
GESTEGGEL

alimentatie, hoeveel?

Als mensen gaan scheiden zijn de eerste vragen die bij  
hen opkomen: hoe zal het gaan met de kinderen? Kan ik in 
het huis blijven wonen? Krijg ik partneralimentatie of moet 
ik partneralimentatie betalen?

In de wet staat dat de rechter de echtgenoot die onvoldoende 
inkomsten heeft, noch deze in redelijkheid kan verwerven, een uit-
kering tot levensonderhoud kan toekennen. Of iemand voldoende 
inkomsten heeft is makkelijk na te gaan. De vraag of iemand 
redelijkerwijs meer inkomsten kan verwerven is moeilijker te beant-
woorden. De volgende aspecten spelen een rol: De leeftijd van de 
kinderen van de verzorgende ouder, de mate van zorg die een kind 
nodig heeft, de fysieke belasting die de verzorgende ouder kan 
dragen en de opleiding en werkervaring en gezondheid van degene 
die om alimentatie verzoekt.

In concreto kunnen de volgende vragen aan de orde komen. Werkt 
de vrouw al en voor hoeveel uren? Kan zij deze uren uitbreiden bij 
haar huidige werkgever? Mag van haar worden verwacht dat zij 
ergens anders gaat solliciteren? Moet ze verhuizen als er ergens 
anders wél een baan voor haar beschikbaar is? Uit de uitspraken 
van de rechters zijn enkele conclusies te trekken. De vrouw moet 
zich inspannen om in eigen levensonderhoud te voorzien en deze 
inspanningen moeten aantoonbaar zijn. Zo oordeelde de Hoge 
Raad in 2004 dat een vrouw, opgeleid als psychiater, met kinderen 
van 9 en 12 jaar, die 15 uur per week werkte, wel 30 á 32 uur kon 
werken. Bij de bepaling van alimentatie werd hier rekening mee 
gehouden . Hoe hoger de opleiding van de vrouw, des te hoger de 
gestelde eisen. 

Wat kan men nu doen om te zorgen dat de Rechtbank een gunstige 
beslissing neemt? Degene die de alimentatie wil ontvangen, dient 
in ieder geval gemotiveerd aan te tonen wat haar mogelijkheden en 
onmogelijkheden zijn en moet aangeven dat ze zich al voldoende 
heeft ingespannen om een baan te verwerven of meer uren te 
gaan werken. De alimentatieplichtige moet –als hij niet of minder 
alimentatie wil betalen- uitvoerig aangeven wat de opleiding is van 
zijn ex-echtgenote en welke mogelijkheden zij heeft. Een afbouw-
regeling van de alimentatie behoort tot de mogelijkheden. Voor 
beide partijen geldt dat het van belang is zoveel mogelijk feiten en 
omstandigheden aan te voeren en bewijsstukken over te leggen. 
Eén troost: hoger beroep is altijd mogelijk en een wijzigingsverzoek 
kan altijd worden ingediend. 
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