
Aanpassing scheidingsafspraken
Je hebt zo goed mogelijke afspraken gemaakt tijdens je scheiding. Maar in de
praktijk kunnen de afspraken niet lekker lopen. Of er gebeuren dingen
waardoor je de afspraken moet veranderen. In deze brochure lees je hoe je je
afspraken kunt aanpassen.

Maatwerk
Maak stap voor stap je documenten op maat

Persoonlijke & deskundige begeleiding
Je hebt toegang tot onbeperkte persoonlijke en
deskundige begeleiding

All-in prijzen
Vaste lage all-in prijzen

Aanvullend advies en diensten
Op het gebied van financiën, juridisch en wonen

Veel ervaring
Ervaren echtscheidingsspecialisten, mediators
en advocaten



Je hebt zo goed mogelijke afspraken gemaakt tijdens je
scheiding. Maar in de praktijk kunnen de afspraken niet
lekker lopen. Of er gebeuren dingen waardoor je de
afspraken moet veranderen.

Het is niet makkelijk om te overzien hoe de situatie na de
scheiding precies uitpakt. Is er iets veranderd waardoor de
afspraken over de zorg van de kinderen niet meer passen?
Zijn er dingen die je eerst niet zo belangrijk leken dat nu wel?
Het is verstandig om als de afspraken in het scheidingsplan
of ouderschapsplan niet goed werken, deze aan te passen.

Soms is het ook de situatie die het nodig maakt de afspraken
aan te passen. Misschien zijn jij of je ex-partner na de
scheiding verhuisd. Of heeft een van jullie een nieuwe baan
en verdient veel meer. Of er komt een nieuw gezin dat een
rol gaat spelen.

Het liefst pas je de afspraken in goed overleg zelf aan.
Bijvoorbeeld nadat je een nieuwe alimentatieberekening
hebt laten maken. Maar je kunt ook denken aan hulp van
een mediator of een advocaat. En je kunt de afspraken ook
weer laten vastleggen bij de rechter. 

Als je je scheiding hebt geregeld via Uitelkaar.nl, helpen wij
je graag hierbij via onze nazorgmodule. Deze module is
inbegrepen bij je scheiding of ouderschapsplan.

Met vriendelijke groet,

Laura Kistemaker & Kaspar Scheltema
Oprichters Uitelkaar.nl

http://uitelkaar.nl/
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VERANDERINGEN NA DE

SCHEIDING

Wat als er dingen anders gaan dan je had
gedacht?
Je kunt niet alles voorzien tijdens de scheiding. Wat kan er na de
scheiding gebeuren en hoe maak je daar nieuwe afspraken over?
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Voorbeelden van redenen waarom afspraken niet meer
werken:

Jullie kind reageert niet goed op de vele wisselingen van huis.
Jullie kind wordt ouder waardoor de afspraken die je ooit
maakte, niet meer goed passen.
De communicatie met je ex-partner is lastig, waardoor zaken
niet goed kunnen worden afgestemd.
Je komt financieel niet goed uit, waardoor het lastig is de
afgesproken kinder- of partneralimentatie te betalen.
Je rekent op de kinder- of partneralimentatie van je ex-partner,
maar die betaalt niet op tijd of helemaal niet.
Eén van jullie gaat meer of minder werken, waardoor er minder
of meer tijd is voor de zorg voor de kinderen.
Het inkomen van één van jullie wordt een stuk lager of hoger.
Door een nieuwe partner, die ook een gezin heeft, is het
plannen van vakanties niet meer te passen in de afspraken die
je maakte over de verdeling van de vakanties.
Eén van jullie verhuist, waardoor de omgangsregeling zoals jullie
afspraken niet meer kunnen worden gevolgd.
Er wordt een nieuw kindje geboren, wat invloed heeft op de
afspraken over jullie gezamenlijke kinderen.
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WAT KAN ER GEBEUREN
NA DE SCHEIDING?

Je hoopt dat de afspraken zoals je ze hebt vastgelegd in het
scheidingsplan en ouderschapsplan na de scheiding goed uit te
voeren zijn. En dat je (ex-)partner zich eraan houdt. In de praktijk
loopt het soms anders. 

www.uitelkaar.nl

https://uitelkaar.nl/


Het halen en brengen naar de sport van de kinderen.
Je sprak af dat je (ex-)partner nog een tijd in het huis mocht
blijven wonen, maar het duurt lang voordat hij/zij een nieuw
huis vindt.
Hoe je omgaat met de verjaardagen van de kinderen.
Hoe je omgaat met nieuwe partners.

Voorbeelden:
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Wat ook regelmatig gebeurt, is dat je behoefte hebt zaken
vast te leggen, waar je geen afspraken over hebt gemaakt. 

Het is niet altijd te overzien, wat na de
scheiding gaat spelen. Je afspraken

regelmatig aanpassen aan de nieuwe situatie
is daarom vaak nodig.

www.uitelkaar.nl

https://uitelkaar.nl/
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NIEUWE

AFSPRAKEN MAKEN
In overleg kun je afspraken altijd aanpassen. Dat kun je natuurlijk
mondeling doen. Maar het is ook verstandig de afspraken vast te
leggen, zodat ze echt duidelijk zijn. 

Maar soms lukt het niet om samen tot afspraken te komen. Je kunt
een mediator inschakelen om het gesprek tussen jullie beter te
laten verlopen en mee te laten denken over oplossingen. Of je
betrekt een specialist op het gebied waar het over gaat: iemand die
een nieuwe alimentatieberekening maakt of jullie juridisch
adviseert. 

Kom je er echt niet uit? Dan kun je je geschil ook voorleggen aan de
rechter. Dat hoeft tegenwoordig niet perse te betekenen dat je in
een strijd verwikkeld raakt. 

www.uitelkaar.nl

https://uitelkaar.nl/
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MOETEN DE AANPASSINGEN

NAAR DE RECHTER?
Ook als je onderling nieuwe afspraken hebt gemaakt, kan het
verstandig zijn deze vast te laten leggen bij de rechter. Dat is met
name zo als je nieuwe afspraken over de alimentatie hebt gemaakt.
Als er dan toch problemen komen, kunnen de afspraken worden
afgedwongen, bijvoorbeeld doordat het Landelijk Bureau Inning
Onderhoudsbijdragen (LBIO) gaat helpen bij de inning. Voor het
vastleggen van de afspraken bij de rechter is het inschakelen van
een advocaat verplicht. 

WIST JE
DAT: Alimentatiebedragen

elk jaar stijgen, omdat
ze geïndexeerd
worden door de
overheid? Hier maakte
je samen misschien al
afspraken over. Zo
niet, dan is het
verstandig dat te doen.

Er goede
groepsprogramma’s
zijn om kinderen te
helpen omgaan met
scheiding? 

Kijk eens op   
https://dapperedino.nl/ 

www.uitelkaar.nl

https://dapperedino.nl/
https://uitelkaar.nl/


Nadat je je scheiding hebt afgerond behoud je je dossier op Uitelkaar.nl. Je
kunt altijd inloggen en informatie vinden over zaken die relevant zijn na de
scheiding. En je kunt je casemanager vragen stellen via de chat. Mocht je je
afspraken willen aanpassen, dan kan dat eenvoudig via Uitelkaar.nl. Dit zit
standaard in de prijs voor Uitelkaar.nl inbegrepen, dus hier zitten geen
kosten aan vast.

We kunnen je ook helpen bij het vinden van de juiste ondersteuning, als je dat
wenst. Zo kun je via Uitelkaar.nl hulp inschakelen een mediator of advocaat.
Of bijvoorbeeld een herberekening van de alimentatie laten doen. Ook het
vastleggen van de afspraken bij de rechter kan via Uitelkaar.nl. Zoals altijd
zorgen we ervoor dat de vaste tarieven hiervoor van tevoren bij je bekend zijn.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met de casemanager.

9www.uitelkaar.nl

MAAK GEBRUIK VAN DE
NAZORGMODULE

Erica
"Het is erg fijn dat de website ook na de formele afronding
nog steeds toegankelijk is voor hulp van jullie en voor
communicatie met mijn ex."

http://uitelkaar.nl/
http://uitelkaar.nl/
http://uitelkaar.nl/
http://uitelkaar.nl/
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VOORBEELD AANPASSING

AFSPRAKEN
Wil je weten hoe de nieuwe afspraken via Uitelkaar.nl eruit kunnen
zien? In de volgende fictieve fragmenten geven we je een indruk.

Jij en je ex-partner zijn vrij om jullie eigen situatie en wensen in te
vullen, zodat het een persoonlijk document wordt dat past bij jullie
nieuwe toekomst. 
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Bij de scheiding hebben wij afspraken gemaakt in een scheidings- en ouderschapsplan.
Deze hebben wij op 28-02-2022 ondertekend. 

De scheiding is door de rechtbank Rechtbank Amsterdam op 08-04-2022 uitgesproken
en vastgelegd in een beschikking. In de beschikking is bepaald dat het scheidings- en
ouderschapsplan onderdeel uitmaken van de beschikking.

De scheiding is op 08-04-2022 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.
Wij hebben samen de volgende kinderen: Philip geboren 05-02-2015 in Amsterdam.
Merel geboren op 13-02-2002 in Zaanstad.

Wij hebben bepaalde afspraken gewijzigd. Wij leggen deze afspraken vast in deze
aanvulling. De overige afspraken in het scheidings- en ouderschapsplan, zoals die zijn
opgenomen in de beschikking 08-04-2022, blijven ongewijzigd.

Wij spreken het volgende af:

Kinderen
Omgang

We spreken af dat de kinderen voor het grootste gedeelte bij de moeder zijn. Ze gaan
eens in de 14 dagen in het weekeinde naar de vader. Dit gebeurt in de even weken. Het
weekeinde begint op vrijdagmiddag om 16:00 uur. Het eindigt op zondagmiddag om
16:00 uur. De moeder zorgt ervoor dat de kinderen op vrijdag om 16:00 uur bij vader
zijn. De vader zorgt ervoor dat de kinderen op zondag om 16:00 uur weer bij de
moeder zijn.

etcetera,.....……
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Toevoeging op het scheidings- en ouderschapsplan

Edwin Johan Rikkers | Marie van Amersfoort*

(Edwin) | (Ria)

*De namen in dit document zijn gefingeerd. Ook de inhoud
van deze toevoeging op het scheidingsplan is fictief.

https://uitelkaar.nl/


MEER OVER UITELKAAR.NL
Uitelkaar.nl is onderdeel van Justice42, een sociale
onderneming. Onze maatschappelijke missie
staat voorop: het scheidingsproces toegankelijker
en gebruiksvriendelijker te maken via een
gepersonaliseerde, online aanpak. Hiermee stellen
we gebruikers in staat geschillen zoveel mogelijk
samen op te lossen. Met ondersteuning waar
nodig.

Wij werken samen met verschillende
maatschappelijke organisaties en
overheidsinstanties, waaronder Landelijk Bureau
Inning Onderhoudsbijdragen, Nibud, SI2 Fund
en HiiL. Uitelkaar.nl voldoet als enige online
scheidingsplatform aan de kwaliteitscriteria van
de Raad voor Rechtsbijstand.

www.uitelkaar.nl

https://uitelkaar.nl/

