
 

Wat is co-ouderschap ? 
 
 
 
 

1. Wat is co-ouderschap wettelijk gezien  

2. Wat is belangrijk voor een goed co-ouderschap  

3. Co-ouderschap in de praktijk  

4. Voordelen bij co-ouderschap  

5. Nadelen bij co-ouderschap  

 
 
 
1. Wat is co-ouderschap wettelijk gezien 

Co-ouderschap bestaat niet, het voelt een beetje als vloeken in de kerk. Toch moet ik menig co-
ouder teleurstellen; Co-ouderschap 'bestaat' niet. Althans niet volgens het Burgerlijk Wetboek. De 
term co-ouder vind je niet terug in het wetboek, het is dan ook geen juridische term! Er is vaak 
sprake van een misverstand tussen het gezamenlijk gezag en de feitelijke verzorging van de 
kinderen.  

Bij scheiding behouden beide ouders het gezamenlijk gezag; zij blijven ieder de volledige 
verantwoordelijk dragen over hun kinderen. Dus in alle belangrijke beslissingen die hun 
kinderen aangaan, dienen zij gezamenlijk te beslissen. (wat in de praktijk overigens niet altijd 
even soepel verloopt of zelfs onmogelijk blijkt). 

Vaak wordt de feitelijke dagelijkse opvoeding en verzorging door één van beide ouders op zich 
genomen. Steeds vaker zie je (gelukkig) dat beide ouders de dagelijkse zorg en opvoeding 
samen willen delen. De term hiervoor is 'in gelijke mate en (nagenoeg) gelijkwaardige 
omstandigheden'. Beide ouders nemen dan in goed onderling overleg (een deel) van de 
opvoeding op zich. Doelbewust en met beleid. Hieruit blijkt dat in vijandige scheidingen geen co-
ouderschap kan bestaan. Er is geen overleg en samenspraak mogelijk tussen beide ouders.  

We spreken van co-ouders omdat het wel iets aangeeft van de manier waarop ouders hun 
kinderen na de scheiding willen opvoeden. Aan de term kunnen geen rechten worden 
ontleend. Wel kan het convenant zo geschreven worden dat beide ouders een aantal rechten 
kunnen verwerven, omdat ze alleenstaande ouders zijn. (Alleen bij meer dan 1 kind kunnen beide 
ouders aangemerkt worden als alleenstaande ouder.) Soms reageren instanties wel heel raar op 
het woord 'co-ouder'. Dat is voor mij ook de reden om het woord co-ouder niet meer in 
convenanten te gebruiken! Wel de omschrijving hoe ouders hun kinderen willen opvoeden! Soms 
is gewoon handig om het woord niet te laten vallen, maar wel co-ouderschap uit te voeren. Dat 
lijkt mij voor de kinderen vaak een goede oplossing!! 



 

Inleiding 
Hoewel co-ouderschap geen wettelijke status heeft, neemt het aantal co-ouderschappen gestaag 
toe. Bij scheiding met kinderen was er in 2003 in 3% van de gevallen een co-
ouderschapsregeling en in 2006 zelfs 15%. Belangrijk daarbij is dat de overheid steeds beter 
rekening houdt met het co-ouderschap en dat de rechterlijke macht belang hecht aan voort laten 
duren van co-ouderschap.  

Wat is co-ouderschap? 
Co-ouderschap houdt meer in dan een omgangsregeling. De dagelijkse zorg en feitelijke 
opvoeding van de kinderen worden zoveel mogelijk gedeeld. Belangrijke beslissingen over de 
kinderen worden gezamenlijk genomen. Bij een co-ouderschapsregeling hebben de kinderen de 
hoofdverblijfplaats bij een ouder, maar wonen ze afwisselend bij de ene of de andere ouder. Bijv. 
een week bij de een, een week bij de ander, of vier dagen per week bij de een en drie dagen bij 
de ander. Voor het aangaan van een 
co-ouderschapsregeling is de medewerking van beide ouders nodig. Maar een bestaande 
co-ouderschapsregeling kan niet zomaar eenzijdig worden gewijzigd. 

De ouders 
Het is belangrijk dat de ouders hun echtelijke conflicten opzij kunnen zetten in functie van hun 
ouderlijke verantwoordelijkheden. Hun relatie moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen en 
respect. Ze hoeven dus niet noodzakelijk vrienden te zijn, maar ze moeten wel een positieve 
houding hebben tegenover de relatie die de ex-partner met de kinderen heeft. Iedere ouder moet 
in staat zijn een zinvolle actieve relatie te ontwikkelen met de kinderen, zonder de voortdurende 
controle of kritiek van de ander. Dit vraagt soms een grote inspanning van de ex-partners, daar 
gevoelens van agressie, woede, schuld en machteloosheid, die tijdens de scheiding vaak 
opkomen, opzij moeten gezet worden. De ouders zijn genoodzaakt van bij het begin een aantal 
afspraken te maken om de regeling goed te laten draaien. Deze afspraken zullen meestal na 
verloop van tijd wijzigingen ondergaan naargelang de concrete situatie waarin de beide gezinnen 
zich bevinden. Het is belangrijk dat deze mogelijkheid wordt ingecalculeerd, opdat niet, telkens er 
iets gewijzigd dient te worden, conflicten zouden ontstaan tussen de ex-echtgenoten. Het wonen 
in elkaars buurt is aangewezen in verband met de kinderen. Op die manier kunnen ze dezelfde 
clubs en vriendenkringen behouden, telkens ze van het ene huis naar het andere gaan. Omtrent 
de financies dienen eveneens concrete regelingen getroffen te worden. Meestal zal men een 
bijdrage vaststellen, evenredig aan het inkomen. Veranderingen in de financiën kunnen eveneens 
ingecalculeerd worden, bijvoorbeeld bij salaris-verhoging (en -verlaging) van één van de partners. 
Om de regeling te doen slagen moeten beiden (er) ècht (in) geloven (...). Aldus zal een regeling 
die onder druk werd bereikt, weinig effect sorteren. Beide ouders dienen hun kinderen te steunen 
in hun contact met de andere ouder. Indien men niet kan verdragen dat de andere ouder een 
eigen relatie heeft met de kinderen, of indien men de kinderen gebruikt als spion, zal er van de 
bedoelde regeling weinig (goeds) in huis komen. Een minimum aan eensgezindheid is dus 
gewenst." 

De kinderen 
Hoewel contact met beide ouders uiteraard belangrijk is voor kinderen, heeft elk kind een duidelijk 
afgebakend thuis, een veilige basis nodig van waaruit hij de wereld kan verkennen en de niet-
verzorgende ouder kan leren kennen. Gesplitste weken kunnen goed voldoen bij sommige 
kinderen en deze regeling maakt een goed en blijvend contact met beide ouders mogelijk. Aan de 



 

andere kant kunnen gesplitste weken de kinderen het gevoel geven dat ze nergens echt 
thuishoren. De kinderen zullen hun leefwijze voortdurend moeten blijven aanpassen, omdat geen 
twee gezinnen precies eender zijn. De kinderen kunnen te maken krijgen met loyaliteitsconflicten, 
die hun gevoel van veiligheid en zekerheid ondermijnen. Wanneer hun leven op deze manier 
wordt georganiseerd, moeten de kinderen vaker afscheid nemen.  

Co-ouderschapscontract 
Een co-ouderschapsregeling wordt vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of in een co-
oudercontract. Daarin kan bijvoorbeeld geregeld worden wie de kinderen op welk tijdstip heeft en 
wie welke kosten draagt. Co-ouderschap is iets waar beide ouders voor kiezen en een invulling 
aan willen geven. Dat kan door samen afspraken te maken. Eventueel met behulp van een 
bemiddelaar of bijv. maatschappelijk werk.  

Financiële aspecten 
Wie kiest voor co-ouderschap, moet de nodige hobbels overwinnen. Hoe zit het met de verdeling 
van de kosten van de kinderen? De kinderbijslag, de belasting, huursubsidie, schoolkosten ... 
Inmiddels houdt de overheid bij verschillende voorzieningen rekening met co-ouderschap. 
Lees er alles over in het boekje Geldwijzer Co-ouderschap.  

Co-ouderoverleg 
Co-ouders hebben regelmatig overleg over de opvoeding van hun kinderen. Sommigen hebben 
contact via een wekelijks familie-etentje, vaak gaat het alleen telefonisch of schriftelijk, terwijl 
anderen overleg hebben in het bijzijn van een begeleider, zoals een maatschappelijk werker. Het 
belangrijkste voor co-ouderschap is dat je elkaar respecteert als ouders. 

Wijzigen co-ouderschap 
Een co-ouderschapsregeling is een vaststellingsovereenkomst die niet zomaar eenzijdig kan 
worden gewijzigd. Daarbij wordt ook geluisterd naar de mening van de kinderen, maar dat is 
niet(!) beslissend. 
Het is mogelijk om het in stand houden van de co-ouderschapsregeling via de rechter af te 
dwingen. 

 

Boeken 

Gedeelde kinderen. Co-ouderschap als keuze 
Auteur: Paula Lampe 
 
Omgangsregeling of co-ouderschap? 
Auteur: Paula Lampe 
 
Sekseverdeling 
Auteur: Paula Lampe 
 

2. Wat is belangrijk voor een goed co-ouderschap 
 



 

1. Communicatie is heel belangrijk. zorg dat je ten aller tijde over de kinderen kunt overleggen. 
Een goed contact met ex is dus vereist. 

2. Maak goede afspraken en leg deze vast in een convenant. Laat dit evt. maken door een 
bemiddelaar. 
3. Dicht bij elkaar wonen. In ieder geval in zelfde dorp of stad. Met oog op school en vrienden. 
4. Houd rekening met de kinderen. Maak het geheel voor hun zo overzichtelijk mogelijk. 
 
 
3. Co-ouderschap in de praktijk 

Na een scheiding gaan kinderen vaak bij een van de ouders wonen en word er een 
bezoekregeling afgesproken. Het komt echter ook steeds vaker voor dat ouders kiezen voor co-
ouderschap. De beide ouders blijven dan verantwoordelijk voor de opvoeding. Over belangrijke 
zaken word samen beslist. Bij co-ouderschap kan het zo geregeld zijn dat de kinderen om de 
week bij een van de ouders zijn. Het kan ook zijn dat ze de helft van de week bij de ene ouder zijn 
en de andere helft bij de ander. Je hebt dan een gelijkwaardig deel van de zorg,zowel praktisch 
als financieel. helaas is het wel zo dat de kinderen maar op één adres ingeschreven kunnen 
staan. 

Bij co-ouderschap leeft het kind in twee huishoudens en worden er kosten gemaakt voor 
hetzelfde kind. De berekening van de kosten wijkt dan af van wanneer de kinderen na de 
scheiding bij één ouder gaan wonen. Het is daarom belangrijk dat je afspraken maakt voor de 
kosten die je moet maken voor het kind. Co-ouderschap functioneert pas goed als je alle voors en 
tegens tegen elkaar afweegt en goede afspraken maakt. Daarom is het belangrijk dat je eerst 
voldoende informatie inwint voor je eraan begint. Hier is verschillende goede literatuur voor. Je 
kunt ook op deze site proberen informatie in te winnen door advies te vragen aan andere co-
ouders. Via het forum.  

Je kunt er voor kiezen de kosten helemaal te delen. De kinderbijslag en kinderkorting te verdelen. 
Maar dat geeft wel veel moeilijkheden,omdat co-ouderschap nog niet wettelijk is vastgelegd. En 
er dus geen aparte regeltjes voor zijn. 

Het kan ook zijn dat een van de ouders voogd is dus officieel de zorg heeft, maar toch co-
ouderschap voorstelt. De financiële kant blijft dan daar. Alleen de zorg wordt dan gedeeld. Dit is 
zeker zo makkelijk voor vaststelling van tariefgroepen en loon-en inkomstenbelasting, 
huursubsidie, studiekosten enz. 

Voor informatie over belastingen ,kinderkortingen kun je naar de belastingdienst gaan, 
Belastingplein. 

 

4. Voordelen bij co-ouderschap 
 

1. Kinderen kunnen met de beide ouders een band opbouwen en beide ouders met het kind.  

2. Beide ouders hebben ook tijd voor zichzelf. Wat voor een evt. nieuwe relatie belangrijk is.  

 



 

5. Nadelen bij co-ouderschap 

Alles twee keer aanschaffen en/of veel mee over en weer nemen. 

 


