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Actualiteiten

Christiane Verfuurden
advocaat te Eindhoven

Op 29 september 2011 presenteerden 
Tweede Kamerleden Ard van der 

Steur (VVD) en Jeroen Recourt (PvdA) hun 
plan tot vereenvoudiging van (de bereke-
ning van) kinderalimentatie. Op verzoek 
van de initiatiefnemers hebben de Raad 
voor de rechtspraak (Rvdr) en de vereni-
ging Familierecht Advocaten en Schei-
dingsmediators (vFAS) over het plan gead-
viseerd. Van der Steur en Recourt werken 
hun plan nu uit tot een initiatiefwetsvoor-
stel.
 Beide adviserende organisaties vinden 
het positief dat het plan op veel punten 
aansluit bij de huidige berekeningsme-
thode. Zo blijven de begrippen draag-
kracht en behoefte gehandhaafd, evenals 
de manier om de kosten van kinderen vast 
te stellen. Wel menen de adviseurs dat de 
initiatiefnemers er ten onrechte van uit-
gaan dat het relevante inkomen steeds 
makkelijk vast te stellen is. Ze missen 
bovendien een visie op situaties waarin 
samengestelde gezinnen, samenloop van 

onderhoudsrechten en -plichten of stief-
ouders een rol spelen. 
 
Vrees en twijfel
Variabele bedragen zouden door forfai-
taire moeten worden vervangen. De ini-
tiatiefnemers beogen de vaststelling van 
kinderalimentatie te vereenvoudigen 
door variabele bedragen door forfaitaire 
te vervangen. De vFAS heeft geen princi-
piële bezwaren hiertegen, maar de Rvdr 
merkt op dat het afzien van maatwerk het 
risico vergroot van niet te executeren be-
slissingen. Beide adviserende organisaties 
vrezen bovendien dat dit risico nog wordt 
vergroot door het opheffen van de zogehe-
ten ‘vrije ruimte’.
 Over de introductie van een minimum-
alimentatiebedrag verschillen beide orga-
nisaties daarentegen van mening. vFAS is 
positief omdat dit de gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid van ouders benadrukt, 
de Rvdr vreest een daling van het inkomen 
van ouders beneden het bestaansmini-
mum.
 Dat het Landelijk Bureau Inning On-
derhoudsbijdragen (LBIO) bij geschil tus-

sen de ouders de kinderalimentatie vast 
zou moeten stellen, wordt door vFAS én 
Rvdr afgekeurd. Het LBIO zou als publiek-
rechtelijk bestuursorgaan in strijd met de 
trias politica haar eigen beslissingen ten 
uitvoer kunnen leggen. Bovendien be-
schikt het bureau niet over de kwaliteiten 
en ervaring in geschillenbeslechting van 
de rechterlijke macht, aldus de vFAS.

De initiatiefnemers hebben hun wens tot 
vereenvoudiging gebaseerd op onderzoek 
van TNO en LBIO. Omdat de vFAS metho-
dologische kritiek op beide onderzoeken 
heeft en weinig van de problemen herkent 
die de initiatiefnemers noemen, is de ver-
eniging niet overtuigd van de noodzaak 
tot vereenvoudiging. Beide adviseurs be-
twijfelen bovendien of vereenvoudiging 
leidt tot een betere betalingsmoraal, de 
relatie tussen beide is niet onderzocht. 
Andere mogelijke oorzaken van het niet-
betalen, zoals de financiële crisis, worden 
niet opgelost met een andere berekenings-
wijze.

Eenvoudiger kinderalimentatie: 
maar hoe – en is het nodig? 
Een voorstel van VVD en PvdA om de kinderalimentatie te vereenvoudigen, kreeg een 

kritisch onthaal van advocaten en rechters op dat gebied.

Leges te hoog en vreemdelingen 
bewaring niet goed
De 830 euro die Nederland vraagt voor 
een verblijfsvergunning voor niet-EU-
burgers is onevenredig hoog en in strijd 
met Richtlijn 2003/109/EG. Dat conclu-
deerde de A-G bij het Europese Hof van 
Justitie op 12 januari. Eerder heeft het 
hof bepaald dat de leges onevenredig 
hoog zijn als zij ‘meer dan twee derde’ 
hoger zijn wat EU-burgers betalen voor 
een ID-bewijs. In Nederland is dat bedrag 
30 euro. De uitspraak van het hof wordt 

over enkele maanden verwacht. Een week 
eerder veroordeelde het Europese Hof in 
Straatsburg het ‘extreme formalisme’ van 
minister Verdonk inzake een verzoek om 
vrijstelling van de leges. 
 En de lucht in ‘Gebouw 4’ van vreem-
delingendetentiecentrum Kamp Zeist is 
zo droog dat bekertjes water op de radi-
ator niet meer helpen. ‘Mensen krijgen er 
ademhalingsproblemen en huiduitslag 
van. Het speelt al twee jaar. In december 

stelde de Inspectie voor de Strafrechtstoe-
passing vast dat de situatie nog steeds niet 
is verbeterd,’ zegt advocaat Frans Willem 
Verbaas. Begin februari dient het kort ge-
ding waarin hij vraagt het gebouw te slui-
ten totdat het klimaat verbeterd is. En de 
Nationale ombudsman heeft aangekon-
digd de beperkingen te onderzoeken voor 
vreemdelingen die in afwachting van hun 
uitzetting in de bak zitten. 
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