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Deelnameformulier voor de ‘procedure gezamenlijke 
toegang ouders’

Ouder 1

Bijlage 1: Uittreksel basisregistratie ouder 1

Advocaat van ouder 1 Advocaat van ouder 2

Ouder 2

Bijlage 1: Uittreksel basisregistratie ouder 1

Rechtbank Oost-Brabant

Voornamen

Achternaam

Geboortedatum

Nationaliteit(en)

Burgerservicenummer

Straat

Postcode

Plaats

E-mailadres*

Mobiel telefoonnummer*

Naam

Kantoornaam

E-mailadres

Postadres

Kantooradres

Plaats

Telefoonnummer

*  Als hulpverleners vanwege deze procedure contact met de ouders moeten opnemen, geven de ouders 
toestemming aan de rechtbankgriffie om hen hun e-mailadres of telefoonnummer te geven.

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.

□ Ouder 1 verzoekt inschrijving van dit gemeenschappelijk verzoek in het huwelijksgoederenregister

□ Ouder 2 verzoekt inschrijving van dit gemeenschappelijk verzoek in het huwelijksgoederenregister
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Verklaring advocatuur 

Advocaat ouder 1 verklaart een gespecialiseerd familierechtadvocaat/scheidingsmediator te zijn. 

Dit blijkt uit: 

□ Registratie personen- en familierecht in het rechtsgebiedenregister NOvA

□ vFAS-lidmaatschap

□ Inschrijving specialisatie personen- en familierecht bij de Raad voor Rechtsbijstand

Advocaat ouder 2 verklaart een gespecialiseerd familierechtadvocaat/scheidingsmediator te zijn. 

Dit blijkt uit: 

□ Registratie in het rechtsgebiedenregister NOvA

□ vFAS-lidmaatschap

□ Inschrijving specialisatie personen- en familierecht bij de Raad voor Rechtsbijstand

Ouderschapsplan 

Bijlage A: ouderschapsplan 

Is er een ouderschapsplan? 

□ Ja

□ Deels

□ Nee
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1. Persoonlijke situatie van ouders

Kinderen, uit deze relatie, zowel meerderjarig als minderjarig 

Kind 1 Kind 2

Kind 3 Kind 4

Naam

Roepnaam

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Woonplaats

Nationaliteit(en)

Burgerservicenummer

Naam

Roepnaam

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Woonplaats

Nationaliteit(en)

Burgerservicenummer

Naam kind 1

Naam kind 2

Naam kind 3

Naam kind 4

Bijlage 3b: Uittreksels 
gezagsregister

Gezag

Het gezag over de minderjarige kinderen is nu als volgt geregeld:

 Beide ouders Ouder 1 Ouder 2

  □  □  □ 
  □  □  □ 
  □  □  □ 
  □  □  □  

Bijlage 3a: Geboorteakten 
minderjarige kinderen
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Kinderen uit eerdere relatie(s) ouder 1, zowel meerderjarig als minderjarig

Kind 1 Kind 2

Kind 3 Kind 4

Gezag

Het gezag over de minderjarige kinderen is nu als volgt geregeld:

 Beide ouders Ouder 1 Ouder 2

  □  □  □ 
  □  □  □ 
  □  □  □ 
  □  □  □ 

Naam

Roepnaam

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Woonplaats

Nationaliteit(en)

Burgerservicenummer

Naam

Roepnaam

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Woonplaats

Nationaliteit(en)

Burgerservicenummer

Naam kind 1

Naam kind 2

Naam kind 3

Naam kind 4

Bijlage 3a: Geboorteakten 
minderjarige kinderen

Bijlage 3b: Uittreksels 
gezagsregister
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Kinderen uit eerdere relatie(s) ouder 2, zowel meerderjarig als minderjarig

Kind 1 

Kind 3

Kind 2

Kind 4

Gezag

Het gezag over de minderjarige kinderen is nu als volgt geregeld:

 Beide ouders Ouder 1 Ouder 2

  □  □  □ 
  □  □  □ 
  □  □  □ 
  □  □  □ 

Naam

Roepnaam

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Woonplaats

Nationaliteit(en)

Burgerservicenummer

Naam

Roepnaam

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Woonplaats

Nationaliteit(en)

Burgerservicenummer

Naam kind 1

Naam kind 2

Naam kind 3

Naam kind 4

3a: Geboorteakten 
minderjarige kinderen

Bijlage 3b: Uittreksels 
gezagsregister
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Als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan

Bijlage 4a: Huwelijksakte / akte geregistreerd partnerschap

Bijlage 4b: Huwelijkse voorwaarden

Voltrekking huwelijk / registratie geregistreerd partnerschap

                                                                                                             

Zijn er huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden?

□ Ja □ Nee

Is sprake van een algehele gemeenschap van goederen?

□ Ja □ Nee

Is sprake van een beperkte gemeenschap van goederen, ontstaan op of na 1 januari 2018?

□ Ja □ Nee

Is sprake van een eenvoudige gemeenschap?

□ Ja □ Nee

Als u feitelijk al uit elkaar bent, geef dan hieronder aan waar de kinderen in een schema van twee 

weken verblijven.

 ma di wo do vrij za zo ma di wo do vrij za zo

Ochtend □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Middag □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Avond □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(Als het per kind verschilt, graag vermelden)

 ma di wo do vrij za zo ma di wo do vrij za zo

Ochtend □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Middag □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Avond □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Datum

Land

Plaats

Naam kind 1

Verblijf bij

Naam kind 2

Verblijf bij
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 ma di wo do vrij za zo ma di wo do vrij za zo

Ochtend □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Middag □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Avond □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

 ma di wo do vrij za zo ma di wo do vrij za zo

Ochtend □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Middag □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Avond □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

 □  Ons gezin heeft in de afgelopen twee jaar geen hulp gekregen via het CJG, Sociaal Wijkteam,   
schoolmaatschappelijk werk, Jeugdzorg of soortgelijke hulp.

 □ Ons gezin heeft de laatste twee jaar wel hulp gekregen, namelijk van: 

Deze hulpverlening is ingezet in verband met: 

Naam kind 3

Verblijf bij

Naam kind 4

Verblijf bij

(Noem de instantie en zo 
mogelijk het traject)



Procedure gezamenlijke toegang ouders - januari 20228 van 22

Bij wie kan uw kind terecht om zijn/ haar hart te luchten als uw kind het moeilijk heeft? (Hier kunt u 

denken aan een persoon die als steunfiguur voor uw kind dient en geen onderdeel is van het conflict). 

De rechter kan bepalen dat deze persoon aanwezig mag zijn wanneer uw kind met de rechter praat.

Heeft de rechtbank een ondertoezichtstelling uitgesproken over een van de hiervoor genoemde 

kinderen?

Bijlage 5: Beschikking ondertoezichtstelling

□ Ja □ Nee

Zo ja, voor welke kinderen en voor welke periode?

De wettelijke schuldsaneringsregeling is van toepassing op:

Bijlage 6: Beschikking(en) wettelijke schuldsanering ouder 1 en/of ouder 2

□ Ouder 1 □ Ouder 2 □ Niet van toepassing

Zo ja, tot wanneer?

Er is sprake van een minnelijk schuldhulpverleningstraject / budgethulp voor:

□ Ouder 1 □ Ouder 2 □ Niet van toepassing

Via welke instantie en in welk stadium is dit traject?

Er is een bewindvoerder (in de zin van artikel 1:431 BW) voor: 

Bijlage 7: Beschikking(en) rechtbank tot instellen van een goederenbewind ex artikel 1:431 BW ouder 1 en/of ouder 2

□ Ouder 1 □ Ouder 2 □ Niet van toepassing
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De echtelijke woning is:

□ Een huurwoning

□ Een woning in gezamenlijk eigendom

□ Anders, namelijk:

 

2. Echtscheiding / ontbinding geregistreerd partnerschap

Woont u samen, ga dan direct naar vraag 3

Wij vinden dat onze relatie duurzaam is ontwricht en verzoeken de rechtbank uit te spreken:

□ De echtscheiding

□ De scheiding van tafel en bed 

□  Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed*

□ De ontbinding van het geregistreerd partnerschap 

3. Welke (andere) onderwerpen wilt u aan de rechter voorleggen?

□ Gezag over onze kinderen

□ Hoofdverblijfplaats van onze kinderen 

□ Verdeling zorg- en opvoedingstaken  / vaststelling omgangsregeling            

□ Regeling informeren / raadplegen ouder   

□ Kinderalimentatie    

□ Partneralimentatie                   

□ Voortgezet gebruik van de woning

□ Gebruiksvergoeding

□ Toewijzing van het huurrecht 

□ Verdeling huwelijksgoederengemeenschap of eenvoudige gemeenschap

□ Anders, namelijk:

Rechtsmacht en toepasselijk recht

Is de Nederlandse rechter bevoegd te oordelen over de aangekruiste onderwerpen?

□ Ja □ Nee

Graag toelichten waarom u van mening bent dat de Nederlandse rechter bevoegd is.

 

*  In dat geval dient u 
in een aparte bijlage 
over te leggen: een 
authentiek afschrift van 
de rechterlijke uitspraak 
waarbij de scheiding 
van tafel en bed is 
uitgesproken.
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Is het Nederlands recht van toepassing op de aangekruiste onderwerpen?

□ Ja □ Nee

Graag toelichten waarom u van mening bent dat Nederlands recht van toepassing is.

 

4. Voorlopige voorzieningen of voorlopige afspraken

Bijlage 8: Eerdere beschikking(en) waarvan wijziging wordt verzocht / voorlopige voorzieningen of (voorlopige) 

afspraken en de processtukken die betrekking hebben op de (voorlopige) voorzieningen.

Zijn er voorlopige voorzieningen verzocht of getroffen? 

□ Ja, de zaak is bekend bij de rechtbank onder zaaknummer: 

□ Nee

Zijn er eerdere beschikkingen waarvan wijziging wordt verzocht?

□ Ja □ Nee

Zijn er voorlopige afspraken gemaakt?

□ Ja □ Nee

5. Geef hieronder aan wat u al heeft geprobeerd om er samen uit te komen

Wij hebben het volgende geprobeerd om er samen uit te komen:

  Naam instantie(s) Aantal gesprekken

□ Viergesprek

□ Mediation

□ Ouderbemiddeling 

□ Anders, namelijk: 

 

Wij hebben onze kinderen betrokken bij de afspraken die wij al over hen hebben gemaakt, door 
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6. Over welke onderwerpen die u noemde onder punt 3 bent u het eens?

Geeft u ook een omschrijving van de overeenstemming.

7. Over welke onderwerpen bij punt 3 bent u het nog niet eens geworden? 

Hier alleen de onderwerpen noemen
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8. Geef voor elk van de onderwerpen waarover u het nog niet eens bent aan wat ten aanzien 

van dit onderwerp nog in geschil is en wat beide ouders zouden willen.

Gezag

a. Over het gezag verschillen wij van mening over:

b. Ouder 1 verzoekt:

c. Ouder 2 verzoekt: 

Hoofdverblijfplaats kinderen

a. Over het hoofdverblijf verschillen wij van mening over:

b. Ouder 1 verzoekt:
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c. Ouder 2 verzoekt: 

Verdeling zorg- en opvoedingstaken / omgangsregeling

a. Over de verdeling zorg- en opvoedingstaken / omgangsregeling

b. Ouder 1 verzoekt:

c. Ouder 2 verzoekt: 
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Regeling informeren/raadplegen andere ouder

a. Over de regeling ‘informeren/raadplegen andere ouder’ verschillen wij van mening over:

b. Ouder 1 verzoekt:

c. Ouder 2 verzoekt: 

Kinderalimentatie

Bijlagen: afhankelijk van het onderwerp dat u aan de rechter wil voorleggen, moet u een of meer 

van de bijlagen 9 tot en met 12 meesturen die vermeld staan in de ’lijst van bijlagen’ onderaan dit 

formulier.

a. Over de kinderalimentatie verschillen wij van mening over:

□ Refertejaar □ Draagkracht

□ Behoefte □ NBI Ouder 1 voor berekening van de draagkracht

□ NBI ouder 1 voor berekening van de behoefte □ NBI Ouder 2 voor berekening van de draagkracht

□ NBI ouder 2 voor berekening van de behoefte □ Percentage zorgkorting

□ Overig, namelijk:
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Partneralimentatie 

Bijlagen: afhankelijk van het onderwerp dat u aan de rechter wil voorleggen, moet u een of meer 

van de bijlagen 13 tot en met 16 meesturen die staan vermeld in de ’lijst van bijlagen’ onder aan 

dit formulier.

Let op: Als u kiest voor deelname aan de procedure gezamenlijke toegang ouders, dan gaat u ermee akkoord 
dat de huwelijksgerelateerde behoefte wordt bepaald aan de hand van de hofnorm.

a. Over de bijdrage voor levensonderhoud door de andere ouder verschillen wij van mening over:

□ Refertejaar

□ Huwelijksgerelateerde behoefte op basis van de hofnorm

□ NBI alimentatiegerechtigde voor berekening van de behoefte 

□ NBI alimentatieplichtige voor berekening van de behoefte

□ Aandeel kosten kinderen 

□ Aanvullende behoefte alimentatiegerechtigde, in het bijzonder:

□  Daagkracht alimentatieplichtige, te weten de volgende posten uit de draagkrachtberekening van de 
alimentatieplichtige:

□ Overig, namelijk: 

b. Ouder 1 verzoekt een kinderbijdrage vast te stellen van:

c. Ouder 2 verzoekt een kinderbijdrage vast te stellen van:
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Voortgezet gebruik van de woning

a. Over de woning verschillen wij van mening over:

b. Ouder 1 verzoekt:

c. Ouder 2 verzoekt: 

b. Ouder 1 verzoekt

c. Ouder 2 verzoekt
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Toewijzing huurrecht woning

a. Over de toewijzing van het huurrecht verschillen wij van mening over:

b. Ouder 1 verzoekt:

c. Ouder 2 verzoekt: 
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Verdeling huwelijksgoederengemeenschap of eenvoudige gemeenschap

Bijlage 17: Omschrijving huwelijksgoederengemeenschap of eenvoudige gemeenschap

a. Over de verdeling verschillen wij van mening over:

b. Ouder 1 verzoekt:

c. Ouder 2 verzoekt: 
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9. Beschikbare data voor gesprek

Bijlage 18: Beschikbare data op dinsdagen en vrijdagen voor de komende twee maanden

U moet bij dit formulier een overzicht meesturen met data waarop u en de advoca(a)t(en) de 

komende twee maanden op dinsdagen en vrijdagen beschikbaar zijn voor een gesprek met de 

rechter. 

10. Keuze voor artikel 96 Rv en hoger beroep

10.1. Samenlevers met en zonder gezamenlijk gezag, die een geschil over het huurrecht of de 

verdeling van een eenvoudige gemeenschap willen voorleggen in de procedure gezamenlijke 

toegang ouders kiezen door ondertekening van dit deelnameformulier uitdrukkelijk voor de 

procedure als bedoeld in artikel 96 Rv en stemmen ermee in dat de zaak zal worden behandeld 

door de rechter van het team Familie -en Jeugdrecht, van de rechtbank Oost-Brabant, locatie 

‘s-Hertogenbosch, die daartoe tevens als kantonrechter zal optreden.

10.2. Partijen spreken door ondertekening van dit deelnameformulier af dat ieder van hen het recht 

heeft om in hoger beroep te gaan van een beschikking waarbij de procedure gezamenlijke toegang 

ouders is gevolgd.

10.3. Partijen verklaren door ondertekening van dit deelnameformulier dat zij ermee instemmen 

dat het proces verloopt volgens de procesregels procedure gezamenlijke toegang ouders, 

gepubliceerd op Regels en procedures | Rechtbank Oost-Brabant | Rechtspraak. 
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Ondertekening

Advocaat ouder 1

Plaats

Datum

Handtekening

Advocaat ouder 2

Advocaten ondertekenen dit formulier mede namens hun cliënten en als blijk van instemming met 

hetgeen in artikel 10 van dit formulier staat.

Dit volledig ingevulde formulier, voorzien van de hierna genoemde verplichte bijlagen moet worden 
toegezonden aan het e-mailadres: regiolab.rb-oost-brabant@rechtspraak.nl. Vermeld in het onderwerpveld 
van de e-mail: ‘Verzoek tot toelating procedure gezamenlijke toegang ouders’.
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Lijst van bijlagen 
De volgende stukken moeten (voor zover op uw situatie van toepassing) als bijlage worden 

meegestuurd:

Bijlage A:  Ouderschapsplan

Bijlage 1:  Uittreksel basisregistratie ouder 1

Bijlage 2:  Uittreksel basisregistratie ouder 2

Bijlage 3a:  Geboorteakten minderjarige kinderen.

Bijlage 3b:  Uittreksels gezagsregister

Bijlage 4a:  Huwelijksakte / akte geregistreerd partnerschap

Bijlage 4b:  Huwelijkse voorwaarden

Bijlage 5:  Beschikking ondertoezichtstelling

Bijlage 6:  Beschikking(en) wettelijke schuldsanering ouder 1 en/of ouder 2.

Bijlage 7:   Beschikking(en) rechtbank tot instellen van een goederenbewind ex artikel 1:431 

BW ouder 1 en/of ouder 2

Bijlage 8:   Eerdere beschikking(en) waarvan wijziging wordt verzocht / beschikking voorlopige 

voorzieningen of document (voorlopige) afspraken

Als u de kinderalimentatie en/of partneralimentatie tijdens het gesprek met de rechter wilt 

bespreken, moet u, afhankelijk van het deelonderwerp dat u wilt voorleggen, de volgende stukken 

als bijlage meesturen:

Bijlagen behoefte kinderalimentatie

Bijlage 9:   Behoefteberekening volgens ouder 1 en onderliggende (inkomens)gegevens ouder 

1 rondom de periode van feitelijke verbreking van de samenleving. (Denk bij 

inkomensgegevens aan de jaaropgave(n) en/of aangifte IB van het laatste jaar voor 

feitelijke verbreking van de samenleving van ouder 1; jaarcijfers over die periode als 

sprake is van een onderneming)

Bijlage 10:   Behoefteberekening volgens ouder 2 en onderliggende (inkomens)gegevens 

ouder 2 rondom de periode van feitelijke verbreking van de samenleving. (Denk 

bij inkomensgegevens aan salarisspecificaties rondom de periode van feitelijke 

verbreking van de samenleving en salarisspecificaties rondom de periode van 

feitelijke verbreking van de samenleving en salarisspecificaties rondom de periode 

van feitelijke verbreking van de samenleving en de jaaropgave(n) en/of aangifte 

IB van het laatste jaar voor feitelijke verbreking van de samenleving van ouder 2; 

jaarcijfers over die periode als sprake is van een onderneming)
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Bijlagen draagkracht kinderalimentatie

Bijlage 11:   Draagkrachtberekening en draagkrachtvergelijking volgens ouder 1 en 

onderliggende inkomensgegevens en/of (indien hierop een beroep wordt gedaan): 

documenten over schulden of lasten

Bijlage 12:   Draagkrachtberekening en draagkrachtvergelijking  volgens ouder 2 en 

onderliggende inkomensgegevens en/of (indien hierop een beroep wordt gedaan): 

documenten over schulden of lasten

Bijlagen behoefte partneralimentatie

Bijlage 13:   Berekening behoefte en aanvullende behoefte alimentatiegerechtigde volgens 

alimentatiegerechtigde

Bijlage 14:   Berekening behoefte en aanvullende behoefte alimentatiegerechtigde volgens 

alimentatieplichtige

Bijlagen draagkracht partneralimentatie

Bijlage 15:   Draagkrachtberekening alimentatieplichtige volgens alimentatieplichtige 

en onderliggende documenten over financiële positie en lasten van de 

alimentatieplichtige

Bijlage 16:   Draagkrachtberekening alimentatieplichtige volgens alimentatiegerechtigde 

en onderliggende documenten over financiële positie en lasten van de 

alimentatieplichtige

Bijlagen afwikkeling huwelijksvermogensregime

Bijlage 17:  Omschrijving huwelijksgoederengemeenschap of eenvoudige gemeenschap

Data

Bijlage 18:  Beschikbare data op dinsdagen en vrijdagen voor de komende twee maanden
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