Rechtbank Den Haag

Deelnameformulier Procedure Gezamenlijke
Toegang ouders
Huwelijk of geregistreerd partnerschap
Indien sprake is van huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt dit deelnameformulier
gelijkgesteld aan en beschouwd als een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding, ontbinding
van het geregistreerd partnerschap respectievelijk scheiding tot tafel en bed. Als u bericht heeft
gekregen dat uw zaak is toegelaten tot de pilot Procedure gezamenlijke toegang voor ouders en
u bent verzocht om dit deelnameformulier schriftelijk in te dienen, wordt door de schriftelijke
indiening van het deelnameformulier de gemeenschap van goederen ontbonden, zoals bedoeld in
artikel 1:99 van het Burgerlijk Wetboek (BW).
De ouders verzoeken inschrijving van dit gemeenschappelijk verzoek
in het huwelijksgoederenregister.

□

Ja

□ Nee

Samenlevers
Als geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, maar van een samenleving:

□

kiezen de ouders er samen voor om de in dit formulier ingevulde onderwerpen in één keer
voor te leggen aan een kinderrechter tevens kantonrechter van de rechtbank Den Haag.

Samenlevers met gezamenlijk gezag, die een geschil over kinderalimentatie of het voortgezet
gebruik van de woning willen voorleggen in de alternatieve procedure kiezen door ondertekening
van dit deelnameformulier uitdrukkelijk voor de procedure als bedoeld in artikel 96 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en wenden zich daarvoor tot de sector kanton van
de rechtbank Den Haag.
Samenlevers zonder gezamenlijk gezag, die een geschil over de informatieregeling, de kinderalimentatie en het voorgezet gebruik van de woning willen voorleggen in de alternatieve procedure
kiezen door ondertekening van dit deelnameformulier uitdrukkelijk voor de procedure als bedoeld
in artikel 96 Rv en wenden zich daarvoor tot de sector kanton van de rechtbank Den Haag.
Evaluatie onderzoek
Het is belangrijk om te weten of de pilot zorgt voor minder conflicten tussen ouders en grotere
tevredenheid bij ouders en ook kinderen! Daarom wordt er in het kader van de pilot gezamenlijke
toegang een evaluatieonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestaat uit het invullen van een
online vragenlijst op twee momenten: voorafgaand aan de procedure en erna. De vragen zijn in
maximaal 30 minuten in te vullen. Ook voor kinderen is er een korte lijst. Het onderzoek wordt
uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, en staat los van het verloop van de procedure. Uw privacy
en anonimiteit zijn volledig gewaarborgd. Wanneer u bent toegelaten tot de pilot, wordt u door de
onderzoekers benaderd voor het onderzoek. U kunt dan ook vragen stellen.
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Ouder 1

Ouder 2

Advocaat 1

Advocaat 2

Voornamen
Achternaam
Geboortedatum
Nationaliteit(en)
Burgerservicenummer
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
E-mailadres*
(Mobiel) telefoonnummer*

Naam
Plaats

* Indien in het kader van deze procedure door hulpverleners contact met de ouders moet worden
opgenomen, willen de ouders graag dat de rechtbank dit e-mailadres/telefoonnummer aan die
hulpverleners doorgeeft.

2 van 18

Procedure gezamenlijke toegang - 122021

Ouderschapsplan
Bijlage A: Ouderschapsplan

Is er een ouderschapsplan?

□ Ja □ Deels □ Nee

1. Wat leggen de ouders voor aan de rechter?
		
T.a.v. alle onderwerpen:
bij gedeeltelijk akkoord
kies “Ja”.

Echtscheiding/Ontbinding geregistreerd partnerschap/
Scheiding van tafel en bed
Hoofdverblijfplaats kinderen
Gezag
Verdeling zorg- en opvoedingstaken/omgangsregeling
Regeling informeren/consulteren ouder
Overige gezagsgeschillen
Bijdrage kosten kinderen
Bijdrage levensonderhoud partner
Woning
Verdeling
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
Afwikkeling samenlevingsovereenkomst
Overig

Ja

Nee

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Bijlagen

3 en evt. 4

2

7 t/m 10
11 t/m 15

5 en 5a
5 en 5b
5 en 5b

Bijlagen 1, 2 en 6 moet u bijvoegen. De overige bijlagen hoeft u alleen bij te voegen als u een daaraan
verbonden verzoek doet.

De ouders zijn het eens over de volgende van de hierboven genoemde punten:
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De vraag over rechtsmacht
en het toepasselijk recht
met betrekking tot het
huwelijksvermogen
kunt u op bladzijde 17
beantwoorden.

Rechtsmacht en toepasselijk recht
Is de Nederlandse rechter bevoegd te oordelen over de hierboven bij 1 met ‘Ja’ aangekruiste
onderwerpen.

□ Ja □ Nee

Omschrijf op grond
waarvan u van mening
bent dat de rechter
bevoegd is.

Is Nederlands recht van toepassing op de hierboven onder 1 met ‘Ja’ aangekruiste onderwerpen?

□ Ja □ Nee
Omschrijf op grond
waarvan u van mening
bent dat Nederlands
recht van toepassing is.
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2. Persoonlijke situatie van de ouders
Huwelijkse voltrekking / Registratie Geregistreerd partnerschap / Datum echtscheiding
Bijlage 3: Akte huwelijk/Geregistreerd partnerschap
Datum
Plaats en land

Zijn er huwelijkse - of partnerschapsvoorwaarden dan wel een samenlevingsovereenkomst?

□ Ja (Bijlage 4: Huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden / samenlevingsovereenkomst) □ Nee
Is sprake van een samenleving?

□ Ja □ Nee

Zo ja, per en tot wanneer?
Kinderen uit deze relatie Bijlage 1: Geboorteakten minderjarige kinderen
Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4

Kind 5

Kind 6

Naam
Roepnaam
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit(en)
Burgerservicenummer

Naam
Roepnaam
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit(en)
Burgerservicenummer

Naam
Roepnaam
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit(en)
Burgerservicenummer
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De woonsituatie ouders
Omschrijf de huidige
woon-situtatie van de
ouders.

Verblijf kinderen
Omschrijf kort waar de
kinderen nu verblijven
en sinds wanneer. Als dit
per kind verschilt graag
vermelden.

Periode dat ouders met kinderen hebben samengewoond
Invullen indien periode
van samenwonen niet
samenvalt met de relatie.

Ouder 1

Ouder 2

Heeft ouder 1 op dit moment een baan?

Heeft ouder 2 op dit moment een baan?

Zo ja, omschrijf de functie, plaats en werktijden

Zo ja, omschrijf de functie, plaats en werktijden

□ Ja □ Nee
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Indien werksituatie
gewijzigd na het
uiteengaan: omschrijf
werksituatie ouders
tijdens relatie.

Opvang (BSO, grootouder, kinderdagverblijf, oppas, etcetera) en/of school kinderen
Omschrijf welke vorm
van opvang uw kinderen
bezoeken en op welke
dagen en tijden.

Was de opvang en/of school van de kinderen tijdens de relatie op dezelfde manier geregeld?

□ Ja □ Nee

Indien nee, omschrijf de oude situatie.
Omschrijf waar de
kinderen nu verblijven
en sinds wanneer. Als dit
per kind verschilt graag
vermelden.

Heeft het gezin in de afgelopen vijf jaar hulp gekregen via het Centrum Jeugd en Gezin, Sociaal
Wijkteam, schoolmaatschappelijk werk, Jeugdzorg of soortgelijke hulp?

□ Ja □ Nee

Indien nee, heeft het gezin de laatste twee jaar wel andere vormen van hulp gekregen?

□ Ja □ Nee

Indien ja bij (één van de) twee bovenstaande vragen, welke hulpverlening?
Naam instantie en soort hulp
Contactpersoon
Telefoonummer
E-mailadres

Houdt de hiervoor genoemde hulpverlening verband met de geschilpunten?

□ Ja □ Nee □ Bestaat verschil van mening over
Geef een toelichting
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Denken de ouders dat zij nu als gezin hulp kunnen gebruiken?

□ Ja □ Nee □ Bestaat verschil van mening over
Indien ja, welke hulp kunnen zij gebruiken?
Eventuele toelichting

Is er een ondertoezichtstelling uitgesproken over een van de kinderen?

□ Ja □ Nee

Is er sprake van uithuisplaatsing?

□ Ja □ Nee

Indien ja, voor wie en voor welke periode?

Indien van toepassing bij wie kan het kind terecht om zijn/haar hart te luchten als het kind het
Hier kunt u denken aan
een persoon die als
steunfiguur voor het kind
dient en geen onderdeel is
van het conflict)

moeilijk heeft ?

Ouder 1

Ouder 2

Zit ouder 1 in de schuldsanering?

Zit ouder 2 in de schuldsanering?

Er is sprake van:

Er is sprake van:

door:

door:

Sinds wanneer?

Sinds wanneer?

Er is sprake van:

Er is sprake van:

Sinds wanneer?

Sinds wanneer?

□ Ja □ Nee

□ Schuldhulpverlening □ Budgethulp □ n.v.t.

□ Ja □ Nee

□ Schuldhulpverlening □ Budgethulp □ n.v.t.

Naam instantie

□ Curatele □ Bewind

□ Curatele □ Bewind

Naam curator/bewindvoerder
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3. Wat is er inmiddels ondernomen?

□ De ouders hebben zelf voorlopige afspraken gemaakt.
□	Er zijn al voorlopige voorzieningen verzocht of getroffen (Bijlage B: Stukken vovo en/of andere
□

beschikkingen) en/of

De ouders verzoeken de rechtbank voorlopige beslissingen te nemen.

Minnelijk overleg
De ouders hebben het volgende geprobeerd om er samen uit te komen:

□ Viergesprek met advocaten

□ Mediation

□ Ouderschapsbemiddeling

Naam instantie(s) en
aantal gesprekken

□ Anders, namelijk:

De ouders hebben de kinderen betrokken bij de afspraken die zij al over hen hebben gemaakt, door:
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4. Onderwerpen
Echtscheiding / Ontbinding geregistreerd partnerschap / Scheiding van tafel en bed
De ouders zijn van mening dat de relatie duurzaam is ontwricht. Zij verzoeken de rechtbank:

□ De echtscheiding uit te spreken
□ De ontbinding van het partnerschap uit te spreken
□ De scheiding van tafel en bed uit te spreken
□ De ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed uit te spreken
□ Niet van toepassing
Gezag

Het gezag over de kinderen is nu als volgt geregeld (Bijlage 2: Uittreksels gezagsregister)

□ Beide ouders

□ Ouder 1

□ Ouder 2

Naam kind 1
Naam kind 2
Naam kind 3
Naam kind 4
Naam kind 5
Naam kind 6

Ouder 1 wil de huidige situatie:

□ Behouden
□ Wijzigen in:

Ouder 2 wil de huidige situatie:

□ Behouden
□ Wijzigen in:

Hoofdverblijfplaats kinderen
Is de hoofdverblijfplaats in het ouderschapsplan geregeld?

□ Ja, ga door met het volgende onderwerp □ Nee, vul de overige vragen in
□ De ouders zijn het er over eens dat de kinderen het hoofdverblijf hebben bij ouder 1
□ De ouders zijn het er over eens dat de kinderen het hoofdverblijf hebben bij ouder 2
□ Anders, namelijk;
Toelichting
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Verdeling zorg- en opvoedingstaken / omgangsregeling
Is de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken / omgangsregeling bepaald in een
ouderschapsplan of beschikking en wilt u deze wijzigen?

□ Ja, vul de overige vragen in □ Nee, vul de overige vragen in
Omschrijf (het gedeelte
van) de zorgregeling
waar de ouders het over
eens zijn.

Ouder 1

Ouder 2

Ouder 1 wil:

Ouder 2 wil:

Verdeling weekdagen

Verdeling weekdagen

Verdeling vakanties en feestdagen

Verdeling vakanties en feestdagen

Regeling informeren/consulteren andere ouder
Is een informatie- en/of consultatieregeling in het ouderschapsplan geregeld?

□ Ja, ga door met het volgende onderwerp □ Nee, vul de overige vragen in
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De ouders zijn het eens over de volgende informatie- dan wel consultatieregeling:

De ouders verzoeken ten aanzien van de informatie- en/of consultatieregeling het volgende:
Ouder 1 wil:

Ouder 2 wil:

Invullen indien de ouders
het niet of niet geheel
eens zijn.

Overige gezagsgeschillen
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Bijdrage kosten kinderen
Is de kinderalimentatie in het ouderschapsplan of beschikking bepaald en wilt u dit wijzigen?

□ Ja, vul de overige vragen in □ Nee, vul de overige vragen in
Zijn de ouders het eens over de behoefte van het kind?

□ Ja, ga door met het volgende onderwerp □ Nee, vul de overige vragen in
Per wanneer is de gezamenlijke huishouding beëindigd?
Ouder 1

Ouder 2

Standpunten

Wat is het (jaar)inkomen ten tijde van de beëindiging van de gezamelijke huishouding?
Ouder 1

Ouder 2

De ouders verzoeken over de bijdrage in kosten van de kinderen het volgende:
Ouder 1 wil dat:

□ Ouder 1 □ Ouder 2
per maand moet betalen aan

Ouder 2 wil dat:

□ Ouder 1 □ Ouder 2
per maand moet betalen aan

□ Ouder 1 □ Ouder 2

□ Ouder 1 □ Ouder 2

Behoefte per kind per maand

Behoefte per kind per maand

Bijlage 8: inkomensgegevens van de laatste
drie maanden, jaarcijfers
als sprake is van een
ondernemer en jaarop
gave ouder 2.

Bruto inkomen per jaar ouder 1

Bruto inkomen per jaar ouder 2

Bruto inkomen per jaar ouder 2

Bruto inkomen per jaar ouder 1

Bijlage 9: Draagkracht
berekening ouders
volgens ouder 1

Bijlage 10: Draagkrachtberekening ouders
volgens ouder 2

Draagkracht per maand ouder 1

Draagkracht per maand ouder 2

Draagkracht per maand ouder 2

Draagkracht per maand ouder 1

Bijlage 7: inkomensgegevens van de laatste
drie maanden, jaarcijfers
als sprake is van een
ondernemer en jaarop
gave ouder 1.
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Bijdrage kosten levensonderhoud
De ouders verzoeken over de bijdrage in de kosten van het levensonderhoud het volgende:
Ouder 1 wil dat:

□ Ouder 1 □ Ouder 2
Standpunten

bruto per maand moet betalen aan

Ouder 2 wil dat:

□ Ouder 1 □ Ouder 2
bruto per maand moet betalen aan

□ Ouder 1 □ Ouder 2

□ Ouder 1 □ Ouder 2

Bijlage 11: berekening
behoefte

De aan de relatie gerelateerde behoefte per

De aan de relatie gerelateerde behoefte per

Bijlage 12: inkomensgegevens van de laatste
drie maanden, jaarcijfers
als sprake is van een
ondernemer en jaaropgave
ouder 1.

maand volgens ouder 1

maand volgens ouder 2

Huidig inkomen alimentatiegerechtigde volgens

Huidig inkomen alimentatiegerechtigde volgens

ouder 1

ouder 2

Woonlasten per maand ouder 1

Woonlasten per maand ouder 2

Ziektekosten per maand ouder 1

Ziektekosten per maand ouder 2

Bijlage 14: draagkrachtberekening beide ouders
volgens ouder 1

Overige kosten per maand ouder 1

Overige kosten per maand ouder 2

Bijlage 15: Draagkrachtberekening beide ouders
volgens ouder 2.

Draagkracht per maand ouder 1

Draagkracht per maand ouder 2

Is Ouder 1 het eens met draagkracht die

Is Ouder 2 het eens met draagkracht die

ouder 2 opgeeft?

ouder 1 opgeeft?

Bijlage 13: inkomensgegevens van de laatste
drie maanden, jaarcijfers
als sprake is van een
ondernemer en jaaropgave
ouder 2.

□ Ja □ Nee
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Woning

□ Huurwoning □ Koopwoning □ Anders namelijk:
De ouders zijn het er over eens dat de woning:

De ouders verzoeken over de (gezins)woning het volgende:
Ouder 1 wil dat de volgende ouder in de

Ouder 2 wil dat de volgende ouder in de

woning mag blijven

woning mag blijven

Tot wanneer mag de ouder in de woning

Tot wanneer mag de ouder in de woning

blijven?

blijven?

□ Ouder 1 □ Ouder 2 □ Anders, namelijk:

□ Ouder 1 □ Ouder 2 □ Anders, namelijk:

Verdeling gemeenschap/afwikkeling huwelijkse voorwaarden
Ouder 1

Ouder 2

Het recht dat van toepassing is op

Het recht dat van toepassing is op

het huwelijksvermogensregime

het huwelijksvermogensregime

Waarom is het betreffende recht
van toepassing?

Waarom is het betreffende recht
van toepassing?

□ Nederlands recht
□ Anders, namelijk:
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Verdeling gemeenschap / afwikkeling huwelijkse voorwaarden / afwikkeling samenleving
Verdeling gemeenschap

□ Verdeling gemeenschap volledig akkoord (Bijlage 5 en 5a)
□ Verdeling gemeenschap gedeeltelijk akkoord (Bijlage 5 en 5a)
□ Verdeling gemeenschap geen akkoord (Bijlage 5 en 5a)
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

□ Afwikkeling volledig akkoord (Bijlage 5 t/m 5b)
□ Afwikkeling gedeeltelijk akkoord (Bijlage 5 t/m 5b)
□ Afwikkeling geen akkoord (Bijlage 5 t/m 5b)
Afwikkeling samenleving

□ Afwikkeling volledig akkoord (Bijlage 5b)
□ Afwikkeling gedeeltelijk akkoord (Bijlage 5b)
□ Afwikkeling geen akkoord (Bijlage 5b)
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
Bijlage 5b: bewijsstukken ter onderbouwing van de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden/ afwikkeling
samenlevingsovereenkomst
Indien er nog overige onderwerpen zijn die volgen uit de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden,
beschrijf deze dan kort en voeg de bewijsstukken, gegroepeerd per nummer in bijlage 5b.
Beschrijf hier kort de
vermogensopstelling dan
wel de te verrekenen
vorderingen en
nummer deze en zorg
dat in de bijlage 5a
de bewijsstukken ter
onderbouwing van deze
vorderingen
per nummer zijn
gegroepeerd.
Bijlage 5a.

Overig
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Ondertekening

Ondertekening

Advocaat ouder 1

Advocaat ouder 2

Plaats
Datum

Handtekening

Hoger beroep
De ouders spreken af dat ieder van hen het recht heeft om in hoger beroep te gaan van een
beschikking waarbij de alternatieve procedure is gevolgd. De ouders verklaren dat zij ermee
instemmen dat het proces verloopt volgens de regels uit het Procesreglement voor Pilot procedure
gezamenlijke toegang voor ouders, waarover zij door hun advocaten zijn voorgelicht.
Overzicht bijlagen
Bijlagen 1, 2 en 6 moet u bijvoegen/invullen. De overige bijlagen dient u alleen bij te voegen als u
een daaraan verbonden verzoek doet, zoals aangevinkt op bladzijde 3.
-

Bijlage 1: geboorteakte(n) minderjarige kinderen

-

Bijlage 2: uittreksel(s) gezagsregister

-

Bijlage 3: akte huwelijk / geregistreerd partnerschap

-

Bijlage 4: huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden / samenlevingsovereenkomst

-

Bijlage 5: formulier verdelen en verrekenen dan wel vermogensopstelling

-

Bijlage 5a: genummerde bewijsstukken ter onderbouwing van het formulier verdelen en
verrekenen dan wel vermogensopstelling

-

Bijlage 5b: genummerde bewijsstukken ter onderbouwing van de afwikkeling van de
huwelijkse voorwaarden/afwikkeling samenlevingsovereenkomst
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-

Bijlage 6: beschikbaarheid (in te vullen op bladzijde 18)

-

Bijlage 7: inkomensgegevens en jaaropgave ouder 1

-

Bijlage 8: inkomensgegevens en jaaropgave ouder 2

-

Bijlage 9: draagkrachtberekening beide ouders volgens ouder 1

-

Bijlage 10: draagkrachtberekening beide ouders volgens ouder 2

-

Bijlage 11: berekening behoefte

-

Bijlage 12: inkomensgegevens en jaaropgave ouder 1

-

Bijlage 13: inkomensgegevens en jaaropgave ouder 2

-

Bijlage 14: draagkrachtberekening beide partners volgens ouder 1

-

Bijlage 15: draagkrachtberekening beide partners volgens ouder 2

-

Bijlage A: ouderschapsplan / voorlopige afspraken

-

Bijlage B: stukken voorlopige voorzieningenprocedure en/of andere beschikkingen
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Bijlage 6
Rechtbank Den Haag

Beschikbaarheid
U wordt verzocht om acht data op maandag- en vrijdagochtend door te geven waarop beide
ouders en beide advocaten naar de mondelinge behandeling kunnen komen. De eerste datum van
beschikbaarheid moet gelegen zijn twee weken na definitieve indiening van het deelnameformulier.
Datum
Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
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