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1/ Een verplicht ouderschapsplan?

2/ Onderzoeksvragen

In Nederland moeten ouders die gaan scheiden verplicht een ouderschapsplan
opstellen. Zo blijven beide ouders na de echtscheiding betrokken bij de kinderen.
Dat ouderschapsplan bevat afspraken over vier verschillende domeinen van de
opvoeding:
1. de verblijfsregeling van het kind,
2. de kosten met betrekking tot het kind,
3. de zorg- en opvoedingstaken van de ouders en
4. de informatie-uitwisseling tussen ouders.

Op basis van data uit het onderzoek “Scheiding in Vlaanderen - SiV” gaan we na:
1. Hoe gescheiden ouders de vier bovenstaande domeinen regelen?
2. Of de Belgische echtscheidingswetgeving op deze domeinen een invloed had?
3. Of een ouderschapsplan bij echtscheiding verplichten in België nuttig zou zijn?

3/ Resultaten
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co-ouderschap
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moeder residentieel - vader niet-residentieel

• Het aantal kinderen in co-ouderschap stijgt met de wetten van 1995 en 2006

vader residentieel - moeder niet-residentieel

• De verblijfsregeling wordt bij 32% van de kinderen nog aangepast

beide ouders niet-residentieel

• 15% van de ouders dwong de verblijfsregeling al eens af via de deurwaarder of de
politie, vooral wanneer ze een vechtscheiding meemaakten.
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• 90% van de kinderen heeft nu recht op alimentatie
• Het aantal kinderen met recht op alimentatie stijgt met de wetten van 1995 en 2006
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• 11% van de ouders ontvangt de alimentatie niet altijd
• 8% van de ouders ontvangt te weinig alimentatie
• Vooral moeders betalen de buitengewone kosten voor het kind
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• Vaders nemen vaker de ‘leuke’ taken op zich, moeders vaker de echte zorgtaken
• Beide ouders blijven wel graag betrokken bij het schoolgebeuren van het kind
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• Vooral de residentiële ouder neemt de zorg- en opvoedingstaken op zich
• In co-ouderschap neemt de moeder meer taken op dan de vader

vooral vader
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• Ouders gescheiden met de wetten van 1995 en 2006 spreken meer met elkaar
• Ouders die een betere band hebben met elkaar, wisselen vaker informatie uit
nooit
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• Ouders die veel ruzie maken, wisselen minder vaak informatie uit

samen belangrijke beslissingen nemen mbt kind

4/ Is een ouderschapsplan nodig?
We evalueren de indicatoren van deze verschillende domeinen. Indien ouders afspraken niet
nakomen, een ongelijke verdeling in kosten of taken kennen of geen informatie uitwisselen,
krijgen ze minpunten. Het maximum aantal minpunten is 7, het minimum 0.
Geen enkele ouder heeft 7 minpunten. Ongeveer 1/4 tot 1/3 ouders heeft 4 of meer
minpunten. Deze ouders schieten vaker tekort op het vlak van taakverdeling en informatieuitwisseling dan op het vlak van verblijfsregeling en kostenverdeling. Ouders regelen domeinen
die bij wet verplicht zijn, beter dan domeinen niet bij wet verplicht zijn. Als een verplicht
ouderschapsplan wordt ingevoerd, moeten gescheiden ouders op voorhand ook beslissingen
nemen over de verdeling van de zorgtaken en de informatie-uitwisseling. Daardoor kunnen
ongelijke verdelingen vermeden worden. Zo kunnen ook de verblijfsregeling en de
kostenverdeling in het licht van de taakverdeling en informatie-uitwisseling bekeken en
eventueel hierop afgestemd worden. Een verplicht ouderschapsplan kan een volgende stap zijn
in de richting van meer gedeelde, ouderlijke betrokkenheid na een echtscheiding.
Contact: kim.bastaits@ua.ac.be
www.scheidinginvlaanderen.be
Met dank aan het IWT, Martine Corijn (Studiedienst van de Vlaamse Regering),
Monique Van Eyken (Bemiddelaar in Familiezaken) en Riki Heps (Orde van Vlaamse
Balies).
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