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organization whose supporters recognize

Leading Women for Shared Parenting

Children Need Both Parents.

/Toonaangevende Vrouwen voor GedeeldOuderschap is een organisatie waarvan de
aanhangers erkennen dat kinderen beide
ouders nodig hebben.

Definition of Equally Shared Parenting
A. Parents in the stage of separation and

Definitie van Gelijkwaardig Gedeeld
Ouderschap of GG-Ouderschap

divorce shall submit a jointly agreed
parenting plan to the court specifying how

A. Ouders in de fase van de scheiding en

their children are to be raised including

echtscheiding dienen een gezamenlijk

decision making authority, time sharing

overeengekomen ouderschapsplan aan de

allocations and a method for

rechter voor te leggen dat in detail weergeeft

resolving/mediating disputes outside of

hoe hun kinderen moeten worden opgevoed

court.

met inbegrip van beslissingsbevoegdheid,
met toewijzing van de verblijfsregeling en
een methode om geschillen op te lossen of
erover te bemiddelen buiten de rechtbank.

B. In the event parents cannot reach
agreement on a parenting plan either in its

B. In het geval de ouders niet tot

entirety or particular components regarding

overeenstemming kunnen komen over een

shared residential time and responsibility

ouderschapsplan, hetzij in zijn geheel of

there shall be:

over bepaalde onderdelen met betrekking tot
gelijkmatig verdeelde huisvestingwaardig

1.

A rebuttable presumption that equally

shared residential time is in the best
interest of the child.
2.

The presumption may be overcome

based on a preponderance of the evidence
on issues not falling within the equally
shared residential time exceptions.

Gedeeld Ouderschap en de
verantwoordelijkheid, moet er zijn:
1 . Een weerlegbaar vermoeden dat
gelijkmatig verdeelde huisvesting in het
belang van het kind is.
2 . Het vermoeden kan weerlegd worden op
grond van een overwicht van
bewijselementen met betrekking tot zaken

3.

The burden of overcoming the

presumption rests on the party challenging

die niet onder de uitzonderingen op de
gelijkmatige verdeelde huisvesting vallen.
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the presumption.
4.

Should parents submit competing

3 . De last van het weerleggen van dit
vermoeden rust op de partij die het

parenting plans, the court is directed to

aanvecht.

preference the timesharing portion of the

4 . Indien de ouders concurrerende

plan which provides the child the greatest

ouderschapsplannen indienen, is de

amount of time with both parents.

rechtbank geïnstrueerd de voorkeur te
geven aan de tijdsverdeling in het plan dat

5.

Children should spend no less than

het kind de grootste hoeveelheid tijd met

35% residential time sharing as a baseline

beide ouders biedt.

minimum with each parent, absent any of

5 . Kinderen dienen als minimum

the exceptions.

uitgangspunt niet minder dan 35% van de

6.

Consistent with these provisions, the

verblijfsregeling met elke ouder te besteden,

court retains discretion to craft a parenting

bij afwezigheid van de uitzonderingen.

plan in the child’s best interest when

6 . In overeenstemming met deze

parents cannot reach parenting plan

bepalingen, behoudt de rechter de vrijheid

agreement

om een ouderschapsplan op te stellen in het
belang van het kind wanneer de ouders

7.

Where a substantiated finding of

geen overeenstemming kunnen bereiken

abuse, neglect or abandonment exists the

over een ouderschapsplan

court may craft a parenting plan consistent

7 . Wanneer een onderbouwde vaststelling

with code sections pertaining to such

van misbruik, verwaarlozing of verlating

findings and consistent with the child’s best

bestaat, kan de rechter een

interest.

ouderschapsplan opstellen verenigbaar met
de wettelijke bepalingen handelend over

C. Should the parents not agree to a

dergelijke bevindingen en verenigbaar met

parenting plan and the court award less

het belang van het kind.

than 40% residential-time sharing to each

C. Indien de ouders niet instemmen met een

parent the court will provide written finding

ouderschapsplan en de rechter minder dan

of fact regarding deviation below 40%.

40 % van de verblijfsregeling aan elke ouder
toekent, zal de rechter op schriftelijke wijze

D. At any temporary hearing where custody

de feitelijke bevindingen weergeven met

and/or residential time sharing allocations

betrekking tot de afwijking onder de 40%.

are considered the court will issue temporary

D. Op elke hoorzitting waarbij op voorlopige

orders providing the children with as close to

wijze wordt beraadslaagd over toekenning

an equal time sharing allocation with each

van ouderlijk gezag en de verblijfsregeling

parent as is reasonable and practical, unless

zal de rechtbank voorlopige maatregelen

exceptions apply.

treffen die de kinderen voorzien in een
regeling die zo dicht mogelijk ligt bij een

E. The explicit intent of this legislation is to

tussen de ouders gelijkmatig verdeelde

recognize that in the vast majority of cases

huisvesting als redelijk en uitvoerbaar, tenzij
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the maintenance of a full relationship

uitzonderingen gelden.

between children and both parents is in the

E. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van

child’s best interest.

deze wetgeving te erkennen dat in de
meeste gevallen de handhaving van een

bron: http://lw4sp.org/definition-of-equally-

volledige relatie tussen de kinderen en beide

shared-parenting/

ouders in het belang van het kind is.
bron: http://lw4sp.org/definition-of-equallyshared-parenting/

