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Mr. drs. T.P.C. Geertsema, prof. mr. W.D. Kolkman, 
prof. mr. L.C.A. Verstappen & mr. dr. I. Visser1

Alimentatie van nu

FJR 2021/41

Het onderzoeksrapport ‘Alimentatie van nu’ gaat 
over de vraag of de huidige regelingen van partner- 
en kinderalimentatie nog wel bij de tijd zijn. Daarbij 
is specifiek gekeken naar de ‘acceptatie’ van alimen-
tatie door justitiabelen, de aansluiting bij de huidige 
maatschappij – mede in het licht van de aanzienlijke 
groep ongehuwd samenlevenden – en naar moge-
lijke wijzigingen van wet- en regelgeving met het oog 
op het voorkomen van procedures. Het onderzoek is 
een combinatie van klassiek-juridische onderzoeks-
methoden en empirisch onderzoek, met als resultaat 
een omvangrijk rapport dat vernieuwende inzichten 
oplevert. In deze bijdrage komen enkele belangrijke 
bevindingen van het onderzoeksrapport aan de orde.

1. Inleiding

In het onderzoeksrapport ‘Alimentatie van nu’,2 dat is uitge-
voerd in opdracht van het WODC namens de Directie Wet-
geving van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, staat 
de vraag centraal of de huidige regelingen van partner- en 
kinderalimentatie nog wel bij de tijd zijn. Daarbij is speci-
fiek gekeken naar de ‘acceptatie’ van alimentatie door justi-
tiabelen, de aansluiting bij de huidige maatschappij – denk 
hierbij ook aan de positie van ongehuwde samenlevers – en 
naar mogelijke wijzigingen van wet- en regelgeving, mede 
met het oog op het voorkomen van procedures.

De directe aanleiding voor het onderzoek is het Regeerak-
koord waarin is vermeld dat nader onderzoek wordt verricht 
ten behoeve van een verdere herijking van het familierecht, 
over o.a. alimentatie. Onderdeel van het onderzoek zou ook 
moeten zijn alimentatieplicht voor samenwonenden, mede 
naar aanleiding van een toezegging tijdens de behandeling 
van het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie.3

Het is niet de bedoeling om alle aspecten die het 508 pagina’s 
tellend rapport bestrijkt, in deze bijdrage aan bod te laten 
komen. Deze bijdrage beoogt enkel om bepaalde belang-
rijke aspecten en bevindingen van het onderzoeksrapport 

1 Mr. drs. T.P.C. (Thom) Geertsema is docent Notarieel recht aan de Rijks-
universiteit Groningen. Prof. mr. W.D. (Wilbert) Kolkman is hoogleraar 
Algemene Rechtswetenschap en Familievermogensrecht aan de Rijks-
universiteit Groningen. Prof. mr. L.C.A. (Leon) Verstappen is hoogleraar 
Privaatrecht, in het bijzonder Notarieel recht aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Mr. dr. I. (Irene) Visser is Universitair docent Notarieel recht 
en Procesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Alle auteurs hebben 
meegewerkt aan de totstandkoming van het rapport dat in deze bijdrage 
besproken wordt.

2 W.D. Kolkman, L.C.A. Verstappen & I. Visser, Alimentatie van nu: Acceptatie 
van alimentatie in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen (NILG 
serie Familie & Recht, deel 25), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2021, 
met medewerking van F. Ibili, S. Oost en T.P.C. Geertsema.

3 Handelingen II 2018/19, nr. 28, item 6, p. 16.

nader te belichten en aldus de lezer te informeren over de 
inhoud van het rapport.

2. Algemene overwegingen

Scheiden doet pijn en zorgt voor verregaande verande-
ringen in iemands leven. Een scheiding verandert het fi-
nanciële plaatje van echtgenoten aanzienlijk. Een scheiding 
is in tweeërlei opzicht duur: de kosten van de scheiding 
op zich en het gegeven dat het leven na de scheiding per 
saldo voor de ex-partners duurder is dan wanneer men nog 
zou samenwonen. Niet alleen vervallen de schaalvoordelen 
van het wonen onder één dak, ook kunnen er allerlei extra 
kosten komen die verband houden met de afwikkeling van 
de relatie en het gescheiden wonen. Voor de behoeftige 
ex-partner is het belangrijk om weer economische zelfstan-
digheid op te bouwen.

Het ontvlechten van een gezin (van één naar twee huishou-
dens) brengt ook ontvlechting van de gezamenlijke finan-
ciën met zich (verdeling van huis en haard, spaarpot en pen-
sioen). Daar komt bovenop dat de behoeftige ex-echtgenoot 
recht heeft op alimentatie van de draagkrachtige ex-echt-
genoot. Dit, terwijl de belangen van echtelieden door de 
scheiding uiteen gaan lopen. Dit wordt ook wel de alimen-
tatieparadox genoemd: ondanks de echtscheiding blijft men 
nog jarenlang financieel aan elkaar verbonden, terwijl men 
tegelijkertijd bezig is het eigen leven weer nieuw vorm te 
geven. Dat alimentatie bij en na het scheiden vatbaar is voor 
geschillen moge duidelijk zijn.

In een ideale, gelijkwaardige wereld dragen we allemaal 
evenveel bij, wordt alles gelijk verdeeld en geniet iedereen 
evenveel van rijkdom. Man en vrouw werken ieder, hebben 
dezelfde verdiencapaciteit en verdienen bijgevolg hetzelfde 
bedrag. Ze dragen in gelijke mate bij aan het huishouden: 
elk van hen maakt het avondeten klaar, verschoont luiers, 
doet de afwas en zet afwisselend de vuilnis buiten. Ze zijn 
getrouwd in een huwelijksvermogensstelsel zonder inko-
mens of bezittingen te delen. Elke partner heeft zijn of haar 
gelijke aandeel in de financiële lasten en voordelen van de 
relatie en dat is het dan. Waarschijnlijk zal alimentatie bij 
een scheiding helemaal niet aan de orde zijn. Postrelatio-
nele solidariteit in de vorm van alimentatie is niet nodig; er 
is geen verschil in behoefte, draagkracht en behoeftigheid. 
Maar komt deze rolverdeling veel voor?

Aan de andere kant van het spectrum vinden we het oude, 
stereotype gezin met het klassieke rollenpatroon: de man 
is de jager, hij brengt het vlees naar huis, de vrouw zorgt 
voor het huishouden en de kinderen. Zij kookt, doet de af-
was, maakt het huis schoon en doet er alles aan om hem 
zich thuis te laten voelen. Ze zijn getrouwd in een huwe-
lijksvermogensstelsel waarin ze alle inkomsten en alle 
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eigendommen delen en onderhoudsverplichtingen hebben, 
niet slechts gedurende het huwelijk, maar ook daarna.

De realiteit van de echtscheidingspraktijk is intussen veel 
gevarieerder dan hiervoor geschetst. Als we mogen aan-
nemen dat de realiteit meer divers is, dat stellen hun ge-
zinsleven uiteenlopend inrichten en dat de taken en rollen 
binnen het gezin nu eenmaal zijn verdeeld, hoe moeten 
we dan omgaan met de financiële gevolgen van deze rege-
lingen?

Postrelationele solidariteit die de lotsverbondenheid die 
door het huwelijk in het leven is geroepen met zich brengt, 
leidt tot een onderhoudsplicht ook na de echtscheiding, 
juist vanwege de verschillen in sociaal economische positie 
die (door het rollenpatroon) binnen het huwelijk zijn ont-
staan. Dat is mooi opgeschreven, maar waartoe leidt dit in 
concreto? Hoeveel en hoe lang moet worden betaald? Hoe 
berekenen we dat? Dat is de uitdaging die de wetgever met 
maar minimale aanwijzingen de facto aan de rechtsprak-
tijk, voornamelijk de rechterlijke macht, heeft overgelaten. 
De Alimentatienormen zijn hieruit geboren.

3. Vraagstelling en aanpak

De volgende vier onderzoeksonderwerpen vormen de spil 
van het rapport:
1. Acceptatie door justitiabelen. Welke elementen van het 

systeem van partner- en kinderalimentatie dragen bij 
of doen afbreuk aan de acceptatie van de onderhouds-
verplichting? In het verlengde hiervan rijst de vraag of 
er een verband is tussen de mate van acceptatie van 
de onderhoudsverplichtingen enerzijds en het aantal 
gerechtelijke procedures en invorderingsprocedures 
door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen 
(LBIO) anderzijds.

2. Aanpassing berekeningssysteem. Welke aanpassingen 
aan het bestaande berekeningssysteem van partnerali-
mentatie kunnen bijdragen aan een vergroting van de 
acceptatie? In het bijzonder verlangt hierbij aandacht 
de vraag of een meer forfaitair stelsel de vergroting van 
de acceptatie bevordert. Ook komt de vraag aan bod of 
een stelsel met een clean break tot een vergroting van 
de acceptatie van de onderhoudsverplichting leidt en 
een vermindering van het aantal procedures.

3. Aansluiting bij maatschappij – algemeen. Sluit het stel-
sel van de onderhoudsverplichtingen aan bij de inrich-
ting van de huidige maatschappij?

4. Aansluiting bij maatschappij – informele samenlevers. 
Bij de maatschappelijke aansluiting speelt niet alleen 
de algemene vraag of het hedendaagse alimentatie-
recht nog wel ‘compatibel’ is, ook een specifieke vraag 
doemt hier op: dienen onderhoudsverplichtingen zich 
ook uit te strekken over de almaar groeiende groep 
‘informele samenlevers’?

Deze onderwerpen zijn onderling sterk met elkaar ver-
bonden. Zo kan een aanpassing van de rekenmethodiek 

leiden tot een betere aansluiting bij de samenleving, waar-
door betrokkenen sneller geneigd zullen zijn de regeling te 
aanvaarden.

Het onderzoek is een combinatie van klassiek-juridische 
onderzoeksmethoden (literatuur- en jurisprudentieonder-
zoek) en empirisch onderzoek (data-analyse, interviews, 
enquêtes). Voor het verkrijgen van meer inzicht in de vier 
vermelde onderwerpen is volgens een vast patroon ge-
werkt. De stappen die hierbij werden doorlopen zijn: 1. ver-
zamelen van bestaande data, 2. genereren van nieuwe data 
(houden van een enquête en interviews), 3. analyseren van 
de data en 4. toetsen van de bevindingen in expertmeetings 
(triangulatie).

De data werd verkregen uit bestaand onderzoek, juridische 
en sociologische literatuur, reeds aanwezige data (zoals 
Statline, de factsheets van het WODC en publicaties van het 
CBS), jurisprudentie (zowel van de Hoge Raad als van feiten-
rechters), maar ook bijvoorbeeld uit de (totstandkomings-
geschiedenis van de) Wet herziening partneralimentatie 
en het Wetsvoorstel herziening kinderalimentatie.4 Bij de 
enquête werden aan een omvangrijke groep alimentatie-
gerechtigden en -plichtigen diverse oordelen gevraagd over 
de verschillende elementen die invloed lijken te hebben op 
de acceptatie. Deze groep is gevonden door een voorselec-
tie van alimentatiegerechtigden en -plichtigen uit het con-
sumentenpanel van Kantar Public (voorheen TNS NIPO). 
Ook werden (semi-gestructureerde) diepte-interviews ge-
houden. In de interviews zijn de diverse elementen voor-
gelegd aan deskundigen (advocaten, rechters, financiële 
professionals en vertegenwoordigers van belangenorga-
nisaties). Vervolgens zijn de belangrijkste bevindingen en 
meest prangende vraagpunten in de vorm van zes stellin-
gen voorgelegd aan de deelnemers bij een tweetal (online) 
expertmeetings. Deze bijeenkomsten leverden niet alleen 
aanvullende ideeën op, maar daarin zijn ook open gebleven 
vraagpunten beantwoord en mogelijke inconsequenties in 
de onderzoeksresultaten verklaard.

Bij de behandeling van de vier onderzoeksonderwerpen 
zijn steeds zes kernelementen van alimentatie besproken: 
grondslag, duur, omvang, vaststelling, wijziging en uitvoe-
ring.

4. Bestaand onderzoek

4.1 Inleiding
Om doublures te voorkomen, maar ook om te zien of er ont-
wikkelingen waar te nemen zijn, is de stand van zaken in 
wetgeving, jurisprudentie en literatuur van de afgelopen 10 
jaren geïnventariseerd en is nagegaan welk empirisch on-
derzoek op relevante aspecten van alimentatie van de afge-
lopen 20 jaren reeds voorhanden is. Getracht is om een zo 
breed mogelijk en goed gedocumenteerd beeld van de stand 
van zaken te verkrijgen.

4 Handelingen II 2018/19, nr. 28, item 6, p. 16.
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4.2 Literatuur en jurisprudentie
Over alimentatie bestaat een grote hoeveelheid jurispru-
dentie en er is veel over geschreven. Drie proefschriften zijn 
verschenen rondom alimentatie: het proefschrift van Dijk-
sterhuis over de rechterlijke normering van alimentatie,5 
dat van Jonker over kinderalimentatie6 en dat van Spalter7 
over partneralimentatie. Vermeld moet ook worden de bun-
del onder redactie van Antokolskaia en Breederveld naar 
knelpunten van partner- en kinderalimentatie.8

4.3 Wetgeving
Ook de wetgever heeft zich niet onbetuigd gelaten, ge-
tuige de twee wetsvoorstellen tot herziening van partner-
alimentatie en kinderalimentatie. Eén daarvan is wet ge-
worden (Wet herziening partneralimentatie).9 Het andere 
zal worden ingetrokken (Wetsvoorstel herziening kinder-
alimentatie).10 In de wetgevingsinitiatieven komt duidelijk 
naar voren de wens om met name het partneralimentatie-
recht eerlijker (grondslag), simpeler (vaststelling) en korter 
(duur) te maken en aldus bij te dragen aan het terugdringen 
van het aantal gerechtelijke procedures en daarmee ook aan 
het bevorderen van de acceptatie van alimentatie. Kenne-
lijk wordt de regelgeving aldus ervaren, dat de bedragen 
die aan partneralimentatie betaald moeten worden te hoog 
zijn, dat de berekening daarvan te ingewikkeld is en dat die 
te lang duurt. Voor kinderalimentatie geldt dat het wetge-
vingsinitiatief, waarvan is aangekondigd dat het zal worden 
ingetrokken, tot doel heeft de berekeningsmethodiek voor 
kinderalimentatie wettelijk te verankeren en te verbeteren 
door vereenvoudiging en meer transparantie, waardoor 
ouders zelf in staat zijn de berekening te maken. Ook de 
wettelijke duur zou moeten worden beperkt tot 18 jaar, be-
houdens voor studerende meerderjarigen, voor wie de duur 
juist zou moeten worden verlengd tot 23 jaar, terwijl de 
stiefouderalimentatieplicht zou moeten worden afgeschaft.

5 B.M. Dijksterhuis, Rechters normeren de alimentatiehoogte. Een empirisch 
onderzoek naar rechterlijke samenwerking in de Werkgroep Alimentatie-
normen (1975-2007) (diss. Leiden), Leiden: Leiden University Press 2008.

6 M. Jonker, Het recht van kinderen op levensonderhoud: een gedeelde zorg. 
Een rechtsvergelijking tussen Nederland, Noorwegen en Zweden (diss. 
Utrecht; Familie & Recht, deel 3), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 
2011, zie hierover: A.N. Labohm, ‘Onderhoudsverplichtingen voortvloei-
ende uit het familierecht, twee proefschriften’, FJR 2014/3.

7 N.D. Spalter, Grondslagen van partneralimentatie (diss. VU Amsterdam), 
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013, zie hierover: A.N. Labohm, ‘On-
derhoudsverplichtingen voortvloeiende uit het familierecht, twee proef-
schriften’, FJR 2014/3.

8 M.V. Antokolskaia & B. Breederveld (red.), Partner- en kinderalimentatie: 
knelpunten en voorstellen voor verbetering(Familie & Recht, deel 6), Den 
Haag: Boom Juridische Uitgevers 2013.

9 Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt (later Kuiken) en 
Berndsen-Jansen (later Swinkels, daarna Groothuizen) tot wijziging van 
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband 
met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening 
partneralimentatie) (Kamerstukken 2014/15-2018/19, 34231).

10 Voorstel van wet van de leden Recourt en Van Oosten tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herzie-
ning van het stelsel van kinderalimentatie (Wetsvoorstel herziening kin-
deralimentatie), Kamerstukken II 2014/15-2016/17, 34154.

In de literatuur bestaat veel aandacht voor beide voor-
stellen. In de jurisprudentie staat de toepassing van de Ali-
mentatienormen (Tremanormen) vaak ter discussie.

4.4 Maatschappelijke ontwikkelingen
In het rapport is breed aandacht geschonken aan maat-
schappelijke ontwikkelingen zoals die uit bestaand empi-
risch onderzoek blijken. Het gaat dan om onderwerpen als 
individualisering, arbeidsparticipatie en emancipatie, en 
specifieke ontwikkelingen rondom de financiële positie 
van kinderen, relaties, gezinnen en scheidingen. Ook is een 
overzicht van opvattingen over alimentatie zoals die uit be-
staand onderzoek blijken, opgenomen. Hiermee is beoogd 
een beeld te schetsen van de context in het kader waarvan 
de onderzoeksvragen worden beantwoord. Hierna wordt 
een aantal van de bevindingen besproken.

4.5 Arbeidsparticipatie vrouwen
Interessant zijn de bevindingen over de arbeidsparticipa-
tie van vrouwen omdat die iets zeggen over de economi-
sche zelfstandigheid van vrouwen na scheiding. Dat wij 
dit aspect van de maatschappelijke ontwikkelingen niet 
gender-neutraal benaderen heeft een reden: 98% van de 
LBIO-verzoeken wordt door vrouwen gedaan en als partner-
alimentatie wordt toegewezen, dan meestal aan de vrouw. 
De arbeidsparticipatie van vrouwen is toegenomen, zowel 
ten opzichte van de vorige generatie vrouwen als ten op-
zichte van mannen. Vergeleken met de vorige generatie 
werken met name moeders niet slechts vaker, zij draaien ook 
meer uren, zij het dat het met name gaat om omvangrijke 
deeltijdbanen.11 De positie van vrouwen op de arbeidsmarkt 
is echter nog lang niet gelijk aan die van mannen, al wordt 
wel vooruitgang geboekt. Vrouwen werken nog altijd minder 
vaak in een betaalde baan, werken veel vaker in deeltijd, zijn 
minder vertegenwoordigd in topfuncties en krijgen per uur 
minder betaald dan mannen. De verschillen zijn in tien jaar 
tijd kleiner geworden, maar minder snel dan in de beginja-
ren van het emancipatiebeleid werd gedacht.12 Het krijgen 
van kinderen heeft sterke invloed op de arbeidsparticipatie 
van vrouwen. Waar jonge mannen en vrouwen in een relatie 
zonder kinderen nog redelijk gelijk opgaan in netto-arbeids-
participatie, verandert dit zodra er kinderen komen.13 

11 T. Traag, CBS Statistische Trends. Opleiding en werk: twee generaties vrou-
wen vergeleken, CBS 2020. Online via:
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2020/opleiding-
en-werk-twee-generaties-vrouwen-vergeleken; CBS, ‘Vrouwenemancipatie vor-
dert langzaam’, online via 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/50/vrouwenemancipatie-vordert-
langzaam, laatst bijgewerkt op 13 december 2016, laatst geraadpleegd op 
16 april 2021.

12 CBS, ‘Vrouwenemancipatie vordert langzaam’, online via 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/50/vrouwenemancipatie-vordert-
langzaam, laatst bijgewerkt op 13 december 2016, laatst geraadpleegd op 
16 april 2021.

13 S.A. Perez, M. van den Brakel & W. Portegijs, ‘Welke gevolgen heeft ou-
derschap voor werk en economische zelfstandigheid?’, in: W. Portegijs 
& M. van den Brakel, Emancipatiemonitor 2018, Den Haag: Centraal Bu-
reau voor de Statistiek en Sociaal Cultureel Planbureau 2018. Online via: 
https://digital.scp.nl/emancipatiemonitor2018/.

T2b_FJR_2107-08_bw_V2A.indd   178T2b_FJR_2107-08_bw_V2A.indd   178 7/9/2021   8:49:02 PM7/9/2021   8:49:02 PM



179Afl. 7/8 - juli/augustus 2021FJR  2021/41

Artikelen  ALIMENTATIE VAN NU

Dit alles heeft ook gevolgen voor de economische zelfstan-
digheid van vrouwen. Waar het voor de economische zelf-
standigheid van mannen nauwelijks uitmaakt of zij kin-
deren hebben of niet, geldt voor vrouwen met kinderen dat 
zij minder economisch zelfstandig zijn ten opzichte van 
samenwonende vrouwen zonder kinderen (65% tegenover 
81,5%) en ten opzichte van mannen met kinderen (90% van 
de mannen met schoolgaande kinderen is economisch zelf-
standig).14 De economische zelfstandigheid van vrouwen is 
weliswaar toegenomen, maar die ligt nog altijd duidelijk 
onder die van mannen. Door de toegenomen economische 
zelfstandigheid komt partneralimentatie wel steeds minder 
voor.

Opmerking verdient dat er ook tussen vrouwen verschillen 
zijn. Vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond 
hebben minder vaak betaald werk en zijn mede daarom 
minder vaak economisch zelfstandig dan Nederlandse 
vrouwen.15 Dit geldt ook voor laagopgeleide vrouwen.16

Het lijkt erop dat in het merendeel van de relaties de rolver-
deling nog steeds traditioneel te noemen is, ondanks de toe-
nemende arbeidsparticipatie van vrouwen.17 Vrouwen die 
in deeltijd werken willen wel meer werken, maar er bestaan 
belemmeringen om dat te doen. Problemen bij het combi-
neren van werk en zorg, onvoldoende goede en goedkope 
kinderopvang en mantelzorgtaken zijn beperkende facto-
ren.18

4.6 Informeel samenleven
De opvallendste ontwikkeling is ongetwijfeld de sterke 
opkomst van het informele samenleven; bijna een verdub-
beling in 25 jaar waardoor thans bijna een kwart van alle 
stellen informeel samenleeft.19 Het aantal geregistreerde 
partnerschappen dat jaarlijks wordt afgesloten vertoont 
nog altijd een stijgende lijn.20 Het traditionele huwelijk 
daarentegen, is steeds minder populair zowel in absolute 
als in relatieve zin.21 Het aantal huwelijkssluitingen lijkt de 
laatste jaren te stabiliseren.22 Het aantal scheidingen is in  

14 Perez, Van den Brakel & Portegijs 2018.
15 H.J. Dirven e.a., ‘Steeds minder verschil tussen vrouwen van Nederlandse 

en niet-westerse herkomst?’, in: Emancipatiemonitor 2018.
16 J. van Thor & D. Herbers, ‘Nemen verschillen tussen hoog- en laagopgeleide 

vrouwen af?’, in: Emancipatiemonitor 2018.
17 Perez, Van den Brakel & Portegijs 2018.
18 J. van Thor, W. Portegijs & B. Hermans, ‘Willen vrouwen meer werken (en 

mannen minder)?, in: Emancipatiemonitor 2018.
19 C. van Duin, S. te Riele & L. Stoeldraijer, CBS Statistische trends. Huishou-

densprognose 2018-2060: opmars eenpersoonshuishoudens zet door, CBS 
2018. Online via: 
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/51/huishoudensprognose-
2018-2060.

20 CBS Statline, Aantal nieuwe partnerschapsregistraties per jaar, 1999-2019, 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37772NED/table?dl=
511B5, laatst bijgewerkt op 12 juni 2020.

21 CBS, ‘Twintigers en dertigers trouwen minder’, online via: 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/18/twintigers-en-dertigers-trouwen-
minder, laatst bijgewerkt op 2 mei 2018, laatst geraadpleegd op 16 april 2021.

22 CBS, ‘Twintigers en dertigers trouwen minder’, online via: 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/18/twintigers-en-dertigers-trouwen-
minder, laatst bijgewerkt op 2 mei 2018, laatst geraadpleegd op 16 april 2021.

de periode 2000-2019 zowel absoluut als relatief gedaald,23 
terwijl de gemiddelde huwelijksduur juist steeg naar vijf-
tien jaar.24 Een opmerkelijke ontwikkeling is dat kinderen 
steeds vaker worden geboren buiten huwelijk of geregis-
treerd partnerschap. Zo had in 2015 meer dan de helft van 
de eerstgeborenen ouders die niet getrouwd waren.25 De 
toename kan worden verklaard door de stijging van het 
aantal informeel samenlevenden.

4.7 Samengestelde gezinnen
Door (echt)scheidingen komen er ook andere gezinsvor-
men op. Het aantal kinderen in stiefgezinnen stijgt: van 3% 
in 1996 naar 4% in 2014.26 Uit ander onderzoek komt naar 
voren dat iets meer dan de helft van de daarin onderzochte 
scheidingskinderen in een stiefoudergezin woont.27

4.8 Alimentatieprocedures
Opmerkelijk is de daling van het aantal afgehandelde part-
neralimentatieprocedures, vooral de wijzigingsverzoeken, 
sinds 2004.28 Datzelfde geldt voor de kinderalimentatie-
procedures, maar dan sedert 2014.29 Dat heeft volgens de 
onderzoekers ongetwijfeld (mede) te maken met de aan-
passing van de kindregelingen en de introductie van for-
faits voor kinderalimentatie in de Alimentatienormen. Het 
aantal procedures dat naar mediation werd verwezen is, 
na een stijging in 2018, in 2019 weer gedaald. Van de bijna 
1.700 familierechtzaken die in 2019 naar mediation worden 
verwezen, waren er iets minder dan 200 alimentatie(wij-
ziging)zaken en iets meer dan 200 echtscheidingszaken.30 
Ook de daling van het aantal interventieverzoeken door het 
LBIO voor partner- en kinderalimentatie sedert 2013 moet 
genoemd worden.31 Het relatief lage aantal interventies bij 
partneralimentatie valt te verklaren: uit de gegevens van 
het CBS vloeit voort dat partneralimentatie in maar 16-19% 
van de echtscheidingsprocedures wordt toegekend.32 Het 

23 CBS Statline, Aantal echtscheidingen, 1996-2019, 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37425ned/table?dl=
5123B, laatst bijgewerkt op 9 december 2020.

24 CBS Statline, Aantal huwelijksontbindingen door echtscheiding en over-
lijden per 1.000 inwoners, 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37425ned/table?fromstatweb, 
laatst bijgewerkt op 9 december 2020.

25 CBS, ‘Ouders van ruim vier op de tien baby’s niet gehuwd’, online via 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/21/ouders-van-ruim-vier-op-de-
tien-baby-s-niet-getrouwd, laatst bijgewerkt op 23 mei 2016, laatst ge-
raadpleegd op 16 april 2021.

26 Staatscommissie Herijking ouderschap, Kind en ouders in de 21ste eeuw, 
Den Haag: Xerox/OBT 2016, p. 67 e.v.

27 E. Spruijt & H. Kormos, Handboek scheiden en de kinderen. Voor de beroeps-
kracht die met scheidingskinderen te maken heeft, Houten: Bohn Stafleu van 
Loghum 2004, p. 28.

28 CBS Statline, Aantal echtscheidingsprocedures met partner- en kinderali-
mentatie als voorlopige en nevenvoorziening, 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37192/table?dl=51244, 
laatst gewijzigd op 28 oktober 2014; WODC Factsheet Scheidingen 2020, 
figuur 7.

29 WODC Factsheet Scheidingen 2020, figuur 8.
30 WODC Factsheet Scheidingen 2020, figuur 10 en 11.
31 Informatie verkregen per e-mail van LBIO, augustus 2020.
32 CBS Statline, Aantal echtscheidingsprocedures met partner- en kinderali-

mentatie als voorlopige en nevenvoorziening, 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37192/table?dl=51244, 
laatst gewijzigd op 28 oktober 2014.
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percentage is laag omdat er vaak geen partneralimentatie 
hoeft te worden vastgesteld, deels omdat er geen behoef-
tigheid is (welk criterium niet geldt voor kinderalimentatie) 
en deels omdat er onvoldoende draagkracht is (vanwege 
de voorrangsregel voor kinderalimentatie gaat vaak alle 
draagkracht daaraan op). Het LBIO geeft – bij navraag door 
de onderzoekers – de verbeterde informatievoorziening, de 
verbeterde interventiefase en de economische omstandig-
heden als redenen.

4.9 Financiële gevolgen van echtscheiding
Uit de cijfers blijkt dat economische zelfstandigheid vóór 
echtscheiding een belangrijke rol speelt voor de finan-
ciële situatie ná scheiding. Mannen en vrouwen die vóór 
de scheiding niet economisch zelfstandig zijn, lopen meer 
risico op armoede na scheiding en leiden een sterker koop-
krachtverlies.33 De echtscheiding pakt het slechtst uit voor 
vrouwen op deze punten. Vrouwen die scheiden, econo-
misch zelfstandig of niet, hebben te maken met gemiddeld 
24,1% koopkrachtverlies, mannen gaan er juist 3,9% op voor-
uit.34 Dit komt vooral omdat vrouwen het gemiddeld hogere 
inkomen van de partner na scheiding moeten missen en de 
kinderen meestal bij de moeder wonen. Dit geldt te meer 
voor vrouwen die partneralimentatie ontvangen. Op het 
eerste gezicht lijkt opvallend dat het persoonlijk inkomen 
van vrouwen toeneemt na scheiding en vrouwen na schei-
ding ook vaker economisch zelfstandig zijn. Dit is echter het 
gevolg van een (aanvullende) uitkering na scheiding en kan 
slechts beperkt worden toegeschreven aan een uitbreiding 
van de werkweek.35

4.10 Opvattingen
De rolverdeling binnen een relatie is niet zelden het gevolg 
van in praktijk gebrachte opvattingen daarover. Hoewel 
steeds minder vrouwen stoppen met werken of minder gaan 
werken als er kinderen komen, is een aanzienlijk deel van de 
mannen én vrouwen nog altijd van mening dat zorgtaken 
meer bij een vrouw passen dan bij een man, vooral wanneer 
het gaat om jonge kinderen. Twee derde van de Nederlan-
ders ziet de ideale werkweek van één tot drie dagen voor 
moeders met niet schoolgaande kinderen, bij mannen heeft 
vier dagen de voorkeur van 37% van de respondenten.36

Voor toekomstige generaties lijkt die opvatting nog niet te 
veranderen. Ook voor de jongste generaties meisjes geldt 
dat zij, denkende aan een gezin met kinderen, aanzienlijk 
minder uren verwachten te gaan werken dan wanneer ze 
geen kinderen hebben. Gaan de kinderen naar school dan 
verwacht de jongste generatie meisjes wel meer te gaan 
werken, maar nog altijd minder dan wanneer ze geen 

33 M. van den Brakel e.a., CBS. Statistische trends. Financiële gevolgen van echt-
scheiding, CBS 2020. Online via 
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2020/financiele-
gevolgen-van-echtscheiding, laatst geraadpleegd op 16 april 2021.

34 Van den Brakel e.a. 2020, tabel 3.2.1 (Koopkrachtmutatie bij een scheiding 
in 2017).

35 Van den Brakel e.a. 2020.
36 Perez, Van den Brakel & Portegijs 2018.

kinderen hebben. Jongens verwachten aanzienlijk meer 
uren te gaan werken vergeleken met meisjes en hoewel ook 
zij minder uren denken te gaan werken met jonge kinderen, 
is dat verschil een stuk kleiner dan onder meisjes.37 Deze 
rolverdeling komt vaak als vanzelf tot stand, zonder dat 
daarover expliciet en vooraf afspraken worden gemaakt.38

De onderzoekers trekken hieruit de volgende conclusie. De 
bijdrage aan de zorgtaken wordt in de onderlinge verhou-
ding tijdens het huwelijk evenwaardig gevonden aan het 
verrichten van betaalde arbeid buitenshuis. Dat daarmee 
de kiem wordt gelegd voor zorggerelateerde achterstand in 
verdiencapaciteit tijdens het huwelijk, zal men zich niet di-
rect realiseren en als dat wel gebeurt, op de koop toenemen. 
Hoewel de arbeidsparticipatie toeneemt en vrouwen steeds 
vaker economisch zelfstandig zijn, treft een echtscheiding 
ook vandaag de dag vrouwen nog hard in de portemonnee. 
Partneralimentatie biedt hier een vangnet, terwijl uit de on-
derzoeken ook blijkt dat een deel van de vrouwen na echt-
scheiding een beroep moet doen op de bijstand of andere 
uitkeringen van overheidswege. De gestage toename van 
de economische zelfstandigheid van vrouwen brengt mee 
dat partneralimentatie weliswaar minder voorkomt, maar 
het ziet er niet naar uit dat dit op afzienbare termijn ertoe 
zal leiden dat echtgenoten op gelijke wijze economisch zelf-
standig zijn na een scheiding. De rolverdeling binnen de 
relatie lijkt hieraan mede debet. Het alimentatierecht zal 
hiermee in ieder geval nog de komende decennia rekening 
moeten blijven houden.

5. Grondslag

Centraal in het wetgevingsproces voor partneralimentatie 
staat de grondslag voor alimentatie. Daaruit worden met 
name omvang en duur afgeleid. Over deze grondslag is al 
veel geschreven, met name door Spalter in haar proefschrift. 
De vraag die bij de onderzoekers opgekomen is, is of de dis-
cussie over de grondslag zoals die thans wordt gevoerd, niet 
te beperkend is voor de grote variëteit aan situaties waarin 
partneralimentatie moet worden vastgesteld. De discussie 
rondom alimentatie zou aanzienlijk worden vereenvoudigd, 
als men zou uitgaan van de zienswijze dat het tussen echt-
genoten steeds de lotsverbondenheid is, die alimentatie 
met zich brengt. Die lotsverbondenheid kan echter verschil-
lende omvang en duur van alimentatie met zich brengen, 
afhankelijk van de omstandigheden. Daarmee wordt slechts 
één grondslag aanvaard, met een variatie aan concrete uit-
werkingen, afhankelijk van de bijzondere aspecten van elk 
geval. Het verschilt nu eenmaal of we te maken hebben met 
dertigers, die na een relatief kort huwelijk gaan scheiden, 
vergeleken met een echtscheiding van een stel dat al 25 jaar 
gehuwd is en waarvan de behoeftige ex niet gemakkelijk 

37 Traag 2020, hoofdstuk 4.
38 W. Portegijs, Ons geld. Vrouwen en mannen over het belang van inkomen en 

economische zelfstandigheid voor vrouwen, Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau, december 2018. Online via 
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2018/12/18/ons-geld, laatst ge-
raadpleegd op 16 april 2021.
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economische zelfstandigheid kan opbouwen. Men kan de 
alimentatieplicht tussen echtgenoten aldus opvatten, dat 
die enkel de lotsverbondenheid als grondslag heeft, maar 
dat de uitwerking leidt tot een wederzijdse zorgplicht tij-
dens en na het huwelijk om zoveel mogelijk op hetzelfde 
welvaartsniveau maar wel gescheiden te kunnen voortle-
ven gedurende een bepaalde tijd, of dat die meer beperkt 
leidt tot het enkel bijdragen aan het herstel van zorggere-
lateerde achterstand in verdiencapaciteit tijdens het huwe-
lijk teneinde economische zelfstandigheid na het huwelijk 
op te bouwen. Mogelijk is zelfs dat de lotsverbondenheid 
leidt tot compensatie voor onbetaalde arbeidsinspanningen 
in het huishouden of in de onderneming tijdens het huwe-
lijk. Hiermee wordt bedoeld dat partneralimentatie ook als 
compensatiemechanisme kan worden ingezet, bijvoorbeeld 
in gevallen waarin geen deling van vermogensvooruitgang 
plaatsvindt vanwege koude uitsluiting. Deze zienswijze, die 
uitgaat van één grondslag en niet van verschillende grond-
slagen die strijden om voorrang, zou de discussie rondom 
de grondslag vereenvoudigen, eigenlijk geheel wegnemen. 
De discussie die in deze zienswijze gevoerd zou moeten 
worden, handelt over de wijze waarop de Alimentatie-
normen deze uiteenlopende situaties accommoderen. An-
ders geformuleerd: de wet hoeft niet te wijzigen, maar de 
Alimentatienormen zouden meer ruimte moeten bieden 
aan verschillende uitwerkingen die verschillende van deze 
situaties dekken. Of een dergelijke uitbreiding van de Ali-
mentatienormen succesvol zal zijn, hangt ten slotte ook af 
van de Hoge Raad, die zich meer ontvankelijk zou moeten 
tonen voor een dergelijke verbreding en flexibilisering van 
de Alimentatienormen. Indien dat niet gebeurt, ontkomt 
men niet aan wetgeving.

Voor kinderalimentatie geldt dat de wettelijke grondslag 
met de verantwoordelijkheid voor de verzorging en op-
voeding van minderjarige kinderen gegeven is; daarover 
bestaat weinig discussie. Anders ligt het rondom de vraag 
hoe lang de kinderalimentatie dient te duren na het be-
reiken van de meerderjarigheid. In de literatuur en in de 
jurisprudentie wordt opgemerkt dat de kinderalimentatie 
voor jongmeerderjarigen vooral zin heeft als de jongmeer-
derjarige nog een opleiding of studie volgt. De huidige wet-
telijke beperking tot drie jaar na de meerderjarigheid wordt 
als beperkt ervaren omdat de gemiddelde opleidings- of 
studieduur vijf à zes jaar is.39 Uit de literatuur kan de wens 
worden afgeleid de behoeftigheidseis voor alle meerderja-
rige kinderen te laten gelden, met een uitzondering voor 
studerende kinderen.

Voor zowel partner- als kinderalimentatie geldt dat je-
gens de samenleving nog een andere, niet vaak genoemde 

39 CBS Statline, HBO; gemiddelde studieduur gediplomeerden, studierichting 
1995/’96-2012/’13 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/71074ned/table?
dl=4542E, laatst gewijzigd op 13 januari 2017; CBS Statline, WO; gemiddelde 
studieduur gediplomeerden, studierichting, 
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/71073ned/table?dl=45434, laatst ge-
wijzigd op 13 januari 2017.

grondslag speelt: het voorkomen dat onderhoudsplichten 
worden afgewenteld op de samenleving.

6. Acceptatie

Het doen van onderzoek naar acceptatie van alimentatie is 
niet eenvoudig. Dat komt omdat de afzonderlijke elementen 
van alimentatie door betrokkenen, met name ontvangers 
en betalers van alimentatie, vaak uiteenlopend worden be-
oordeeld en daarom voor de een bijdragen en voor de ander 
afbreuk doen aan de acceptatie van alimentatie. Veel ele-
menten van alimentatie kunnen bijdragen en tegelijkertijd 
ook afbreuk doen aan de acceptatie als het door de ene 
groep betrokkenen geaccepteerd wordt en door de andere 
juist niet omdat betrokkenen uiteenlopende of tegenstrij-
dige belangen hebben. Bezien vanuit het perspectief van de-
gene die deze vraag moet beantwoorden, kan een bepaalde 
duur en/of omvang voor de een (de betaler) te lang of te veel 
zijn, terwijl diezelfde duur en/of omvang voor de ander (de 
ontvanger) juist te kort of te weinig is. Daar komt nog bij 
dat dit voor alle elementen van alimentatie, zoals hiervoor 
aangegeven ingedeeld in 6 categorieën, anders kan liggen. 
Zo kan men het best eens zijn met de reden waarom ali-
mentatie wordt toegekend (grondslag), maar ook vinden dat 
te lang (duur) of te veel (omvang) alimentatie betaald moet 
worden. Aan die (categorieën van) elementen kan ten slotte 
uiteenlopend gewicht worden toegekend. Zo is de grondslag 
belangrijker dan andere elementen, aangezien de grondslag 
mede bepalend is voor bijvoorbeeld de duur en de omvang. 
In het rapport zijn de (categorieën van) elementen van het 
systeem van partner- en kinderalimentatie die bijdragen of 
afbreuk doen in kaart gebracht. Door het opdelen van ali-
mentatie in de belangrijkste (categorieën van) elementen 
kunnen wel uitspraken worden gedaan over de acceptatie 
van die afzonderlijke elementen, waardoor een totaalbeeld 
over de acceptatie van alimentatie als zodanig ontstaat. Dat 
hebben de onderzoekers getracht te schetsen.

Dat een dergelijk verschil van mening of waardering van 
elementen van het systeem afbreuk kan doen aan de ac-
ceptatie van het systeem, is onvermijdelijk. Inherent aan 
het systeem is immers dat het verplichtingen oplegt en dat 
pakt doorgaans financieel niet gunstig uit voor één van de 
betrokken partners of ouders. Maar dat wil niet zeggen dat 
enkel daarom het systeem verkeerd zou zijn en dat door 
systeemwijziging hierin verbetering kan worden gebracht. 
Een dergelijk verschil in positieve en negatieve bejegening 
van de elementen van alimentatie hoeft per saldo ook niet 
noodzakelijkerwijs afbreuk te doen aan de acceptatie van 
alimentatie als zodanig. En zelfs als sprake is van een per 
saldo negatieve bejegening van de elementen van alimen-
tatie die afbreuk doen aan de acceptatie, dan hoeft dat niet 
noodzakelijkerwijs te leiden tot het niet voldoen aan ali-
mentatieplichten. Evenmin is daarmee gegeven dat zulks 
reden is om te procederen. Omgekeerd kan acceptatie van 
alimentatie als zodanig toch gepaard gaan met het niet vol-
doen aan die verplichting of tot het procederen over alimen-
tatie.
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Algemeen kan worden geconcludeerd dat de vraag in welke 
mate acceptatie van alimentatie een rol speelt bij de beslis-
sing om te gaan procederen, niet goed met harde cijfers is 
te beantwoorden. De indruk bestaat dat deze relatie niet 
zonder meer bestaat. Een lage acceptatiegraad brengt dus 
niet zonder meer hoge procesbereidheid met zich en vice 
versa. Het zijn veeleer andere redenen die mensen ertoe 
brengen om te gaan procederen. In het rapport worden zes 
factoren genoemd: emotie,40 onderling contact,41 informatie 
uitwisseling, rolverdeling binnen de relatie, economische 
(on)zelfstandigheid42 en het vermogen om overeenstem-
ming te bereiken die vaak het gevolg is van compromisbe-
reidheid. Ook de aanwezigheid van een reëel geschil waar 
de deskundigen en partijen niet uitkomen, of wijziging van 
omstandigheden waaromtrent ex-partners al dan niet met 
hulp van hun deskundigen niet uitkomen, kan redengevend 
zijn voor het entameren van een procedure.

Niet zelden wordt in plaats van welstand armoede ver-
deeld. Als er per saldo alleen maar schulden zijn, dan is het 
inkomen meestal ook niet om over naar huis te schrijven. 
Dan is alimentatie in het geheel niet aan de orde. Geschillen 
kunnen dan ook niet ontstaan. Als er maar weinig inkomen 
is, dan zullen behoefte en draagkracht gering zijn en de 
draagkracht wellicht geheel ontbreken. Het berekenen van 
alimentatie zal dan niet zo ingewikkeld zijn. Als er alom 
welstand is bij beiden omdat er twee soortgelijke inkomens 
zijn zullen behoefte en draagkracht weliswaar groot zijn, 
maar de behoeftigheid juist gering of geheel ontbreken. Ook 
dan zal het berekenen van de verschuldigde alimentatie niet 
zo moeilijk zijn. Alimentatieberekeningen zijn vooral dan 
ingewikkeld, als er scheefgroei heeft plaatsgevonden in de 
inkomensontwikkeling van beide partners.

7. Alimentatienormen: maatwerk of forfait?

De wettelijke regeling neemt lotsverbondenheid bij part-
neralimentatie tot uitgangspunt en concretiseert dit in al-
gemene zin door de begrippen behoefte, draagkracht, be-
hoeftigheid, eventuele bijzondere omstandigheden, welke 
een concrete invulling hebben gekregen in de Alimenta-
tienormen. Ook niet-financiële factoren spelen een rol bij 
partneralimentatie. Voor kinderalimentatie geldt hetzelfde, 
zij het dat de grondslag een andere is, het criterium van de 
behoeftigheid (tot 21 jaar) niet geldt en de methode van be-
rekening meer forfaitair is. De Alimentatienormen geven 
een concrete financiële invulling daaraan door een model 
te verschaffen, aan de hand waarvan het bedrag dat aan ali-
mentatie betaald moet worden, kan worden berekend. Dit is 
rechtersrecht, geboren uit de behoefte en de noodzaak om 
handvatten te bieden voor zowel rechters als justitiabelen 
en hun rechtshulpverleners, waarmee ook de voorspelbaar-
heid van het recht en de rechtszekerheid worden gediend. In 
het rapport concluderen wij dat de Alimentatienormen een 

40 Zie ook figuur 51 van het rapport.
41 Zie ook figuur 52-55 van het rapport.
42 Zie ook p. 174 van het rapport.

waardevol instrument is, dat gekoesterd moet worden. Met 
de jaarlijkse actualisering blijven zij bij de tijd. Dat neemt 
evenwel niet weg dat uit de literatuur en rechtspraak blijkt 
dat zij lacunes bevatten. Niet alle aspecten van partner- en 
kinderalimentatie zijn erin uitgewerkt. Daar komt bij dat de 
normen niet geheel consistent zijn op bepaalde punten, dat 
zij ingewikkeld en moeilijk leesbaar zijn en dat zij door de 
jaarlijkse aanpassingen de sporen van bewerking dragen.

Met name op het uitgangspunt van de berekening van het 
netto besteedbaar (gezins)inkomen bestaat kritiek. Deze 
ziet vooral op de vraag of dit wel het meest voor de hand 
liggende uitgangspunt is bij de berekening van de alimen-
tatie, ook al heeft de Hoge Raad43 dit genuanceerd door te 
oordelen dat bij de vaststelling van de behoefte alle rele-
vante omstandigheden, met name ook de met een redelijke 
mate van waarschijnlijkheid te verwachten kosten van le-
vensonderhoud van de onderhoudsgerechtigde, in aanmer-
king moeten worden genomen. Als meer betekenis mag 
worden toegekend aan de economische zelfstandigheid 
van de ex-partners, bestaat minder reden om aan dit uit-
gangspunt vast te houden. Omgekeerd geldt evenwel ook, 
dat naar de mate dat niet het geval is, wel reden bestaat 
om aan dat uitgangspunt vast te houden. Voorts kan men 
terecht de vraag stellen of het logisch is om als uitgangs-
punt voor de toekomst uit te gaan van wat in het verleden 
was (het gezamenlijke netto besteedbare (gezins)inkomen). 
Omdat scheiding altijd gepaard gaat met verandering, kan 
beter de inkomens- en lastensituatie in de toekomst tot uit-
gangspunt worden genomen. Zien wij het goed, dan is dit 
ook de benadering van het oorspronkelijke wetsvoorstel 
herziening partneralimentatie, dat uitgaat van enkel draag-
krachtberekeningen. Zelden is de behoefte minder dan de 
draagkracht als beiden van het netto besteedbare (gezins-)
inkomen uitgaan en de lasten in de nieuwe situatie vrijwel 
altijd hoger liggen dan in de huwelijkse situatie.

Uit het overzicht van rechtspraak en literatuur blijkt dat 
betrekkelijk vaak discussie wordt gevoerd rondom de vraag 
of bij de berekening van alimentatie meer maatwerk nodig 
is of dat meer gebruik zou moeten worden gemaakt van 
forfaits.44 Hieruit kunnen de volgende algemene voor- en 
tegenargumenten worden ontleend. Voor meer maatwerk 
bij de berekening van alimentatie pleit dat beter rekening 
kan worden gehouden met de bijzondere omstandigheden 
van elk geval waardoor een meer passend bedrag aan ali-
mentatie wordt gevonden. Daartegen spreekt dat een der-
gelijke benadering ingewikkelder is en minder voorspelbaar 
omdat het berekeningsmodel noodzakelijkerwijs rekening 
moet houden met meer situaties. Daarmee wordt ook een 

43 Zie HR 3 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM7050, NJ 2010/473.
44 Vgl. ook paragraaf 4.1.2.5, figuur 115 (dia 94), van het rapport: 79% van 

de ontvangers en 71% van de betalers heeft een voorkeur voor maatwerk. 
Daarbij verschilt men van mening over de vraag in welk geval de partner-
alimentatie moet worden aangepast: 42% van de ontvangers en 37% van 
de betalers ziet het liefst een op maat gemaakte regeling die alleen in heel 
bijzondere omstandigheden nog kan worden aangepast. Een op maat ge-
maakte regeling die steeds kan worden aangepast bij veranderingen, heeft 
de voorkeur van 37% van de ontvangers en 34% van de betalers.
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voedingsbodem voor geschillen gegeven. Voor meer forfaits 
bij de berekening van alimentatie pleit dat het eenvoudiger 
is, meer voorspelbaar en de alimentatie daarmee wellicht 
ook zonder rechtshulpverlener kan worden bepaald, het-
geen ook nog eens goedkoper is. Daartegen spreekt dat er 
wellicht minder passende bedragen uitkomen die leiden tot 
te veel of te weinig behoefte/draagkracht, waarbij verdedig-
baar is dat men zich in voorkomende gevallen zal moeten 
aanpassen aan een gewijzigde inkomenspositie die schei-
ding nu eenmaal met zich brengt.

Het wijzigen van alimentatie vanwege gewijzigde omstan-
digheden is ook een vorm van maatwerk. Ook hiervoor geldt 
dat betoogd kan worden dat niet elke wijziging van omstan-
digheden zonder meer zou moeten leiden tot aanpassing 
van alimentatie. Immers, ook dan kan worden betoogd dat 
men zich maar moet aanpassen aan de gewijzigde omstan-
digheden, bijvoorbeeld een gewijzigde inkomenspositie. In 
dit verband valt te overwegen drempels in te voeren.

Ten slotte verdient opmerking dat het in de literatuur en in 
de jurisprudentie lijkt alsof maatwerk het werken met for-
faits zou uitsluiten en vice versa. Als de Alimentatienormen 
breed en flexibel zouden kunnen worden toegepast, dan 
zou het een het ander niet hoeven uitsluiten. Veeleer zou 
de benadering moeten zijn: het toepassen van forfaits waar 
het kan en maatwerk waar het moet. Een dergelijke benade-
ring noopt ook tot het verschaffen van criteria voor de keuze 
tussen forfait en maatwerk.

8. Aansluiting bij maatschappij

Gezien de hiervoor geschetste maatschappelijke ontwik-
kelingen geldt het volgende voor de aansluiting van het 
huidige stelsel van onderhoudsverplichtingen bij de maat-
schappij.

Hiervoor is betoogd dat er één grondslag is – lotsverbon-
denheid – met verschillende uitwerkingen. De maatschap-
pelijke ontwikkelingen laten zien dat aan elk van de uitwer-
kingen nog behoefte bestaat. Waar de een als gevolg van 
het rollenpatroon binnen de relatie wellicht enige tijd nodig 
heeft om weer in het eigen levensonderhoud te voorzien, 
mist de ander het hoge inkomen van de partner en kan part-
neralimentatie helpen om koopkrachtverlies en armoede te 
beperken. Dit voorkomt ook dat de onderhoudsverplichting 
wordt afgewenteld op de samenleving.

Een belangrijke factor voor partneralimentatie is de econo-
mische zelfstandigheid in de zin van het voldoende financi-
eel op eigen benen kunnen staan. Weliswaar worden steeds 
meer vrouwen economisch zelfstandig, maar door te veel 
nadruk op de gunstige ontwikkelingen in dit verband, ver-
liest men uit het oog dat nog steeds een niet onaanzienlijke 
groep (met name vrouwen) financieel nadelige gevolgen on-
dervindt van een echtscheiding.

Met de door de onderzoekers voorgestelde brede grond-
slag voor partneralimentatie kan door middel van alimen-
tatie voor deze groep een vangnet worden geboden. Het is 
niet nodig de wet op dit punt aan te passen; de Alimenta-
tienormen zouden wel meer oog moeten hebben voor de 
maatschappelijke ontwikkelingen en de verschillende si-
tuaties bij echtscheiding. Ook moeten de ontwikkelingen 
in het kader van de duurbeperking in dit verband worden 
afgewacht. Wetsaanpassing is wel aangewezen wanneer 
uit jurisprudentie van met name de Hoge Raad blijkt dat de 
rechtspraak in de wettelijke regeling belemmeringen ziet 
voor een brede en flexibele uitleg die al deze uitwerkingen 
kan omvatten.

9. Informeel samenlevenden

Over het antwoord op de vraag of alimentatieplicht ook 
zou moeten bestaan voor informeel samenlevenden, heerst 
grote verdeeldheid zowel in de doctrine als in de praktijk. 
Het onderzoek bevestigt dit beeld: ruwweg de helft van de 
ondervraagde betrokkenen is voor overheidsingrijpen op 
dit punt, de andere helft tegen.45

In twee gevallen hebben de voorstanders echter duidelijk 
de overhand. Ten eerste is dat bij aanwezigheid van geza-
menlijke kinderen: ongehuwde stellen met kinderen acht 
men dusdanig vergelijkbaar met gehuwde stellen dat ook 
tussen hen een postrelationele onderhoudsverplichting 
zou moeten bestaan. Ten tweede bij de mogelijkheid van 
een opt-out: indien ongehuwden de onderhoudsplicht con-
tractueel kunnen uitsluiten, neemt dit bij sommigen het 
bezwaar weg tegen deze onderhoudsplicht. De redenering 
daarbij is dat ongehuwden er nu juist bewust voor zouden 
kiezen niet gebonden te zijn aan de ‘regels van het huwe-
lijk’. Die bewuste keuze zal dan expliciet moeten worden 
gemaakt; bij gebreke daarvan geldt een beschermingsme-
chanisme (alimentatieplicht). Met een opt-out verandert 
het systeem van levensonderhoud voor de ongehuwden van 
‘nee, tenzij’ naar ‘ja, tenzij’.

Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen valt te over-
wegen een lex specialis voor het levensonderhoud tussen 
ongehuwden in te voeren. De alimentatieregeling zou de-
zelfde kunnen zijn als die voor gehuwden, met als toevoe-
ging de genoemde mogelijkheid van een opt-out. Deze zou 
dan in ieder geval inhouden dat de samenlevers waarop 
de alimentatieverplichting van toepassing is, gezamenlijk 
kunnen kiezen om de alimentatieverplichting niet voor hen 
te laten gelden.

Voor de hand ligt ongehuwden te laten kwalificeren voor 
deze nieuwe regeling wanneer zij ‘samenleven als waren zij 
gehuwd’ in de zin van art. 1:160 BW gedurende een bepaalde 
periode, of een of meer gezamenlijke kinderen hebben.

45 Zie ook figuur 152 van het rapport. Hierin staat een samenvatting van de 
meningen van de geënquêteerde groepen over de alimentatieplicht van 
ongehuwde samenwoners.
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10. Conclusie

Wat is het vervolg? Minister Dekker heeft in zijn Kamerbrief 
van 15 februari 2021 aangegeven dat het nieuwe kabinet 
aan zet is. In de tussentijd is de Expertgroep Alimentatie-
normen van de Raad voor de rechtspraak gevraagd om een 
reactie. Bij het verschijnen van deze bijdrage zal die er wel-
licht zijn. De minister heeft bovendien naar voren gebracht 
dat hij waar nodig andere betrokken organisaties voor een 
reactie zou benaderen. Herziening van de Alimentatie-
normen is niet alleen nodig en wenselijk, maar zij lijkt ook 
onvermijdelijk.
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