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Op de verscheurde foto staan de 35-jarige Lisa en haar twaalf jaar oudere
ex-man David. Lisa en David zijn na een huwelijk van tien jaar van elkaar
gescheiden. Het voormalige echtpaar leidde een zeer welvarend leven door
het hoge inkomen van David, die ondernemer is in de ICT-branche. Tijdens
het huwelijk heeft Lisa niet gewerkt. Op het moment dat Lisa en David in het
huwelijk traden, besloot zij geheel uit eigen beweging om haar baan als
verpleegkundige op te zeggen. Gedurende het huwelijk had het echtpaar
een voltijdse hulp in de huishouding in dienst. Hun huwelijk is kinderloos
gebleven.

Op de tweede verscheurde foto staat het gezin van de 35-jarige Jane in
gelukkiger tijden. Na tien jaar huwelijk zijn Jane en haar voormalige man
Albert van elkaar gescheiden. Jane en Albert hebben twee zonen die op het
moment van de scheiding zes en twee jaar oud waren. Toen het jongste zoontje
werd geboren, besloten Jane en Albert gezamenlijk dat Jane haar studie
Geneeskunde zou opgeven om voor de kinderen en het huishouden te zorgen.
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Het jongste zoontje is namelijk gehandicapt en heeft voltijdse zorg nodig.
Albert heeft zijn studie Rechtsgeleerdheid voltooid en heeft inmiddels, als
partner bij een advocatenkantoor, een goed inkomen. Na de scheiding blijven
de kinderen bij Jane wonen.
7Wdb[_Z_d]
Zowel Lisa als Jane verzoekt de rechter om partneralimentatie vast te stellen
ten laste van haar ex-man. De principiële vraag is of de rechtvaardiging, ofwel
de grondslag, van de onderhoudsplicht in beide gevallen dezelfde is. Hoewel
de situaties waarin Lisa en Jane verkeren hemelsbreed van elkaar verschillen,
worden deze in de wet in principe gelijk behandeld. De rechtvaardiging om
geen structureel onderscheid te maken tussen dergelijke gevallen, werd
voor het eerst in twijfel getrokken tijdens de plenaire vergadering van de
#OMMISSION ON %UROPEAN &AMILY ,AW (afgekort tot CEFL) in 2004 waarbij de
0RINCIPLES OF %UROPEAN &AMILY ,AW 2EGARDING $IVORCE AND -AINTENANCE "ETWEEN
&ORMER 3POUSES werden besproken. Twee leden van de CEFL viel het op dat het
voor ongelijke gevallen als die van Lisa en Jane, nagenoeg onmogelijk was om
binnen dezelfde set van regels een billijk resultaat te bereiken voor de hoogte en
duur van de onderhoudsplicht en voor de beëindiging van partneralimentatie
wegens een nieuwe duurzame relatie van de alimentatiegerechtigde. Daarom
stelden de twee leden voor om twee sets van regels te ontwerpen die zouden
zijn gebaseerd op verschillende grondslagen van partneralimentatie, namelijk
de voortdurende solidariteit en de huwelijksgerelateerde vermindering van de
verdiencapaciteit. Gebleken was namelijk dat de veelheid van grondslagen van
partneralimentatie die worden genoemd in de juridische literatuur van de 22
door de CEFL bestudeerde Europese landen, kunnen worden gereduceerd tot
deze twee basisgrondslagen.
De twee grondslagen zou ik als volgt willen omschrijven. De grondslag
voortdurende solidariteit houdt in dat een draagkrachtige ex-echtgenoot nog
ﬁnancieel verantwoordelijk is voor zijn voormalige partner omdat tussen
partijen een huwelijk of een geregistreerd partnerschap heeft bestaan waardoor
zij exclusief voor elkaar hadden gekozen en de wens hadden geuit om zonder
meer een levenslange relatie aan te gaan en voor elkaar te zorgen. Hierdoor
mocht de economisch afhankelijke ex-echtgenoot er op vertrouwen dat hij of
zij na de scheiding niet onmiddellijk aan zijn of haar (ﬁnanciële) lot wordt
overgelaten.
Zoals bij de grondslag voortdurende solidariteit, gaat het er bij de grondslag
huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit eveneens om dat
tussen het gewezen echtpaar een huwelijk of een geregistreerd partnerschap
heeft bestaan. Daarnaast is een draagkrachtige gescheiden echtgenoot nog
ﬁnancieel verantwoordelijk voor zijn behoeftige voormalige partner indien
deze laatste offers voor het huwelijk heeft gebracht waardoor hij of zij
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economisch afhankelijk is geraakt. Meestal is hiervan sprake als gedurende
het huwelijk tussen de echtelieden een onevenredige verdeling heeft bestaan
van kostwinnerschap en onbetaalde zorgarbeid in het belang van het gezin.
De casus van Lisa is een geval waarin de eventueel door de rechter toegekende
onderhoudsbijdrage zuiver is gebaseerd op de grondslag voortdurende
solidariteit. Daarentegen is de casus van Jane een duidelijke situatie waarin
de onderhoudsplicht is gebaseerd op de grondslag huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit. Deze twee casus zullen daarom door
dit proefschrift heen dienen als illustratie van de twee grondslagen. Zoals
ook in dit promotieonderzoek zal blijken, komen zulke zuivere gevallen in de
praktijk bijna nooit voor, maar omwille van de duidelijkheid is in deze studie
voor de casus van Lisa en Jane gekozen.
De CEFL heeft er uiteindelijk voor gekozen om het onderscheid tussen
de twee grondslagen niet uit te werken in de 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie omdat destijds hieraan in geen enkel Europees alimentatiestelsel
consequenties waren verbonden. Toch werd de gelijke behandeling van de
zuivere solidariteitsgevallen en de situaties waarin de verdiencapaciteit van
de alimentatiegerechtigde is verminderd door het huwelijk, in veel landen als
problematisch ervaren. Ook in Nederland is vanaf de invoering van het huidige
alimentatierecht in 1971 een politiek-maatschappelijk debat gaande over de
rechtvaardiging van de onderhoudsplicht tussen gescheiden echtgenoten. In
de recente discussie is het voornaamste bezwaar dat de alimentatiegerechtigde
zich gedurende de onderhoudsperiode niet hoeft in te spannen om in eigen
levensonderhoud te voorzien en dat daarmee samenhangend, de duur te lang
is en het bedrag te hoog.
Mede om aan de heersende onvrede tegemoet te komen, hebben meerdere
politieke partijen – de PVV en de VVD, PvdA en D66 gezamenlijk – in 2012
hun plannen ofﬁcieel bekendgemaakt om het partneralimentatierecht te
wijzigen. In het wetsvoorstel van de PVV is voorgesteld om de maximumduur
van partneralimentatie te verkorten naar vijf jaar en de VVD, PvdA en D66
betogen in een initiatiefnota dat ‘partneralimentatie eerlijker, simpeler en
korter’ moet worden.
Ofschoon bij aanvang van dit promotieonderzoek de studie naar de grondslagen van partneralimentatie vooral een theoretische exercitie was, is het thans
een onderwerp van politiek debat geworden. Mede dankzij mijn deelname aan
de parlementaire Werkgroep Partneralimentatie van de VVD, PvdA en D66, is
de grondslagendiscussie op de agenda geplaatst. In de initiatiefnota van deze
partijen is uiteindelijk opgenomen dat de ‘nieuwe’ (en enige) grondslag van
partneralimentatie de ‘compensatie voor het gedurende het huwelijk ontstane
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verlies aan verdiencapaciteit’ is. Het onderscheid tussen de twee grondslagen
kan in de toekomst van wezenlijk belang worden als de plannen van de VVD,
PvdA en D66 daadwerkelijk tot wet zouden worden verheven. Het gevolg
hiervan is namelijk dat geen partneralimentatie meer kan worden vastgesteld
als slechts sprake is van de grondslag voortdurende solidariteit. Bij de
beantwoording van de vraag óf partneralimentatie kan worden toegekend aan
een ex-echtgenoot, zal dus altijd een onderscheid moeten worden gemaakt
tussen beide grondslagen om te bepalen of de verdiencapaciteit door het
huwelijk is verminderd.
>ofej^[i[d"edZ[hpe[ailhWW][dZ[[blhW][d
Uit de discussie van de CEFL en het Nederlands politiek-maatschappelijk
debat over het partneralimentatierecht kunnen drie hypothesen worden
gedestilleerd. Deze zijn:
1. De wettelijke onderhoudsplicht tussen ex-echtgenoten kent twee grondslagen, te weten de voortdurende solidariteit en de huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit.
2. Het huidige Nederlandse alimentatierecht maakt geen duidelijk onderscheid tussen de twee grondslagen, waardoor knelpunten ontstaan.
3. In Nederland is de sociale acceptatie van (het) partneralimentatie(recht)
laag, maar deze kan toenemen als in het recht een duidelijk onderscheid
wordt gemaakt tussen beide grondslagen.
In dit promotieonderzoek worden deze hypothesen getoetst, zodat uiteindelijk
de volgende centrale onderzoeksvraag kan worden beantwoord:
In hoeverre en op welke wijze kan het partneralimentatierecht worden
verbeterd door een duidelijk onderscheid te maken tussen de grondslag voortdurende solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van
de verdiencapaciteit?
De toetsing van de zojuist geformuleerde hypothesen en de beantwoording
van de centrale onderzoeksvraag van deze studie worden gedaan aan de hand
van de volgende deelvragen op nationaal juridisch, theoretisch, empirisch en
rechtsvergelijkend gebied:
/FEFSMBOETSFDIU
1. Welke grondslagen zijn te vinden in het partneralimentatierecht? Zijn deze
terug te brengen tot de grondslag voortdurende solidariteit en de grondslag
huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit?
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Gesteld dat de twee grondslagen in het recht voorkomen:
2. In hoeverre en op welke wijze wordt onderscheid gemaakt tussen de twee
grondslagen in wetgeving, parlementaire geschiedenis, jurisprudentie en
literatuur?
3. Voor zover geen onderscheid wordt gemaakt: welke zijn de knelpunten in
het recht?
4. Kunnen deze knelpunten worden verholpen door het maken van een
duidelijk onderscheid tussen de twee grondslagen en is het maken van een
dergelijk onderscheid praktisch uitvoerbaar?
5IFPSFUJTDI
5. Hoe kan een geringe sociale acceptatie van het partneralimentatierecht
worden verklaard en hoe zou deze acceptatie kunnen toenemen? Welke rol
kunnen grondslagen hierin spelen?
&NQJSJTDI
6. Welke grondslagen zijn terug te vinden in de opvattingen van de
Nederlandse bevolking? Behoren daartoe ook de grondslag voortdurende
solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de
verdiencapaciteit?
Gesteld dat de twee grondslagen in de opvattingen van de Nederlandse bevolking
terug te vinden zijn:
7. In hoeverre maakt de Nederlandse bevolking onderscheid tussen beide
grondslagen bij verschillende onderdelen van het partneralimentatierecht?
8. Heeft de Nederlandse bevolking een voorkeur voor een van de twee grondslagen?
3FDIUTWFSHFMJKLFOE
9. Welke grondslagen van de wettelijke onderhoudsplicht tussen ex-echtgenoten
komen voor in de (inleiding tot de) CEFL Principles betreffende partneralimentatie, het Belgische en het Duitse recht? Behoren hiertoe ook de
grondslagen voortdurende solidariteit en huwelijksgerelateerde vermindering
van de verdiencapaciteit? Zo ja, wordt in de stelsels onderscheid gemaakt
tussen deze grondslagen?
10. Wat kan Nederland van de onderzochte stelsels leren over de gevolgen van
het al dan niet maken van het onderscheid tussen de twee grondslagen
voor de oplossing van de in Nederland geconstateerde knelpunten?
7\XWa[d_d]lWd^[jedZ[hpe[a
De studie uit dit proefschrift betreft uitsluitend de wettelijke onderhoudsplicht
tussen ex-partners. Andere wettelijke onderhoudsplichtigen, zoals deze tussen
de niet-zorgende ouder en zijn of haar kinderen, worden in dit onderzoek
buiten beschouwing gelaten. Bovendien kan na ontbinding van het huwelijk
door echtscheiding én na ontbinding van een geregistreerd partnerschap een
onderhoudsplicht ontstaan. In beide gevallen gelden dezelfde regels. Voor het
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gemak ga ik in dit proefschrift uit van de onderhoudsplicht na echtscheiding,
maar alles wat hierover wordt gezegd, geldt ook voor de onderhoudsplicht na
beëindiging van een geregistreerd partnerschap.
In dit onderzoek staat het Nederlandse recht centraal. Het rechtsvergelijkende onderzoek heeft een complementair karakter en heeft als doel naar
oplossingen te zoeken voor in Nederland geconstateerde knelpunten. Gezien
dit doel wordt in de geselecteerde stelsels gericht gekeken of ook daar met
in Nederland vergelijkbare problemen voorkomen, en zo ja, welke oplossingen
daarvoor zijn gevonden. Derhalve is het rechtsvergelijkende onderzoek beperkter
in omvang en diepgang dan het onderzoek naar het Nederlandse stelsel van
partneralimentatie.
Voorts beperkt dit onderzoek zich tot onderhoudsbijdragen die door de
rechter worden vastgesteld. Partijen hebben altijd de mogelijkheid om met
elkaar een alimentatieovereenkomst te sluiten, waarbij zij de vrijheid hebben
om afspraken te maken die afwijken van de wettelijke maatstaven (zie artikel
1:158 BW). Bij een alimentatieovereenkomst wordt door de partijen derhalve
indirect zelf bepaald op welke grondslag de afgesproken onderhoudsplicht is
gebaseerd. De resultaten van dit onderzoek kunnen wel als leidraad gebruikt
worden bij het sluiten van een overeenkomst.
In het onderzoek wordt bovendien de term ‘grondslag’ uitsluitend gereserveerd voor de rechtvaardiging van de wettelijke onderhoudsplicht tussen
ex-echtgenoten. Met andere woorden, het gaat om de vraag: waarom moet
een gescheiden echtgenoot partneralimentatie betalen? Het deﬁniëren van een
grondslag van de wettelijke regeling van partneralimentatie is dus meer
dan louter een juridische vraag, het gaat uiteindelijk ook om een politieke,
sociale en ethische stellingname. In de wetsgeschiedenis en literatuur wil het
nog wel voorkomen dat het begrip ‘rechtsgrond’ als synoniem wordt gebruikt
voor grondslag. De rechtsgrond heeft echter een andere betekenis en is een
rechtsnorm waarop de beslissing van de rechter – naast de feiten – steunt.
De rechtsgrond van partneralimentatie is voornamelijk artikel 1:157 BW.
Tot slot wordt er in het onderzoek voor de eenvoud van uitgegaan dat
de alimentatiegerechtigde een vrouw is en de onderhoudsplichtige een man.
Uiteraard kan van het tegenovergestelde sprake zijn, maar in de praktijk komt
dit vooralsnog zelden voor: in de jaren 1994 tot 2010 werd steeds bij rond één
op de vijf scheidingen partneralimentatie toegekend aan de vrouw, terwijl in
diezelfde periode slechts incidenteel partneralimentatie werd vastgesteld ten
behoeve van de man.
EfXekmlWdZ_jXe[a
Deze dissertatie is onderverdeeld in vier delen. In deel I wordt de STATUS QUO
weergegeven van het Nederlandse partneralimentatierecht en worden de
zojuist opgesomde deelvragen 1 tot en met 4 beantwoord. Daarbij zal echter een
deel van vraag 4 – of de knelpunten van het Nederlandse recht kunnen worden
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verholpen door het maken van een duidelijk onderscheid – pas in hoofdstuk
10 aan de orde komen. Allereerst worden de geldende relevante alimentatieregels geïntroduceerd, wordt bestudeerd of deze regels een onderscheid maken
tussen de twee grondslagen en worden mogelijke knelpunten in kaart gebracht
(hoofdstuk 1). Daarna wordt vanuit een historisch perspectief de verschillende
opvattingen in kaart gebracht over de rechtvaardiging van partneralimentatie
die naar voren zijn gebracht in de wetsgeschiedenis, rechtspraak en juridische
literatuur (hoofdstuk 2). Nagegaan wordt hoe de voornaamste grondslagen
in deze bronnen zijn uitgekristalliseerd en of hierin nog andere grondslagen
worden aangedragen dan de twee die in dit boek centraal staan. Hierna wordt
besproken welke onderdelen van het alimentatierecht aanknopingspunten
vormen om te bepalen van welke grondslag in een concrete zaak sprake is
(hoofdstuk 3).
Deel II bevat het theoretische en empirische gedeelte van dit proefschrift.
In dit deel worden deelvragen 5 tot en met 8 beantwoord. Eerst wordt aan de
hand van verschillende klassieke antropologische, sociologische en rechtsﬁlosoﬁsche theorieën getracht te verklaren waarom het maken van een duidelijk
onderscheid tussen de twee grondslagen van invloed kan zijn op de sociale
acceptatie van het partneralimentatierecht (hoofdstuk 4). Vervolgens komt
een empirische studie naar de opvattingen van de Nederlandse bevolking over
de rechtvaardiging van partneralimentatie aan de orde (hoofdstuk 5). Met dit
onderzoek kan namelijk worden achterhaald of het aannemelijk is dat een
stelsel waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de twee grondslagen, op meer maatschappelijke steun kan rekenen.
Deel III bestaat uit een rechtsvergelijkend onderzoek. In dit deel wordt
antwoord gegeven op deelvragen 9 en 10 en inspiratie opgedaan voor het
voorstel tot wijzigingen van het Nederlandse alimentatiestelsel. In deel III
worden allereerst de relevante 0RINCIPLES OF %UROPEAN &AMILY ,AW 2EGARDING
$IVORCE AND -AINTENANCE "ETWEEN &ORMER 3POUSES van de CEFL besproken
(hoofdstuk 6). Vervolgens wordt geanalyseerd welke grondslagen van partneralimentatie doorwerken in het Belgische en Duitse recht (hoofdstukken 7
en 8). Aan de hand van de beschrijving van de CEFL 0RINCIPLES betreffende
partneralimentatie en het Belgische en Duitse recht, wordt een vergelijking
gemaakt met het Nederlandse alimentatierecht (hoofdstuk 9). Met behulp van
deze rechtsvergelijking worden meerdere lessen getrokken voor het Nederlandse alimentatiestelsel.
Slotdeel IV bevat de samenvatting en conclusies en kom ik met voorstellen
tot verbetering van het Nederlandse partneralimentatierecht (hoofdstuk 10).
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In dit hoofdstuk wordt het huidige partneralimentatierecht geïntroduceerd.
Daarbij wordt onderzocht in hoeverre en op welke wijze in de wetgeving een
onderscheid wordt gemaakt tussen de grondslag voortdurende solidariteit en
de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit.
Voor zover hierin geen sprake is van een onderscheid, wordt tevens bestudeerd
tot welke knelpunten dit kan leiden. De rechtsvergelijkende analyse van de
CEFL levert voldoende aanleiding om er voorlopig in dit hoofdstuk vanuit
te gaan dat er twee grondslagen van partneralimentatie zijn, maar deze
aanname wordt in dit proefschrift nog uitgebreid getoetst.
Elke inhoudelijke paragraaf van dit hoofdstuk vangt aan met een korte
uiteenzetting van de alimentatieregels inzake de toekenning van partneralimentatie (paragraaf 1.2), de alimentatiehoogte (paragraaf 1.3), de alimentatieduur (paragraaf 1.4) en de beëindiging van de onderhoudsplicht door hertrouwen
of daaraan gelijk gesteld samenwonen van de alimentatiegerechtigde (paragraaf 1.5). Waar relevant, wordt eveneens ingegaan op de recente voorstellen
van de verschillende politieke partijen om de alimentatiewet te wijzigen,
zodat duidelijk wordt hoe eventueel toekomstig alimentatierecht er uit zal zien.
Om vast te stellen of in het huidige recht tussen de twee grondslagen een
onderscheid wordt gemaakt, worden ook telkens de beschreven partneralimentatieregels toegepast op de in de introductie van dit proefschrift
gegeven zuivere solidariteitscasus van Lisa en de zuivere verdiencapaciteitscasus van Jane. Bekeken wordt welke uitkomsten dit oplevert en welke mogelijke
knelpunten daarbij geïdentiﬁceerd kunnen worden.
Tot slot worden in paragraaf 1.6 bovenstaande onderzoeksvragen beantwoord.
 %&50&,&//*/(7"/1"35/&3"-*.&/5"5*&
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De onderhoudsplicht tussen ex-echtgenoten wordt in de wet geregeld in titels
9 en 17 van boek 1 van het BW. In titel 9 staan de wetsartikelen die speciﬁek
van toepassing zijn op de onderhoudsplicht tussen voormalige echtelieden.
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Titel 17 betreft de algemene regels van de onderhoudsplichten tussen bloed- en
aanverwanten.
De rechter kan bij de echtscheidingsbeschikking of bij latere uitspraak een
onderhoudsbijdrage toekennen aan verzoeker (1:157 lid 1 BW). De alimentatierechter heeft een discretionaire bevoegdheid, dat wil zeggen dat hij partneralimentatie kán vaststellen, maar daartoe niet verplicht is. De rechter kan
zich in hoge mate laten leiden door de billijkheid en rekening houden met alle
ﬁnanciële en niet-ﬁnanciële omstandigheden van het geval.
De wettelijke maatstaven voor de toekenning van partneralimentatie zijn
de behoefte van de verzoekende ex-echtgenoot en de draagkracht van de andere
gewezen echtgenoot (artikel 1:397 lid 1 BW). Als een ex-echtgenoot niet zelf in
haar behoefte kan voorzien, betekent dat deze behoeftig is. Behoeftigheid is
de voorwaarde voor de toekenning van partneralimentatie. Dit houdt in dat
de rechter in beginsel allereerst bepaalt wat de OMVANG VAN DE BEHOEFTE van de
ex-echtgenoot is. De rechter gaat dan na welk bedrag verzoeker nodig heeft
om in eigen levensonderhoud te voorzien. Het huwelijkse welvaartsniveau is
daarbij het uitgangspunt. Vervolgens beoordeelt de rechter of in die behoefte
kan worden voorzien uit eigen inkomsten of uit inkomsten die in redelijkheid
kunnen worden verworven (artikel 1:157 lid 1 BW). Bij de vraag welke inkomsten
in redelijkheid kunnen worden verworven, zijn niet-ﬁnanciële factoren van
belang omdat deze in de weg kunnen staan om inkomsten te verwerven.
Deze factoren staan niet in de wet, maar komen naar voren in de rechtspraak.
Belangrijke niet-ﬁnanciële factoren zijn bijvoorbeeld de ongelijke rolverdeling
tijdens het huwelijk, de zorg voor kinderen, de leeftijd en gezondheidstoestand
van de verzoeker en de huwelijksduur. Als de inkomsten zijn berekend, kan
worden bepaald of deze de behoefte dekken. Zo niet, dan is sprake van
behoeftigheid. Kortom, de bepaling van de behoefte en de behoeftigheid
kunnen niet los van elkaar worden gezien. In hoofdstuk 3 komt deze verhouding
nog uitgebreid aan bod.
De tweede ﬁnanciële maatstaf is de DRAAGKRACHT van de onderhoudsplichtige. In de praktijk komt het vaak voor dat de draagkracht van de
ex-echtgenoot niet voldoende ruimte laat om in de behoefte van de andere
gewezen echtgenoot te voorzien. Om procestechnische redenen wordt in
dergelijke gevallen eerst de draagkracht berekend, voordat de behoefte en de
behoeftigheid worden bepaald.
Ondanks dat aan de ﬁnanciële maatstaven behoefte en draagkracht en
de voorwaarde behoeftigheid is voldaan, kan de rechter uiteindelijk toch
beslissen om geen partneralimentatie toe te kennen aan verzoeker. Soms
besluit de rechter namelijk dat het niet van de draagkrachtige ex-echtge
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noot kan worden verlangd dat ten laste van hem partneralimentatie wordt
vastgesteld. Verschillende niet-ﬁnanciële factoren kunnen daarbij een rol
spelen. Sprake kan bijvoorbeeld zijn van wangedrag van de behoeftige
ex-echtgenoot jegens de ander of van een zodanig korte huwelijks- of samenlevingsduur dat tussen de echtgenoten geen lotsverbondenheid is ontstaan.
In hoofdstuk 3 wordt hierop dieper ingegaan.
Kortom, in de wet wordt geen grondslag van partneralimentatie genoemd
en de huidige regels inzake de toekenning maken geen duidelijk onderscheid
tussen de twee grondslagen van partneralimentatie.
In de initiatiefnota van de VVD, D66 en PvdA is opgenomen dat in het
nieuwe recht nog slechts partneralimentatie moet kunnen worden toegekend
als ‘compensatie voor […] [het] gedurende het huwelijk ontstane verlies aan
verdiencapaciteit’. Deze partijen stellen ook voor om de huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit als de ‘nieuwe’ grondslag van partneralimentatie wettelijk vast te leggen. Hoewel uit deze zin niet is af te leiden
dat het verlies aan verdiencapaciteit door het huwelijk moet zijn veroorzaakt,
blijkt uit de context dat dit wel zo is bedoeld. Het gevolg hiervan is dat nog
slechts partneralimentatie kan worden toegekend als de behoeftigheid is
veroorzaakt door het huwelijk. Kortom, in het plan van de politieke
partijen kan nog slechts partneralimentatie worden toegekend als deze
onderhoudsbijdrage de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit als grondslag heeft. Aan de behoeftige ex-echtgenoot kan geen
partneralimentatie meer worden toegekend als de onderhoudsplicht is
gebaseerd op de grondslag voortdurende solidariteit.

5PFQBTTJOHWBOEFIVJEJHFSFHFMTCFUSFGGFOEFEFUPFLFOOJOHPQEFUXFFDBTVT
%F CFIPFGUF FO EF ESBBHLSBDIU [JKO JO EF DBTVT WBO -JTB FO +BOF HFHFWFO 
5JKEFOTIFUUJFOKBBSEVSFOEIVXFMJKLIFCCFOCFJEFWSPVXFOOJFUHFXFSLUFOOB
EF FDIUTDIFJEJOH CFTDIJLLFO [JK OJFU PWFS FOJHF JOLPNTUFO %BBSOBBTU IFCCFO
IVOFYNBOOFO %BWJEFO"MCFSU FFO [FFS HPFEJOLPNFOBMT*$5POEFSOFNFS
FOBEWPDBBUFOCFTDIJLLFOEVTPWFSWPMEPFOEFESBBHLSBDIU
 ÉG-JTBFO+BOFOBEFTDIFJEJOHJOSFEFMJKLIFJEJOLPNTUFOLVOOFOWFSXFSWFOPN
JOFJHFOMFWFOTPOEFSIPVEUFWPPS[JFO NPFUEPPSEFSFDIUFSXPSEFOCFPPSEFFME
PQCBTJTWBOEFOJFU¹OBODJqMFPNTUBOEJHIFEFOWBOIFUHFWBM*OIFUHFWBMWBO
+BOFLBONFU[FLFSIFJEXPSEFOHF[FHEEBUFFOSFDIUFSCFTMJTUEBU[JKJOSFEFMJKL
IFJEHFFOFJHFOJOLPNTUFOLBOWFSXFSWFO PNEBU[JKHFFOXFSLFSWBSJOHIFFGUFO
IBBSTUVEJFHFOFFTLVOEFOJFUIFFGUBGHFNBBLUWBOXFHFEF[PSHWPPSEFLJOEFSFO
7FSEFSJTEF[F[PSHWPPS+BOFPPLOBEFFDIUTDIFJEJOHOPHJOUFOTJFG HF[JFOEF
KPOHFMFFGUJKEWBOEFLJOEFSFOFOEFTMFDIUFHF[POEIFJETUPFTUBOEWBOIFUKPOHTUF
[PPOUKF.FUBOEFSFXPPSEFO +BOFJTCFIPFGUJH
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 *O IFU HFWBM WBO -JTB MJHU IFU BOEFST ;JK IFFGU HFFO LJOEFSFO PN WPPS UF 
[PSHFOFOIBBSMFFGUJKETUBBUIFUWJOEFOWBOFFOCBBOOJFUJOEFXFH)BBSCFSPFQ
BMTWFSQMFFHLVOEJHFLBO[JK[FMGTOBFFOUJFOKBBSEVSFOEFXFSLPOEFSCSFLJOHOB
FFO[FLFSFCJKTDIPMJOHXFFSVJUPFGFOFO)FUJTEVTBBOOFNFMJKLEBUEFSFDIUFS
PPLJOIFUHFWBMWBO-JTB[BMPPSEFMFOEBU[JKJOSFEFMJKLIFJEOJFUONMIDDELLIJKXFFS
FJHFOJOLPNTUFOLBOWFSXFSWFOOBEFFDIUTDIFJEJOH-JTBIFFGUHFEVSFOEFIFU
IVXFMJKLOJFUHFXFSLUFOJTUJKEFOTEF[FQFSJPEFHFXFOEHFSBBLUBBOFFOIPHFS
XFMWBBSUTOJWFBV %FSIBMWF [PV -JTB OB EF FDIUTDIFJEJOH OJFU NFUFFO BBO IBBS
¹OBODJqMF MPULVOOFOXPSEFOPWFSHFMBUFO-JTBJTEVTFWFOFFOTCFIPFGUJH%BU
-JTBHFIFFMVJUFJHFOCFXFHJOHIBBSCBBOIFFGUPQHFHFWFO[POEFSEBUEF[FLFV[F
XBTJOHFHFWFOEPPS[PSHUBLFOEJFNPFTUFOXPSEFOWFSSJDIUJOIFUCFMBOHWBOIFU
HF[JO WPSNUOBBSIVJEJHSFDIUHFFOSFEFOPNIBBSHFFOQBSUOFSBMJNFOUBUJFUPF
UFLFOOFO
 )FUUIBOTHFMEFOEFSFDIUNBBLUCJKEFUPFLFOOJOHHFFOPOEFSTDIFJEUVTTFO
EFWFSTDIJMMFOEFDBTVTWBO-JTBFO+BOF%FSFDIUFSLFOU[PXFMBBO-JTBBMT+BOF
QBSUOFSBMJNFOUBUJFUPF PNEBUIJKTMFDIUTNPFUCFPPSEFMFOPGCFJEFWSPVXFOJO
SFEFMJKLIFJE FJHFO JOLPNTUFO LVOOFO WFSXFSWFO %BBSCJK LJKLU IJK OJFU OBBS EF
PPS[BBLWBOEFCFIPFGUJHIFJEWBO-JTBFO+BOF)FUNBBLUOBBSIVJEJHSFDIUEVT
OJFUVJUPGEFCFIPFGUJHIFJEJTWFSPPS[BBLUEPPSPGGFSTEJFJOIFUCFMBOHWBOIFU
HF[JO[JKOHFCSBDIUPGEPPSPNTUBOEJHIFEFOEJFHFIFFMJOEFTGFFSWBOEFWFS
BOUXPPSEFMJKLIFJEWBOEFWFS[PFLFS[FMGMJHHFO)JFSEPPSPOUTUBBUIFUQSPCMFFN
EBUOJFUJOBMMFHFWBMMFOJTUFSFDIUWBBSEJHFOXBBSPNJFNBOEQBSUOFSBMJNFOUBUJF
XPSEUUPFHFLFOE
 )FU OJFU NBLFO WBO FFO EFSHFMJKL POEFSTDIFJE TUBBU PQ HFTQBOOFO WPFU
NFUEFCJMMJKLIFJE*OEFQMBOOFOWBOEF77% 1WE"FO%XPSEUEJUQSPCMFFN
PQ FFO [PEBOJHF XJK[F PQHFMPTU EBU -JTB HFIFFM HFFO QBSUOFSBMJNFOUBUJF NFFS
LBOXPSEFOUPFHFLFOE%BUJOEFJOJUJBUJFGOPUBEFWPPSUEVSFOEFTPMJEBSJUFJUBMT
HSPOETMBHXPSEUPOULFOE IPVEUFDIUFSOJFUJOEBUTMFDIUT-JTBEJFCFIPFGUJHJT
HFXPSEFOEPPSFFOFFO[JKEJHFCFTMJTTJOHEJFOJFUXBTJOHFHFWFOEPPSEF[PSH
UBLFOJOIFUCFMBOHWBOIFUHF[JO FFOPOEFSIPVETVJULFSJOHXPSEUPOU[FHE0PL
FYFDIUHFOPUFOEJFCJKWPPSCFFMEEPPS[JFLUF FFOPOHFWBM FFOHFWPSEFSEFMFFGUJKE
PG XFSLMPPTIFJE CFIPFGUJH [JKO HFXPSEFO  LVOOFO EBO HFFO BBOTQSBBL NFFS
NBLFO PQ QBSUOFSBMJNFOUBUJF #JK EF[F SFDIUTQPMJUJFLF LFV[F EJFOU UF XPSEFO
BGHFXPHFOPGEFTBNFOMFWJOHHFIFFMWFSBOUXPPSEFMJKLJTWPPSEF[FHFTDIFJEFO
FDIUHFOPUFO PGEBU FWFOFFOT IVOESBBHLSBDIUJHFFYQBSUOFSTWFSBOUXPPSEFMJKL
[JKO)FUJTJOJFEFSHFWBMXFMBBOOFNFMJKLEBUEPPSEFLFV[FEJFJOEFJOJUJBUJFG
OPUB JT HFNBBLU  WFFM NFFS HFTDIFJEFO WSPVXFO JO BSNPFEF [VMMFO WFSWBMMFO 
FO EBU EF WFSBOUXPPSEFMJKLIFJE WPPS EF[F WSPVXFO WJB EF CJKTUBOE [BM XPSEFO
BGHFXFOUFMEPQEFNBBUTDIBQQJK

)FULBOXFMFFOSFEFO[JKOPNEFPOEFSIPVETQMJDIUUFMJNJUFSFO NJUT%BWJEIJFSPNWFS[PFLU
;JFIJFSPWFSQBSBHSBBG
 ;JFPWFSEFSFMBUJFUVTTFOQBSUOFSBMJNFOUBUJFFOEFCJKTUBOENFFSIPPGETUVL QBSBHSBGFO
FOIPPGETUVL QBSBHSBBG
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De ﬁnanciële maatstaven behoefte en draagkracht die in de vorige paragraaf
zijn genoemd, bepalen de hoogte van de onderhoudsbijdrage. De laagste
van deze twee maatstaven, maximeert namelijk het alimentatiebedrag. In de
wet staat niet nader omschreven wat onder de behoefte en draagkracht moet
worden verstaan. Ter bevordering van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid
publiceert de Werkgroep Alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging
voor de Rechtspraak daarom sinds 1976 periodiek de zogenaamde Alimentatienormen (ook wel: Tremanormen). Deze normen kunnen rechters toepassen
bij de berekening van de hoogte.
De bepaling van de behoefte en de draagkracht is in principe maatwerk.
Medebepalend voor de vaststelling van de behoefte van de onderhoudsgerechtigde is de welstand waarin partijen tijdens hun huwelijk hebben
geleefd. Om het huwelijkse welvaartsniveau te bepalen, wordt vooral gekeken
naar het inkomsten- en uitgavenpatroon tijdens de laatste jaren van het
huwelijk. Dit houdt overigens niet in dat de onderhoudsplichtige steeds
verplicht is zijn voormalige echtgenoot in staat te stellen voort te leven op de
wijze zoals zij tijdens het huwelijk gewend was, ook al is hij daartoe ﬁnancieel
in staat.
De onderhoudsplicht tussen ex-echtgenoten houdt dus zeker niet op bij het
bestaansminimum. Doordat de huwelijkse levensstandaard als uitgangspunt
wordt gehanteerd bij de berekening van de behoefte, kunnen in de praktijk
zeer hoge alimentatiebedragen worden toegekend. De rechter kan namelijk
rekening houden met redelijke luxe lasten, waaronder bijvoorbeeld ook kosten
voor vakanties, sport en een wekelijks bezoek aan de schoonheidsspecialist














3FDIUFST[JKOOJFUWFSQMJDIUPNIVOPPSEFFMUFCBTFSFOPQEF"MJNFOUBUJFOPSNFO
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;JF8PSUNBOO%VJKWFOEJKL#SBOE OS;JFVJUHFCSFJEPWFSEFXFSLHSPFQ
"MJNFOUBUJFOPSNFOIFUQSPFGTDISJGUWBO%JKLTUFSIVJTVJU;JFPPLNFFSPWFSEF
"MJNFOUBUJFOPSNFOIPPGETUVL QBSBHSBBG
*OTUBOEBBSEHFWBMMFOLBOFDIUFSEFBEHOEFTEXPSEFOCFSFLFOENFUEFWPMHFOEFWVJTUSFHFM
WBOIFUOFUUPHF[JOTJOLPNFOLPTUFOLJOEFSFO;JF3BQQPSU8FSLHSPFQ"MJNFOUBUJF
OPSNFO Q
)3GFCSVBSJ .* FO)3EFDFNCFS .* 6JU[POEFSJOH
)PGT±)FSUPHFOCPTDIOPWFNCFS ,*.#6*OEF[F[BBLXFSEBMTVJUHBOHTQVOU
WPPSEFCFSFLFOJOHWBOEFCFIPFGUFWBOEFHFSFDIUJHEFEFJOFJHFONBUFPQHFCPVXEF
XFMTUBOEOBEFTDIFJEJOHHFIBOUFFSEHF[JFOIFUUJKETWFSMPPQTJOETEFFDIUTDIFJEJOHTEBUVN
BMTPPLIFUGFJUEBUEFWSPVXBMWBOBGIBBSVJUHBWFOQBUSPPOIFFGUBBOHFQBTUFOEVT
WPPSIBBSBMHFSVJNFUJKE¹OBODJqMFPOBGIBOLFMJKLIFJEIFFGUCFTUBBO
3BQQPSU8FSLHSPFQ"MJNFOUBUJFOPSNFO Q
)PG"NTUFSEBNEFDFNCFS /+ 
3BQQPSU8FSLHSPFQ"MJNFOUBUJFOPSNFO Q
/#JOXFSETMFDIUTJOBGHFSPOEWBOEFBMJNFOUBUJF[BLFOEPPSEFSFDIUFSFFO
CFESBHUPFHFLFOEEBUIPHFSXBTEBO`*OBGHFSPOEWBOEFHFWBMMFOXFSEFFO
CFESBHWBOOJFUNFFSEBO`WBTUHFTUFME%BBSOBBTUXBTEFWFSEFMJOHBMTWPMHU
JODJSDBWBOEFHFWBMMFOXFSEFFOCFESBHUPFHFLFOEUVTTFOEF` JOWBO
EF[BLFOFFOCFESBHUVTTFOEF` JOWBOEFHFWBMMFOFFOCFESBHUVTTFOEF
`FOJOBGHFSPOEWBOEF[BLFOFFOCFESBHUVTTFOEF`
;JF.BU8FFEB Q
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en kapper kunnen vallen als de behoeftige gewezen echtgenoot dit tijdens het
huwelijk gewend was om te doen.
De draagkracht van de onderhoudsplichtige ex-echtgenoot wordt bepaald
door enerzijds de ﬁnanciële middelen waarover de onderhoudsplichtige
beschikt of redelijkerwijze kan beschikken, en anderzijds de lasten (bijstandsnorm plus relevante lasten) die hij daaruit te bestrijden heeft. Hoewel de
relevante lasten in aanmerking worden genomen, is – anders dan bij de
vaststelling van de behoefte – het huwelijkse welvaartsniveau daarbij geen
uitgangspunt. Teneinde de onderhoudsplichtige enige ruimte te laten om de
lasten te kunnen voldoen waarmee bij de bepaling van zijn draagkracht geen
rekening is gehouden en hem een prikkel te verschaffen om te blijven werken,
mag hij een bepaald percentage van de draagkrachtruime (dit is het verschil
tussen het inkomen en de relevante lasten) zelf houden. Daarnaast moet
worden gezegd dat bij eigen inkomen van een alimentatiegerechtigde en/of
een relatief hoge behoefte en draagkracht, een zogenoemde jusvergelijking
wordt gemaakt. De inkomsten en lasten van beide partijen worden met elkaar
vergeleken, zodat kan worden nagegaan of de alimentatiegerechtigde niet in
een betere ﬁnanciële positie wordt gebracht dan de onderhoudsplichtige.
Desondanks is in de Alimentatienormen expliciet opgenomen dat er geen regel
bestaat dat de ex-echtgenoten na de scheiding in beginsel een gelijk besteedbaar inkomen behoren te hebben.
De VVD, PvdA en D66 willen de berekeningsmethodiek van partneralimentatie wijzigen. In de initiatiefnota is opgenomen dat zij deze sterk
willen vereenvoudigen. Zo zou het voor gescheiden echtgenoten mogelijk
moeten worden om zelf via een eenvoudige internettool de verschuldigde
partneralimentatie te berekenen. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van
forfaitaire schalen. Het is nog niet bekend hoe de berekeningsmethodiek
precies vormgegeven zal worden.
5PFQBTTJOHWBOEFSFHFMTCFUSFGGFOEFEFIPPHUFPQEFUXFFDBTVT
"MTEFSFDIUFSWPMHFOTEFHFMEFOEFSFHFMTEFCFIPFGUFCFSFLFOUWBO-JTBFO+BOF 
HBBUIJKEBBSCJKJOCFJEFHFWBMMFOVJUWBOIFUIVXFMJKLTFXFMWBBSUTOJWFBV*OEF
DBTVTWBO+BOFWBMUEBBSWFFMWPPSUF[FHHFO+BOFIFFGUJNNFSTEPPSUJKEFOTIFU
IVXFMJKL FOOBEFTDIFJEJOH POCFUBBMEF[PSHBSCFJEUFWFSSJDIUFOUFOLPTUFWBO
IBBSFJHFOMPPQCBBO "MCFSUEFLBOTHFHFWFOPN[JDIWPMMFEJHUFSJDIUFOPQ[JKO
DBSSJoSF0QEF[FXJK[FIFFGUPPL+BOFCJKHFESBHFOBBOIFUCFSFJLUFIVXFMJKLTF
XFMWBBSUTOJWFBV)FUMJKLUEBOPPLUFSFDIUEBU[JKOBEFFDIUTDIFJEJOHEFFMUJOEF
UJKEFOTIFUIVXFMJKLPQHFCPVXEFMFWFOTTUBOEBBSE










;JFCJKWPPSCFFME)3NBBSU ,*.#(*OEF[F[BBLXFSEEPPSIFU)PGFFO
POEFSIPVETCJKESBHFWBONFFSEBO` QFSNBBOEUPFHFLFOEBBOFFOHFTDIFJEFO
WSPVX%JUCFESBHXBTJODMVTJFGFFOWPPS[JFOJOHCJKWPPSPWFSMJKEFOBMTCFEPFMEJOBSU
MJE#8%FNBOIBEFFOPOCFQFSLUFESBBHLSBDIU
%PSO%F#SVJKO-DLFSTB Q
3BQQPSU8FSLHSPFQ"MJNFOUBUJFOPSNFO Q
Ibid., p. 15.
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 -JTB IFFGU FDIUFS OJFU CJKHFESBHFO BBO EF PQCPVX WBO IFU IVXFMJKLTF 
XFMWBBSUTOJWFBV ;JK IFFGU JNNFST UJKEFOT IFU IVXFMJKL HFFO POCFUBBMEF [PSH
BSCFJEWFSSJDIU PNEBUVJUIFUIVXFMJKLHFFOLJOEFSFO[JKOHFCPSFOFOEPPSEBUIFU
WPPSNBMJHFFDIUQBBSEPPSIFUIPHFJOLPNFOWBO%BWJE[JDIFFOWPMUJKETFIVMQ
JOEFIVJTIPVEJOHLPOQFSNJUUFSFO%FTPOEBOLTXPSEUEFCFIPFGUFWBO-JTBPQ
CBTJTWBOEFIVXFMJKLTFMFWFOTTUBOEBBSECFSFLFOEFOXPSEUIBBSXBBSTDIJKOMJKL
FFO IPPH BMJNFOUBUJFCFESBH UPFHFLFOE  HF[JFO IFU IPHF IVXFMJKLTF XFMWBBSUT
OJWFBVFOEFESBBHLSBDIUWBO%BWJE
 7PPSEFIVJEJHFNFUIPEFWBOCFSFLFOJOHWBOEFIPPHUFWBOIFUBMJNFOUBUJF
CFESBHJTIFUEVTJSSFMFWBOUEBUEFWFS[PFLFOEFFYFDIUHFOPPUBBOEFPQCPVX
WBO IFU IVXFMJKLTF XFMTUBOETOJWFBV IFFGU CJKHFESBHFO EPPS EF WFSSJDIUJOH WBO
[PSHUBLFOJOIFUCFMBOHWBOIFUHF[JO"OEFSTEBO+BOF IFFGU-JTBJNNFSTHFFO
¹OBODJqMFPGGFSTWPPSIFUIVXFMJKLHFCSBDIUFOIFFGU[JKOJFUNFUPOCFUBBMEF[PSH
BSCFJE CJKHFESBHFO BBO IFU UJKEFOT IFU IVXFMJKL PQHFCPVXEF XFMWBBSUTOJWFBV
.FUBOEFSFXPPSEFO IFUNBBLUOJFUVJUPGEFPOEFSIPVETQMJDIUJTHFCBTFFSEPQ
EFHSPOETMBHWPPSUEVSFOEFTPMJEBSJUFJUPGPQEFHSPOETMBHIVXFMJKLTHFSFMBUFFSEF
WFSNJOEFSJOHWBOEFWFSEJFODBQBDJUFJU)JFSEPPSPOUTUBBUIFUQSPCMFFNEBUOJFU
JOBMMFHFWBMMFOJTUFSFDIUWBBSEJHFOXBBSPNEFCFIPFGUJHFFYFDIUHFOPPUEFFMUJO
EFUJKEFOTIFUIVXFMJKLPQHFCPVXEFMFWFOTTUBOEBBSE)FU[PVFDIUFSCJMMJKLFS[JKO
BMT-JTBJOWFSIPVEJOHNJOEFSBMJNFOUBUJFXPSEUUPFHFLFOEEBO+BOF
 *OEFQMBOOFOWBOEF77% 1WE"FO%XPSEUWPPSFFOESBTUJTDIFPQMPTTJOH
HFLP[FO XBOUBBO-JTBLBOEBOOBNFMJKLHFIFFMHFFOQBSUOFSBMJNFOUBUJFNFFS
XPSEFOUPFHFLFOE%BUJTXFMMJDIUBDDFQUBCFMJOIFUHFWBMWBO-JTB NBBSBOEFSF
°TPMJEBSJUFJUTHFWBMMFO± XBBSJO EF CFIPFGUJHIFJE CJKWPPSCFFME JT WFSPPS[BBLU 
EPPS [JFLUF PG PVEFSEPN  OPQFO XFMMJDIU UPU FFO BOEFS VJUHBOHTQVOU WPPS EF
CFSFLFOJOHWBOEFCFIPFGUFEBOEFIVXFMJKLTFMFWFOTTUBOEBBSE

 %&%6637"/1"35/&3"-*.&/5"5*&
>k_Z_][h[][bi_dpWa[Z[Wb_c[djWj_[Zkkh
In de wet is een maximumtermijn van twaalf jaar opgenomen (artikel 1:157 lid
4 BW). Als het huwelijk echter korter heeft geduurd dan vijf jaar en kinderloos
is gebleven, eindigt de onderhoudsplicht van rechtswege na een periode gelijk
aan de huwelijksduur (artikel 1:157 lid 6 BW). De periode vangt aan op de
datum van de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers
van de burgerlijke stand. De maximumtermijnen zijn vervaltermijnen.
In 1994 zijn de twee maximumtermijnen in de wet neergelegd. De
keuze van de toenmalige wetgever om destijds juist een twaalfjarige termijn te
implementeren, had als reden de zorg voor jonge kinderen. Volgens de
wetgever is bij de keuze uitgegaan van het ongunstige geval dat het jongste
kind werd geboren op het moment dat de partijen scheidden. Na maximaal
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POEFSIPVETQMJDIUJHFOEJF[JKOWBTUHFTUFMEOgKVMJ7PPSEF[PHFOBBNEF°PVEFHFWBMMFO±
HFMEUEFPWFSHBOHTSFHFMJOHVJUEF8FU-JNJUFSJOH"MJNFOUBUJF
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twaalf jaar gaat het jongste kind naar de middelbare school en heeft de verzorgende gescheiden ouder voldoende tijd gehad om voor de kinderen te
zorgen en zich er op voor te bereiden in eigen levensonderhoud te voorzien.
De termijn van vijf jaar is in de wet opgenomen omdat de wetgever vond
dat naarmate het huwelijk korter had standgehouden, ook in mindere mate
nadelige (ﬁnanciële) gevolgen door het huwelijk zouden zijn ontstaan.
Verder is de keuze om de grens te trekken bij een huwelijksduur van vijf jaar
willekeurig door de wetgever gemaakt.
Van de twee maximumtermijnen kan worden afgeweken. De rechter kan
ingevolge artikel 1:157 lid 3 en lid 5 j˚ 6 BW de alimentatieduur limiteren dan
wel verlengen, maar dit kan slechts op verzoek en de voorwaarden die hieraan
worden gesteld, zijn streng. Zo geldt een zware stelplicht en bewijslast van
degene die om verkorting van de onderhoudsplicht verzoekt en worden hoge
motiveringseisen gesteld aan de limiteringsbeslissing van de rechter. Tevens
dient het daarbij te gaan om ﬁnanciële en/of niet-ﬁnanciële factoren die zich
naar hun aard niet meer kunnen wijzigen en dus veelal in het verleden liggen.
Hiervan is bijvoorbeeld sprake als het aan de gerechtigde zelf te wijten is dat
zij geen werk heeft gevonden of binnen de vastgestelde tijd zal kunnen vinden.
Bovendien kan de rechter niet ambtshalve, maar slechts op verzoek van een
van de partijen de onderhoudsplicht verkorten.
Daarnaast kan de rechter alleen op verzoek van de alimentatiegerechtigde
de onderhoudsbijdrage verlengen als de beëindiging van de onderhoudsplicht
na verloop van de maximumduur van zo ingrijpende aard is dat deze naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de gerechtigde kan worden
gevergd. De alimentatiegerechtigde moet hiertoe binnen drie maanden nadat
de geldende termijn is verstreken, een verzoek indienen. De onderhoudsplicht kan worden verlengd als sprake is van de door de gerechtigde gestelde
en bewezen bijzondere, niet-ﬁnanciële, omstandigheden. Aan de beoordeling
van een verlengingsverzoek worden geen andere dan gewone motiveringseisen
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%F[FESJFNBBOEFOUFSNJKOJTFFOWFSWBMUFSNJKO8BOOFFSFDIUFSEFPOEFSIPVETQMJDIUJHFOB
CFqJOEJHJOHWBOEFBMJNFOUBUJFUFSNJKO WBOCJKWPPSCFFMEUXBBMGKBSFO QBSUOFSBMJNFOUBUJFCMJKGU
CFUBMFOBBOEFHFSFDIUJHEF EBOMJHUBBOEF[FCFUBMJOHFOFFOTUJM[XJKHFOEFPWFSFFOLPNTUUFO
HSPOETMBHUPUIFUMBUFOWPPSUEVSFOWBOEFBMJNFOUBUJFQMJDIU UFO[JKEFPOEFSIPVETQMJDIUJHF
BOEFSTNFFEFFMU ;JF)3NFJ ,*.#-0QEF[FVJUTQSBBLJTLSJUJFLHFLPNFO 
[JFCJKWPPSCFFME%PSIPVU &*2 8BLLFS %" 
"TTFS%F#PFS OS%PSO%F#SVJKO-DLFSTB Q"BOEFWPMHFOEFGBDUPSFO
LBOXPSEFOHFEBDIU NPHFMJKLIFJEWBOEFHFSFDIUJHEFPNJOFJHFOMFWFOTPOEFSIPVEUF
WPPS[JFO HFMFUPQEJFOTMFFGUJKE HF[POEIFJE BSCFJETWFSMFEFOFOBDIUFSHSPOE EFWFSXBDIUJOH
WBOQBSUJKFOUPFO[JKIVXEFO XBBSCJKNFEFWBOCFMBOHJTEFUJKEXBBSJOIFUIVXFMJKLXFSE
HFTMPUFOFOEFPQWBUUJOH XBBSPOEFSEJFWBOSFMJHJFV[FBBSE EJFQBSUJKFOEFTUJKETIBEEFO
 EFSPMWFSEFMJOHUJKEFOTIFUIVXFMJKL IVXFMJKLTEVVS EF[PSHWPPSLJOEFSFO POUCSFLFO
WBOPPS[BLFMJKLWFSCBOEUVTTFOIVXFMJKLFOCFIPFGUJHIFJE EFIPPHUFWBOEFBMJNFOUBUJF
FOEBBSNFFEFHSPPUUFWBOEFUFSVHWBMOBCFqJOEJHJOH IFUCFTUBBOWBOFFOPVEFEBHT
WPPS[JFOJOH FO EF¹OBODJqMFPNTUBOEJHIFEFOWBOEFPOEFSIPVETQMJDIUJHF
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gesteld, omdat de in artikel 1:157 lid 5 BW genoemde maatstaf immers al
streng is en tot terughoudendheid noopt. Voor de uitsluiting van de mogelijkheid van een tweede verlenging gelden echter wel hoge motiveringseisen.
Verlenging van de door de rechter vastgestelde termijn kan overigens slechts
op basis van het wijzigingsartikel 1:401 lid 2 BW.
Het gevolg van de strenge eisen die aan de verkorting en de verlenging
worden gesteld en de onmogelijkheid van de rechter om ambtshalve van de
maximumtermijnen af te wijken, is dat in de praktijk terughoudend gebruik
wordt gemaakt van deze mogelijkheden. Daarom zijn deze termijnen
eveneens te beschouwen als standaardtermijnen. Wel wordt in de praktijk
vaak gebruikt gemaakt van een nihilstelling op termijn (al dan niet met een
gefaseerde afbouw). De rechter houdt dan in zijn beschikking bij de vaststelling van de hoogte rekening met de verwachting dat de alimentatiegerechtigde op termijn in eigen levensonderhoud kan voorzien.
De PVV wil met haar wetsvoorstel de wettelijke maximumtermijn limiteren
naar vijf jaar. Volgens de PVV zou namelijk ‘het merendeel van de Nederlandse bevolking een termijn van maximaal vijf jaar meer gerechtvaardigd
achten dan de thans bestaande termijn van twaalf jaar’. De keuze voor een
termijn van vijf jaar is hierin gelegen dat de PVV meent dat ‘de onderhoudsgerechtigde in staat moet worden geacht gedurende vijf jaar een opleiding te
volgen, dan wel in deeltijd te werken, hetgeen betekent dat na het verstrijken
van deze termijn de onderhoudsgerechtigde in de mogelijkheid moet zijn in
zijn of haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien’.
In de initiatiefnota van de VVD, PvdA en D66 is voorgesteld om de duur
kort gezegd als volgt te wijzigen. Als geen sprake is van kinderen en het
huwelijk niet langer heeft geduurd dan drie jaar, dan heeft de ex-echtgenoot
geen recht op partneralimentatie. Als het huwelijk langer heeft geduurd dan
drie jaar, dan geldt de helft van de huwelijksduur met een maximum van vijf
"TTFS%F#PFS OS
*CJE OSB

*CJE OS

;JF%F#SVJKO-DLFST 4NFFUT5JNNFSNBOT Q4QPPSNBOT Q
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MJNJUFSJOHEJFOUOJFUUFXPSEFOWFSXBSENFUEFSFDIUFSMJKLFOJIJMTUFMMJOHWBOFFOPOEFSIPVET
QMJDIU%JUMBBUTUFIPVEUJOEBUEFSFDIUFSCJKEFWBTUTUFMMJOHPGXJK[JHJOHWBOFFOVJULFSJOHFFO
SFEFMJKLFNBUFWBO[FLFSIFJEIFFGUEBU[JDIJOEFUPFLPNTUFFOPNTUBOEJHIFJE[BMWPPSEPFO
FOIJKSFFETPQWPPSIBOEEBBSNFFBMEVTSFLFOJOHIPVEUEPPSEFVJULFSJOHPQFFOUPFLPNTUJH
UJKETUJQPQOJIJMUFTUFMMFO"OEFSTEBOEFSFDIUFSMJKLFMJNJUFSJOH LBOEF[FWBTUTUFMMJOHFDIUFS
MBUFSXPSEFOHFXJK[JHEPQHSPOEWBOBSUJLFMMJEPG#8%BBSPNXPSEFOCJKEFOJIJM
TUFMMJOHHFFOIPHFNPUJWFSJOHTFJTFOHFTUFMEFOHFMEUHFFOWFS[XBBSEFTUFMQMJDIUFOCFXJKTMBTU
)3KBOVBSJ .*  NOU48;JF"TTFS%F#PFS OS%PSIPVU
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jaar. Als wel kinderen uit het huwelijk zijn geboren en de zorg onevenredig
is verdeeld tussen de ex-echtgenoten, geldt een duur totdat het jongste kind
twaalf jaar is of een duur gelijk aan de helft van de huwelijksduur met een
maximum van vijf jaar. Bij huwelijken die langer dan vijftien jaar hebben
geduurd, geldt ten slotte een alimentatieduur gelijk aan de helft van de
huwelijksduur met een maximum van tien jaar als de ontvangende partij
gedurende het huwelijk niet aan het arbeidsproces heeft deelgenomen.
Verlenging is niet meer mogelijk, maar in ‘schrijnende gevallen kan de
hardheidsclausule uitkomst bieden’.

5PFQBTTJOHWBOEFSFHFMTCFUSFGGFOEFEFBMJNFOUBUJFEVVSPQEFUXFFDBTVT
)FU UIBOT HFMEFOEF SFDIU CFUSFGGFOEF EF BMJNFOUBUJFEVVS NBBLU TMFDIUT FFO
CFQFSLUPOEFSTDIFJEUVTTFOEFHSPOETMBHWPPSUEVSFOEFTPMJEBSJUFJUFOEFHSPOE
TMBHIVXFMJKLTHFSFMBUFFSEFWFSNJOEFSJOHWBOEFWFSEJFODBQBDJUFJU"MMFFOBMTIFU
IVXFMJKLLPSUFSIFFGUHFEVVSEEBOWJKGKBBSFOLJOEFSMPPTJTHFCMFWFO HFMEUFFO
LPSUFSFNBYJNVNUFSNJKO%FLBOTJTEBOJNNFSTLMFJOEBUEFWFSEJFODBQBDJUFJU
WBO EF BMJNFOUBUJFHFSFDIUJHEF EPPS IFU IVXFMJKL JT WFSNJOEFSE  XBBSEPPS EF
POEFSIPVETQMJDIUJOQSJODJQFTMFDIUTEFWPPSUEVSFOEFTPMJEBSJUFJUBMTHSPOETMBH
IFFGU%PPSEBUEFXFUUFMJKLFNBYJNVNUFSNJKOFOPPLBBOHFNFSLULVOOFOXPSEFO
BMT TUBOEBBSEUFSNJKOFO FO EF IVXFMJKLFO WBO -JTB FO +BOF UJFO KBBS IFCCFO 
HFEVVSE  JT BBOOFNFMJKL EBU CFJEF WSPVXFO WPPS FFO QFSJPEF WBO UXBBMG KBBS 
QBSUOFSBMJNFOUBUJF[VMMFOPOUWBOHFO
 7PPSBMJOIFUHFWBMWBO-JTBLBOXPSEFOBGHFWSBBHEPGFFOUFSNJKOWBOUXBBMG
KBBSOJFUWFFMUFMBOHJT;PV[JKOJFUWFFMFFSEFSNPFUFOLVOOFOEFFMOFNFOBBO
IFUBSCFJETQSPDFTEBOOBFFOQFSJPEFWBOUXBBMGKBBS ;JKXFSLUFJNNFSTWwwS
IFUIVXFMJKLBMTWFSQMFFHLVOEJHFFOLBOXBBSTDIJKOMJKLOBFFOLPSUFSUJKETCFTUFL
XBBSJO [JK [JDI FWFOUVFFM CJKTDIPPMU FO XFSL [PFLU  XFFS BBO EF TMBH HBBO FO
JOFJHFOMFWFOTPOEFSIPVEWPPS[JFO#PWFOEJFOHBBUEFSFDIUWBBSEJHJOHWBOEF
XFUHFWFSWPPSEFUXBBMGKBSJHFUFSNJKOJOIFUHFWBMWBO-JTBOJFUPQ XBOU[JKIFFGU
HFFO LJOEFSFO PN WPPS UF [PSHFO %F SFDIUFS LBO EF POEFSIPVETQMJDIU JO IFU
HFWBMWBO-JTBMJNJUFSFO NBBSTMFDIUTBMT%BWJEIJFSPNWFS[PFLUFONFUJOBDIU
OFNJOHWBOEF[XBSFFJTFOEJFXPSEFOHFTUFMEBBOEFTUFMQMJDIUFOCFXJKTMBTUFO
IPHFNPUJWFSJOHTFJTFOWBOEFSFDIUFS%BBSOBBTUIFFGUEFSFDIUFSEFNPHFMJKL
IFJEPNIFUCFESBHPQUFSNJKOPQOJIJMUFTUFMMFO"MTEFWFSXBDIUJOHEBU-JTBPQ
FFOHFHFWFONPNFOUXFFSJOFJHFOMFWFOTPOEFSIPVELBOWPPS[JFOFDIUFSOJFU
VJULPNU LBO[JKPNXJK[JHJOHWFS[PFLFO
 *OEFDBTVTWBO+BOFJTEFUFSNJKOWBOUXBBMGKBBSFFSEFSUFLPSUJTEBOUFMBOH
0PLOBFFOQFSJPEFWBOUXBBMGKBBSJTIFFMHPFEEFOLCBBSEBU+BOFOPHTUFFETOJFU
LBOQBSUJDJQFSFOPQEFBSCFJETNBSLUWBOXFHFEFWPMUJKETF[PSHWPPSEFKPOHTUF
HFIBOEJDBQUF[PPO0QOJFVXHBBUEFSFDIUWBBSEJHJOHWBOEFXFUHFWFSWPPSEF[F
UFSNJKOOJFUPQ XBOUEF[PPO[BMOJNNFSHSPFJFOOBBS[FMGTUBOEJHIFJE%FSFDIUFS
LBOEFPOEFSIPVETCJKESBHFJO[VMLFTJUVBUJFTWFSMFOHFO NBBS[PBMTHF[FHE JTEJU
TMFDIUT NPHFMJKL POEFS [FFS VJU[POEFSMJKLF PNTUBOEJHIFEFO 5FWFOT EJFOU +BOF 
IJFSPN UF WFS[PFLFO  NFU BMT HFWPMH EBU [JK BMT FDPOPNJTDI  [XBLLFSF QBSUJK
FYUSB JOTQBOOJOH NPFU MFWFSFO FO EBBSCJK JO PO[FLFSIFJE WFSLFFSU PWFS XBU EF
SFDIUFS[BMHBBOCFTMJTTFO
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 )FUQSPCMFFNWBOEFUIBOTHFMEFOEFTUBOEBBSEUFSNJKOWBOUXBBMGKBBSJTEBU
EF[FUFBMHFNFFOJTFOOJFUBGIBOLFMJKLWBOEFGFJUFMJKLFTJUVBUJFWBOEFQBSUJKFO
FOEFPPS[BBLWBOEFCFIPFGUJHIFJE%JUQSPCMFFNLBOFWFOFFOTPQUSFEFOCJK
EFNBYJNVNUFSNJKOEJFHFMJKLJTHFTUFMEBBOEFIVXFMJKLTEVVS PNEBUTJUVBUJFT
NPHFMJKL [JKO XBBSJO POEBOLT IFU LPSUF LJOEFSMP[F IVXFMJKL  UPDI EF WFSEJFO
DBQBDJUFJUEPPSIFUIVXFMJKLJTWFSNJOEFSE%PPSEBUEFSFDIUWBBSEJHJOHWBOEF
XFUHFWFSWBOEFLFV[FWPPSEFNBYJNVNUFSNJKOFOPOUPFSFJLFOEJTHFNPUJWFFSE 
JT WPPS QBSUJKFO OJFU TUFFET CFHSJKQFMJKL WAAROM [JK WPPS FFO CFQBBMEF QFSJPEF
QBSUOFSBMJNFOUBUJFPOUWBOHFOEBOXFMCFUBMFO
 %FSFDFOUFWPPSTUFMMFOPWFSEFBMJNFOUBUJFEVVSWBOEFWFSTDIJMMFOEFQPMJUJFLF
QBSUJKFO WPSNFO NJKOT JO[JFOT HFFO PQMPTTJOH WPPS CPWFOTUBBOE QSPCMFFN 
%FXFUUFMJKLFNBYJNVNUFSNJKOWBOWJKGKBBSEJFEF177WPPSTUFMU JTHFFOPQMPTTJOH
PNEBU JO WFFM HFWBMMFO FFO EFSHFMJKLF PWFSHBOHTQFSJPEF UF LPSU JT PN XFFS
FDPOPNJTDI [FMGTUBOEJH UF XPSEFO  CJKWPPSCFFME JO EF TJUVBUJF WBO +BOF 7FFM 
BMJNFOUBUJFHFSFDIUJHEFO [VMMFO EPPS EF[F ESBTUJTDIF WFSLPSUJOH EBBSPN JO 
BSNPFEFWFSWBMMFOFOJOEFCJKTUBOEUFSFDIULPNFO*OEFQMBOOFOWBOEF77% 
1WE" FO % LPNU +BOF FS PPL CFLBBJE WBOBG +BOF LBO OPH TMFDIUT QBSUOFS
BMJNFOUBUJFUPFHFLFOELSJKHFOUPUEBUEFKPOHTUF[PPOUXBBMGKBBSJT7FSMFOHJOHJT
OBEJFOJOQSJODJQFOJFUNPHFMJKL%BBSOBBTULBO-JTBJOIFUHFIFFMHFFOQBSUOFS
BMJNFOUBUJFNFFSXPSEFOUPFHFLFOE XBOUJOEFJOJUJBUJFGOPUBJTEFWPPSUEVSFOEF
TPMJEBSJUFJUHFFOSFDIUWBBSEJHJOHNFFSWPPSQBSUOFSBMJNFOUBUJF
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In artikel 1:160 BW wordt geregeld dat de onderhoudsplicht eindigt indien de
alimentatiegerechtigde hertrouwt of met een ander is gaan samenleven als waren
zij gehuwd. De alimentatieplicht eindigt van rechtswege en is altijd deﬁnitief.
Herleving van de onderhoudsplicht na verbreking van de nieuwe relatie of na
ontbinding van het nieuwe huwelijk, is namelijk onmogelijk.
Bij hertrouwen ontstaat een nieuwe onderhoudsplicht tussen de echtgenoten
(artikelen 1:81, 1:82 en 1:84 BW). Geen wettelijke onderhoudsplicht bestaat er
echter tussen samenwoners. Desondanks eindigt ook dan de onderhoudsplicht tussen de ex-echtgenoten deﬁnitief. Gelet op dit verstrekkende gevolg,
heeft de Hoge Raad in meerdere uitspraken bepaald dat het ‘samenleven als
waren zij gehuwd’ restrictief moet worden uitgelegd. Wil een beroep op het
;JFIJFSPWFSPPLNJKOBSUJLFMVJU Q
#JKWPPSCFFMEBMTFFOHFSFDIUJHEFIBBSDBSSJoSFIFFGUPQHFHFWFOPNIBBSNBOUFWPMHFOOBBS
IFUCVJUFOMBOEPNEBUIJKWPPS[JKOXFSLVJUHF[POEFOJT
 ;JFCJKWPPSCFFME)3EFDFNCFS /+ 
  4BNFOXPOFSTLVOOFOFFOPOEFSIPVETQMJDIUJOFFOTBNFOMFWJOHTDPOUSBDUPQOFNFO
  8PSUNBOO%VJKWFOEJKL#SBOE OS
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einde van de onderhoudsplicht slagen wegens een samenleven als waren zij
gehuwd, dan moet worden aangetoond dat de samenwoners ‘een gemeenschappelijke huishouding voeren en dat zij een affectieve relatie van duurzame
aard hebben, die meebrengt dat de gescheiden alimentatiegerechtigde en de
ander elkaar wederzijds verzorgen’. Een concubinaat bij wijze van een ‘proefhuwelijk’ valt hier tevens onder. Als de alimentatiegerechtigde echter is gaan
samenleven met een nieuwe partner die (nog) gehuwd is, dan is geen sprake
van een samenleven als waren zij gehuwd.
In de praktijk blijken vaak de wederzijdse verzorging en de daaruit voortvloeiende ﬁnanciële verwevenheid lastig te bewijzen te zijn voor de onderhoudsplichtige. In de feitenrechtspraak is echter een tendens waarneembaar
dat het de onderhoudsplichtige bewijsrechtelijk gemakkelijker wordt gemaakt
door bijvoorbeeld de zogenaamde ‘voorhandsconstructie’ toe te passen.
Als eenmaal is vastgesteld vanaf welk moment de onderhoudsplicht deﬁnitief is geëindigd door een samenleving, moet de door de alimentatiegerechtigde
nadien betaalde partneralimentatie in principe worden terugbetaald.
Het plan van de VVD, PvdA en D66 is om artikel 1:160 BW te schrappen
omdat nog slechts de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit als grondslag van partneralimentatie wordt erkend. Volgens deze
politieke partijen doet daarom ‘[d]e komst van een nieuwe partner, ook als
daardoor het welstandsniveau van de ontvangende partner stijgt, […] niet[s] af
aan de betalingsverplichting’.
5PFQBTTJOHWBOBSUJLFM#8PQEFUXFFDBTVT
*OEFCFqJOEJHJOHTSFHFMJOHWBOBSUJLFM#8XPSEUHFFOPOEFSTDIFJEHFNBBLU
UVTTFOEFHSPOETMBHWPPSUEVSFOEFTPMJEBSJUFJUFOEFHSPOETMBHIVXFMJKLTHFSFMB
UFFSEF WFSNJOEFSJOH WBO EF WFSEJFODBQBDJUFJU )FU SFDIU PQ QBSUOFSBMJNFOUBUJF
WBO[PXFM-JTBBMT+BOF XPSEUEVTEF¹OJUJFGCFqJOEJHEBMT[JKIFSUSPVXFOPGNFU
IVOOJFVXFQBSUOFSHBBOTBNFOMFWFOBMTXBSFO[JKHFIVXE
 7PPSBM JO EF TJUVBUJF WBO +BOF JT POEVJEFMJKL XBBSPN EF POEFSIPVETQMJDIU
XPSEUCFqJOEJHEBMT[JKIFSUSPVXUPGFFOEBBSBBOHFMJKLHFTUFMEFJOGPSNFMFSFMBUJF
BBOHBBU +BOF CMJKGU JNNFST PPL UJKEFOT EF OJFVXF SFMBUJF EF POCFUBBMEF [PSH 
WFSSJDIUFO WPPS EF LJOEFSFO EJF [JKO HFCPSFO VJU IFU IVXFMJKL NFU "MCFSU  
XBBSEPPS[JKOJFUNFUCFUBBMEFBSCFJEJOFJHFOMFWFOTPOEFSIPVELBOWPPS[JFO
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7PPS EF[F [PSH [JKO [PXFM +BOF BMT "MCFSU WFSBOUXPPSEFMJKL  NBBS PNEBU +BOF
BMMF [PSH PQ [JDI CMJKGU OFNFO  CMJKGU "MCFSU QSP¹UFSFO WBO EF[F [PSH PNEBU IJK
[JDI EBBSEPPS WPMMFEJH LBO CMJKWFO SJDIUFO PQ [JKO DBSSJoSF )FU JT EVT NPFJMJKL
UFSFDIUWBBSEJHFOEBU"MCFSUOBIFUIFSUSPVXFOWBO+BOF IBBSHFFOWFSHPFEJOH
WPPSEF[F[PSHNFFSWFSTDIVMEJHEJT"MTIFUOJFVXFIVXFMJKLWBO+BOFWBOLPSUF
EVVSJT CFUFLFOUEJUEBU+BOFPQHSPOEWBOBSUJLFMMJE#8TMFDIUTWPPS
EFIVXFMJKLTEVVSQBSUOFSBMJNFOUBUJFUPFHFLFOELBOLSJKHFOWBOIBBSUXFFEFFY
NBO%BBSOBIFFGU[JKOPDIWBOIBBSUXFFEFFDIUHFOPPU OPDIWBO"MCFSU SFDIU
PQ QBSUOFSBMJNFOUBUJF )JFSEPPS POUTUBBU FFO BBO[JFOMJKLF LBOT EBU IFU FFO
PVEFSHF[JO WBO +BOF JO BSNPFEF WFSWBMU "MT +BOF CPWFOEJFO OJFU IFSUSPVXU 
NBBSNFUIBBSOJFVXFQBSUOFSHBBUTBNFOMFWFOBMTXBSFO[JKHFIVXE LBO[JK
OB CFqJOEJHJOH WBO EF[F SFMBUJF JO IFU HFIFFM HFFO BBOTQSBBL NBLFO PQ FFO 
POEFSIPVETCJKESBHF WBO EF FYQBSUOFS PNEBU EF XFU HFFO POEFSIPVETQMJDIU 
UVTTFO WPPSNBMJHF TBNFOXPOFST LFOU  %F WSBBH SJKTU XBBSPN EF BBOTQSBBL 
WBO +BOF PQ FFO POEFSIPVETCJKESBHF WBO "MCFSU CFSIBVQU BGIBOLFMJKL NPFU 
[JKO WBO IBBS OJFVXF SFMBUJF  [PMBOH [JK CFIPFGUJH JT EPPS EF [PSH WPPS IVO 
HF[BNFOMJKLFLJOEFSFO
 *OIFUHFWBMWBO-JTBJTFDIUFSXnMUFSFDIUWBBSEJHFOXBBSPNEFPOEFSIPVET
QMJDIUWBO%BWJEEF¹OJUJFGXPSEUCFqJOEJHEEPPSIFUIFSUSPVXFOPGEBBSBBOHFMJKL
HFTUFME TBNFOXPOFO WBO -JTB %F HSPOETMBH WBO EF POEFSIPVETQMJDIU WBO 
%BWJEXPSEUXFHHFOPNFOEFTPMJEBSJUFJUUVTTFO%BWJEFO-JTBXPSEUEPPSIBBS
OJFVXF SFMBUJF CFqJOEJHE (FFO SFDIUWBBSEJHJOH CFTUBBU PN OB WFSCSFLJOH WBO
EF[FSFMBUJFEFPOEFSIPVETQMJDIUWBO%BWJEXFFSUFMBUFOIFSMFWFOPNEBU-JTB±T
CFIPFGUJHIFJEOJFUJTWFSPPS[BBLUEPPSPGGFSTEJF[JKOHFCSBDIUJOIFUCFMBOHWBO
IFUHF[JO NBBSIBBSWFSEJFODBQBDJUFJUJTWFSNJOEFSEBMTHFWPMHWBOIBBSFJHFO
LFV[F
 ,PSUPN IFUQSPCMFFNNFUBSUJLFM#8JTEBUJOBMMFHFWBMMFO¬EVTPPL
BMTEFPOEFSIPVETQMJDIUJTHFCBTFFSEPQEFIVXFMJKLTHFSFMBUFFSEFWFSNJOEFSJOH
WBO EF WFSEJFODBQBDJUFJU ¬ IFU SFDIU PQ QBSUOFSBMJNFOUBUJF EF¹OJUJFG XPSEU 
CFqJOEJHE EPPS IFSUSPVXFO PG EBBSBBO HFMJKL HFTUFME TBNFOXPOFO WBO EF
HFSFDIUJHEF )JFSEPPS LVOOFO POCJMMJKLF TJUVBUJFT POUTUBBO  [PBMT JO IFU HFWBM
WBO+BOF
 *OIFUQMBOWBOEF77% 1WE"FO%XPSEUCPWFOTUBBOEQSPCMFFNPQHFMPTU
PNEBU[JKBSUJLFM#8XJMMFOTDISBQQFO)FUWFSEJFOUEBBSCJKXFMPQNFSLJOH
EBUEF[FQPMJUJFLFQBSUJKFOFFOBMJNFOUBUJFTUFMTFMWPPSTUFMMFOXBBSJOOPHTMFDIUT
QBSUOFSBMJNFOUBUJFLBOXPSEFOUPFHFLFOEBMTEFPOEFSIPVETQMJDIUJTHFCBTFFSE
PQEFIVXFMJKLTHFSFMBUFFSEFWFSNJOEFSJOHWBOEFWFSEJFODBQBDJUFJU

&FOPVEFSHF[JOOFONFUVJUTMVJUFOENJOEFSKBSJHFLJOEFSFOLBNQUFOJONFUSFMBUJFG
IFUWBBLTUNFUBSNPFEF"MMFFOTUBBOEFWBEFSTIFCCFOFFOBBO[JFOMJKLLMFJOFSFLBOTPQBSNPFEF
 EBOBMMFFOTUBBOEFNPFEFST  ;JF#PTFB Q4PFEFFB Q
 %FSFHFSJOHIFFGUJOOPHPOEFS[PDIUPGEF[JOTOFEFPWFSIFUDPODVCJOBBUVJUBSUJLFM
#8[PVNPFUFOXPSEFOIFS[JFO0OEFSEF3BBEWPPSEF3FDIUTQSBBL EF/FEFSMBOETF
7FSFOJHJOHWPPS3FDIUTQSBBLFOEF/FEFSMBOETF0SEFWBO"EWPDBUFO CMFFLIJFSWPPSFDIUFS
HFFOESBBHWMBLUF[JKO;JF,BNFSTUVLLFO** 7* OS
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In dit hoofdstuk is het huidige partneralimentatierecht geschetst en vervolgens
toegepast op de in de introductie van dit proefschrift gegeven zuivere solidariteitscasus van Lisa en de casus van Jane waarin de onderhoudsbijdrage
zuiver is gebaseerd op de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van
de verdiencapaciteit. Uit deze schets is naar voren gekomen dat de geldende
alimentatieregels in beginsel geen onderscheid maken tussen de grondslag
voortdurende solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering
van de verdiencapaciteit. Een beperkt onderscheid is echter waarneembaar bij
de alimentatieduur. In de wet is immers geregeld dat de maximumtermijn van
een onderhoudsplicht gelijk is aan de huwelijksduur als het huwelijk korter
heeft geduurd dan vijf jaar en kinderloos is gebleven. In dergelijke situaties
zal de verdiencapaciteit van de gerechtigde meestal niet door het huwelijk zijn
verminderd.
Doordat het alimentatierecht in principe geen duidelijk onderscheid maakt
tussen de twee grondslagen, blijkt uit de toepassing van de regels dat knelpunten kunnen ontstaan bij de rechtvaardiging van de toekenning van een
onderhoudsbijdrage, de alimentatiehoogte, de alimentatieduur en de beëindiging van de onderhoudsplicht door hertrouwen of het daaraan gelijkgesteld
samenwonen van de alimentatiegerechtigde (artikel 1:160 BW). Het probleem
dat bij de toekenning kan ontstaan, houdt kort gezegd in dat het huidige recht
geen onderscheid maakt tussen de gevallen waarin de behoeftigheid is ontstaat
als gevolg van offers die verzoeker in het belang van het gezin heeft gebracht,
of is veroorzaakt door omstandigheden die geheel in de sfeer van de verantwoordelijkheid van verzoeker zelf liggen.
Het probleem met de vaststelling van de alimentatiehoogte is dat niet
in alle gevallen, dus ongeacht op welke grondslag de onderhoudsbijdrage
is gebaseerd, te rechtvaardigen is waarom het huwelijkse welvaartsniveau
als uitgangspunt wordt gebruikt bij de berekening van de behoefte van de
alimentatiegerechtigde. Ook alimentatiegerechtigden die namelijk niet
daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het tijdens het huwelijk bereikte
welvaartsniveau, hebben recht op het voortzetten van deze levensstandaard.
Het knelpunt met de bepaling van de alimentatieduur is dat de rechtvaardiging van de wetgever van de keuze voor de wettelijke maximumtermijnen
voor veel situaties ontoereikend is, waardoor voor partijen niet steeds
begrijpelijk is waarom zij voor een bepaalde periode partneralimentatie
ontvangen dan wel betalen. De wettelijke maximumtermijnen zijn tevens
te beschouwen als standaardtermijnen omdat de mogelijkheid van de
rechter om de onderhoudsuitkering te verkorten of te verlengen, beperkt
is. Hierdoor is vooral de periode van twaalf jaar logischerwijs vaak te lang
omdat veel alimentatiegerechtigden een k0rtere overgangsperiode nodig
hebben om weer in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Soms
kan deze periode echter ook te kort zijn. In zulke gevallen kan de
alimentatiegerechtigde om verlenging verzoeken, maar zij moet als
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(economisch) zwakkere partij extra inspanning leveren en daarbij zit zij in
onzekerheid over wat de rechter zal gaan beslissen.
Tot slot, het probleem dat bij de toepassing van artikel 1:160 BW kan
ontstaan, is dat niet in alle gevallen te rechtvaardigen is waarom de onderhoudsplicht deﬁnitief wordt beëindigd bij hertrouwen of een samenleven
als waren zij gehuwd van de alimentatiegerechtigde. Vooral als de verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde is verminderd door zorg voor de
kinderen uit het eerdere huwelijk welke tijdens en na de nieuwe relatie
voortduurt, is het onlogisch dat de onderhoudsplicht van de eerdere ex-partner
wordt beëindigd. In dergelijke gevallen doet de komst van een nieuwe
partner namelijk niets af aan de rechtvaardiging van de onderhoudsplicht van
de eerdere gewezen echtgenoot.
Uit het hoofdstuk is naar voren gekomen dat vooral de plannen van
de VVD, PvdA en D66 op het gebied van partneralimentatierecht, de
gesignaleerde problemen verhelpen. Dit komt vooral omdat deze partijen
willen dat in de toekomst nog slechts partneralimentatie kan worden
toegekend als deze de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit als grondslag heeft. Dit is een politieke keuze waarbij moet worden
afgewogen of de samenleving geheel verantwoordelijk moet worden voor
bijvoorbeeld zieke of oudere gescheiden echtgenoten, of dat (eveneens) de
draagkrachtige ex-partners gedurende een bepaalde tijd verantwoordelijk voor
hen moeten zijn. Het is in ieder geval aannemelijk dat door de keuze die in
de initiatiefnota is gemaakt, veel meer gescheiden vrouwen in armoede zullen
vervallen en dat de verantwoordelijkheid voor deze vrouwen via de bijstand zal
worden afgewenteld op de maatschappij.
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In het vorige hoofdstuk is een eerste toets uitgevoerd van de aanname dat
in het huidige Nederlandse recht geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt
tussen de grondslag voortdurende solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit, waardoor verschillende
knelpunten ontstaan. In dit hoofdstuk wordt uitgebreid nagegaan hoe deze
situatie tot stand is gekomen. Dit wordt gedaan aan de hand van een beschrijving
van de historische ontwikkeling van de opvattingen over de grondslagen van
partneralimentatie in de wetsgeschiedenis, de jurisprudentie van de Hoge
Raad en de juridische doctrine. Daarbij wordt bekeken welke grondslagen in
deze rechtsbronnen naar voren komen en bestudeerd in hoeverre en op welke
wijze een onderscheid tussen verschillende grondslagen is gemaakt.
De historische ontwikkeling wordt gepresenteerd met een chronologisch
overzicht wat is onderverdeeld in drie perioden waarin belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van het alimentatierecht plaatsvonden en de
discussie over de grondslagen het meest intensief was. De eerste periode
wordt gekenmerkt door de inwerkingtreding van het huidige alimentatierecht in 1971 (paragraaf 2.2). De tweede periode speelt zich af rond de
invoering van de maximumtermijnen van partneralimentatie in 1994
(paragraaf 2.3). De derde periode wordt ten slotte gemarkeerd door de
bekendmaking van de plannen van verschillende politieke partijen om het
alimentatierecht te wijzigen in 2012 (paragraaf 2.4). In paragraaf 2.5 volgt
een samenvattende conclusie.
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De beschrijving van de ontwikkeling van de opvattingen over de grondslagen
van partneralimentatie vangt aan met het tijdvak vanaf 1838 tot 1969,
de periode voorafgaande aan de invoering van het huidige alimentatierecht
(paragraaf 2.2.1). Beknopt worden de oude alimentatiewetgeving en de destijds
genoemde grondslagen van partneralimentatie beschreven.
In 1969 kwam het wetsvoorstel tot stand dat uiteindelijk in 1971 leidde
tot de inwerkingtreding van hervormd alimentatierecht. Deze periode (19691971) wordt vervolgens kort uiteengezet (paragraaf 2.2.2).


*ODMVTJFGSBQQPSUFOWBOEFEPPSEFSFHFSJOHJOHFTUFMEFXFSLHSPFQFO



)00'%456,

Voorts worden de rapporten over de alimentatiewetgeving besproken uit
de jaren 70 van de vorige eeuw (paragraaf 2.2.3). Deze rapporten behandelden
problemen aangaande de zwakke ﬁnanciële positie van gescheiden vrouwen
en de berekening van de alimentatiehoogte. Op deze rapporten kwamen
vanuit de samenleving, de politiek en de doctrine, verschillende reacties. In
het licht van de grondslagendiscussie komen deze reacties uit de periode 1972
tot 1981 aansluitend aan de orde. In het jaar 1981 kwam het eerste rapport
uit dat de alimentatieduur tot onderwerp had en waarin werd onderzocht of
de termijn van partneralimentatie wettelijk kon worden begrensd. Daarom
hanteer ik dit jaar als grens voor het begin van de daaropvolgende periode die
wordt belicht in paragraaf 2.3, namelijk het tijdsbestek voorafgaand en rond
de invoering van de wettelijke maximumduur in 1994.
   (SPOETMBHFOWBOQBSUOFSBMJNFOUBUJFJOIFUPVEFSFDIU 
#ENTRALE ROL VAN SCHULD
Het Burgerlijk Wetboek van 1838 (verder: oud BW) kwam grotendeels overeen
met zijn voorganger, de op de ideeën van de Verlichting gebaseerde Franse
Code Civil. Dit gold echter niet voor dat gedeelte van het oud BW wat het
familierecht omvatte, want dat werd aangepast aan de conservatieve familieideologie die destijds in Nederland heerste. Zo werd in 1838 een schuldloze
echtscheidingsgrond als ‘krankzinnigheid’ uitdrukkelijk door de wetgever
verworpen en werd de echtscheiding bij onderlinge overeenstemming expliciet
verboden (artikel 263 oud BW). Deze scheidingsmogelijkheid werd namelijk
in strijd geacht met ‘de zedelijke beginselen, welke de Nederlanders zoo zeer
kenschetsen’ omdat deze de echtverbintenis zou ontheiligen.
In het oud BW kon het huwelijk daarom in principe slechts worden
ontbonden op basis van vier echtscheidingsgronden, die schuldige of onzedelijke gedragingen van een echtgenoot inhielden. Deze gronden waren:
overspel, kwaadwillige verlating (van minstens vijf jaar), veroordeling wegens
een misdrijf tot een vrijheidsstraf van vier jaar of langer en zware verwondingen of mishandelingen door de ene echtgenoot gepleegd jegens de andere
(artikel 264 oud BW). Slechts de onschuldige echtgenoot kon de echtscheiding
vorderen. De scheiding van tafel en bed kon op dezelfde gronden worden
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verzocht, maar daarnaast gold als extra grond ‘buitensporigheden, mishandelingen en beledigingen’ van de echtgenoot (artikel 288 oud BW).
Bovendien kon de scheiding van tafel en bed eveneens op gemeenschappelijk
verzoek worden verkregen. Hierdoor hadden echtgenoten impliciet wel de
mogelijkheid om bij gemeenschappelijk verzoek te scheiden, namelijk door
het huwelijk te laten ontbinden na (een vijf jaar durende) scheiding van tafel
en bed (artikel 255 e.v. oud BW).
Op het gebied van het partneralimentatierecht veranderde met de
inwerkingtreding van het oud BW echter weinig. Het recht op partneralimentatie bleef direct gekoppeld aan de procesrechtelijke positie van de
echtgenoot in de echtscheidingsprocedure. Hierdoor kon slechts aan de
eisende, dus onschuldige, partij partneralimentatie worden toegekend indien
deze onvoldoende inkomsten tot levensonderhoud had (artikel 280 oud BW).
Was een echtgenoot echter ZELF de gedaagde in de scheidingsprocedure, dan
had deze volgens de wet geen recht op partneralimentatie. Behoeftigheid van
de gedaagde deed daar niets aan af.
Wat daarentegen wel was gewijzigd in het alimentatierecht uit het oud BW
ten opzichte van dat recht uit de #ODE #IVIL, waren de regelingen omtrent de
hoogte en de beëindiging van de onderhoudsplicht. Nieuw was dat de rechter
de hoogte van het alimentatiebedrag kon bepalen volgens ‘den staat en het
fortuin van den daartoe verpligten’ (artikel 281 oud BW). Voorheen was de
rechter namelijk verbonden aan een maximum van een bepaald gedeelte van
de inkomsten van de onderhoudsplichtige. Daarnaast werd ingevoerd dat de
plicht tot betaling van partneralimentatie verviel op het moment van overlijden
van een van de ex-echtgenoten (artikel 282 oud BW).
Het hierboven in de kern weergegeven echtscheidings- en alimentatierecht
zou pas in 1971 ingrijpend worden geliberaliseerd. Deze hervorming kwam
niet vanzelf en is voorafgegaan door ‘een strijd van godsdienstige overtuigingen en levensbeschouwingen, die wel een negentigtal jaren heeft geduurd’.
De eerste aanzet tot herziening zou namelijk reeds in de tweede helft van de
negentiende eeuw door de Hoge Raad worden gegeven. In het licht van de
toenmalige grondslagendiscussie wordt dit hieronder nader besproken.
@kh_Z_iY^[]hedZibW][dZ_iYkii_[0lWd[[diY^WZ[l[h]e[Z[dZaWhWaj[h±
In de doctrine over het oude recht van vóór 1971, werd niet diep ingegaan op
de vraag WAAROM ex-echtgenoten na een scheiding ﬁnancieel verantwoordelijk
voor elkaar blijven. In de summiere discussie die destijds over de grond-
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slagen van partneralimentatie plaatsvond, kunnen de opvattingen over de
legitimatie van partneralimentatie grofweg in te delen naar twee
categorieën, waarin partneralimentatie enerzijds een schadevergoedend
(ook wel ‘imdemnitair’) en anderzijds een alimentair karakter heeft. In de
eerstgenoemde opvatting wordt partneralimentatie beschouwd als schadevergoeding uit wanprestatie of onrechtmatige daad ‘wegens het verlies van
de huwelijkse levensstandaard waar de onschuldige echtgenoot’ vanwege de
wettelijke huwelijkse onderhoudsplicht, levenslang recht op had.
De opvatting dat partneralimentatie kan worden gezien als vorm van
schadevergoeding paste binnen het conservatieve familierecht uit het oud
BW dat onder meer was gebaseerd op een concept van de echtscheiding als
sanctie voor wangedrag en op bescherming van de huwelijkse zedelijkheid.
Doordat de man het maritale gezag had over zijn vrouw en het huwelijk
werd opgevat als een levenslang verbond, kon een schuldig gezinshoofd
aan de echtscheiding niet worden ontheven ‘van de [levenslange]
verantwoordelijkheid die hij door zijn huwelijk op zich had genomen voor
zijn afhankelijke echtgenote, aangezien anders het slachtoffer nog verder
de dupe zou worden, en de schuldige beloond’, aldus Hellendoorn.
Meerdere uitspraken van de Hoge Raad die de afzwakking van de rol van
schuld in het echtscheidings- en alimentatierecht tot gevolg hadden, kunnen
zodanig worden geïnterpreteerd dat de opvatting dat de onderhoudsplicht
tussen voormalige echtgenoten zuiver als schadevergoeding moest worden
gekwaliﬁceerd, terrein verloor. Het eerste belangrijke arrest stamt uit 1883.
In dit arrest bepaalde de Hoge Raad voor het eerst dat ook voor het
echtscheidingsrecht gold dat de bekentenis een volledig bewijsmiddel was.
Het gevolg hiervan was dat de echtgenoten feitelijk de mogelijkheid kregen
om hun huwelijk te ontbinden op grond van wederzijds goedvinden, ofschoon
dit in de wet uitdrukkelijk was verboden. Een geﬁngeerde bekentenis leverde
namelijk een volledig bewijs van overspel op. Deze discrepantie tussen wet
en praktijk wordt de ‘grote leugen’ genoemd. Voor het alimentatierecht












4XFOOFOD Q;JFPPL(SPTIFJEF7BOEFS7FMEFO Q
%JUPOEFSTDIFJETUBNUVJUEF'SBOTFMJUFSBUVVS XBBSJOEFPENSION ALIMENTAIREXFSE
POEFSTDIFJEFOWBOFFOTDIBEFWFSHPFEJOH INDEMNITm ;JF7SJFTFOEPSQ QOPPU
.JOLFOIPG Q.JOLFOIPGTUFMEFEBUQBSUOFSBMJNFOUBUJFJO'SBOLSJKLFFO
°TDIBEFWFSHPFEJOHNFUBMJNFOUBUJFLBSBLUFS±XBT UFSXJKMJO/FEFSMBOEIFUFFOPOEFSIPVET
QMJDIUXBTNFUFFO°FMFNFOUWBOTDIBEFWFSHPFEJOH±;JF.JOLFOIPG Q
,JTDI  Q POEFSTDIFJEEFEFALIMENTATION SANCTIONFOEFALIMENTATION REMmDE 
XBUJOIPVEFMJKLPQIFU[FMGEFOFFSLPNU0PL.JOLFOIPG  Q FO5JHDIFMBBS
 Q NBBLUFOFFOEFSHFMJKLPOEFSTDIFJE
4XFOOFOD Q*OEF/FEFSMBOETFEPDUSJOFLPNUEFTDIBEFWFSHPFEFOEF
LXBMJ¹DBUJFCJKWPPSCFFMEWPPSJO.JOLFOIPG Q.BSY Q%PQ Q
'VLLJOL .VMMBBSE7BOEFS8BBM Q7BOEF8JKOQFSTTFC Q*O/FEFSMBOE
XBTFFOEJTDVTTJFHBBOEFPWFSEFWSBBHPGEFTDIBEFWFSHPFEJOHWPPSUWMPFJEFVJUXBOQSFTUBUJF
PGPOSFDIUNBUJHFEBBE7PMHFOT5JHDIFMBBS  Q XFSEJO/FEFSMBOEBGTUBOEHFOPNFO
WBOEFJO'SBOLSJKL FO#FMHJq IFFSTFOEFPQWBUUJOHEBUEFPOEFSIPVETQMJDIUIFULBSBLFSIBE
WBOTDIBEFWFSHPFEJOHVJUPOSFDIUNBUJHFEBBE;JFCJKWPPSCFFME.JOLFOIPG Q
%PQ Q
)FMMFOEPPSO Q
)3KVOJ 8
%JUXFSEWPPSIFUFFSTU[PHFOPFNEEPPS#SJqU Q

0/58*,,&-*/(7"/%&017"55*/(&/07&3%&(30/%4-"(&/7"/1"35/&3"-*.&/5"5*&

had de ‘grote leugen’ een toename van het aantal ‘onschuldige’ onderhoudsplichtigen tot gevolg.
Een tweede en derde arrest dat de betekenis van de schuld nog verder
beperkte, werden door de Hoge Raad gewezen in 1913 en 1915. In 1913 kende
de Hoge Raad namelijk de alimentatierechter een discretionaire bevoegdheid
toe, waardoor hij bij de vaststelling van partneralimentatie rekening kon
houden met alle bijzondere omstandigheden (ook niet-ﬁnanciële factoren)
van het geval. Vóór die tijd kreeg een ex-echtgenoot partneralimentatie toegekend indien aan de ﬁnanciële maatstaven (behoefte en draagkracht) en
de voorwaarden (behoeftigheid en onschuld) uit de wet waren voldaan.
Enkele jaren later besliste de Hoge Raad dat de rechter ook vrij was om aan
een gewezen echtgenoot op wiens verzoek de scheiding was uitgesproken,
partneralimentatie toe te kennen als in reconventie eveneens de vordering
tot echtscheiding was toegewezen. Op deze laatste uitspraak werd in de
literatuur wisselend gereageerd. Zo was Scholten van mening dat de Hoge
Raad de wet miskende omdat de ‘echtgenoot tegen wie echtscheiding is
uitgesproken, […] gèèn recht [heeft] op onderhoud’. Vriesendorp vond echter
dat de wettekst geen aanleiding gaf voor deze conclusie omdat het de rechter
vrij stond om een afweging te maken tussen ‘wederzijds begane fouten’ en
daarbij ‘hun onderlinge verhouding’ vast te stellen. De tekst en de ratio van
de wet leidde volgens Vriesendorp juist tot een ‘billijke rechtstoepassing, die
rekening houdt met den psychologischen ondergrond van elk geval’. Anders
zou immers bijvoorbeeld in de situatie als de kwaadwillige verlating van de ene
echtgenoot het gevolg was van het overspel van de andere echtgenoot, geen
partneralimentatie kunnen worden toegekend.
±dWWh[[dWb_c[djW_haWhWaj[h
Doordat onschuldige ex-echtgenoten door bovengenoemde uitspraken van de
Hoge Raad eveneens onderhoudsplichtig konden zijn, boette de opvattingen
die vallen onder de categorie waarin partneralimentatie een schadevergoedend
karakter heeft aan betekenis in ten opzichte van de opvattingen die kunnen
worden gekwaliﬁceerd onder de categorie waarin deze onderhoudsplicht
een strikt alimentair karakter heeft. Hierdoor rees echter de vraag wat de
achterliggende rechtvaardiging van partneralimentatie was indien partneralimentatie alimentair werd gekwaliﬁceerd. Met andere woorden, waarom zou
een ONSCHULDIGE gescheiden echtgenoot ﬁnancieel verantwoordelijk blijven voor
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zijn voormalige partner? Deze vraag beantwoordde de Hoge Raad in 1919.
Zonder de grondslag van partneralimentatie te koppelen aan schuld, bepaalde
de Hoge Raad in deze uitspraak het volgende:
°<¥>BMTUFVOUEFWFSQMJDIUJOHUPUPOEFSIPVEOBTDIFJEJOHWBOUBGFMFOCFEOJFU
PQ BSU  <EF IVXFMJKLTF POEFSIPVETQMJDIU>  EPDI <¥> PQ BSU  #8 <EF 
POEFSIPVETQMJDIU OB TDIFJEJOH>  EF BBSE EFS WFSQMJDIUJOHFO JO CFJEF HFWBMMFO 
<JT> EF[FMGEF <¥> FO EF WFSQMJDIUJOH PN <¥> EFO FDIUHFOPPU  PQ XJFOT WFS[PFL
EFTDIFJEJOHXFSEVJUHFTQSPLFO UFCMJKWFOTUFVOFO FWFO[FFSBMTEFJOBSUU
FOPNTDISFWFOWFSQMJDIUJOHCFSVTUPQEFMFWFOTWFSIPVEJOH [PPBMTEJFVJUIFU
IVXFMJKL JT HFTDIBQFO FO EF[F IBBS XFSLJOH  [JK IFU EBO BM JO CFQFSLUFO PNWBOH  
CFIPVEUPPLBMXPSEUEFIVXFMJKLTCBOEHFIFFMPGUFOEFFMFHFTUBBLU±<DVSTJWFSJOHWBO
NJK¬/%4>

Nadien hebben meerdere auteurs deze in de tekst cursief weergegeven grondslag van partneralimentatie onderschreven.
Een volgend arrest dat de grondslag van partneralimentatie betrof, werd
door de Hoge Raad in 1930 gewezen. In deze zaak besliste de Hoge Raad
namelijk dat:
°<¥> EF SFDIUFO FO WFSQMJDIUJOHFO  EJF WPPS EF FDIUHFOPPUFO BBO IFU IVXFMJKL 
WFSCPOEFO[JKO VJUFSBBSENFUEFPOUCJOEJOHWBOIFUIVXFMJKLEPPSFDIUTDIFJEJOH
FFOFJOEFOFNFO
EBUEJUTMFDIUTVJU[POEFSJOHMJKEUWPPS[PPWFSEFXFUBOEFSTCFQBBMU EPDIEJUOJFU
IFUHFWBMJTUFOBBO[JFOWBOEFWFSQMJDIUJOHUPUPOEFSIPVE WPPSUWMPFJFOEFVJU
EFBSUUFO#8<EFIVXFMJKLTFPOEFSIPVETQMJDIU>
EBUEBOPPLEPPSEFOFJTDIFSUPUDBTTBUJFUFOPOSFDIUFXPSEUBBOHFOPNFO EBU
EF VJULFSJOH  XBBSUPF IJK JT WFSPPSEFFME  UF CFTDIPVXFO JT BMT EF WPPSU[FUUJOH 
WBOEFUJKEFOTIFUIVXFMJKLPQIFNSVTUFOEFWFSQMJDIUJOH
EBU UFO BBO[JFO WBO EFO POEFSIPVETQMJDIU OB FDIUTDIFJEJOH EF XFUHFWFS JO 
BSU  #8 IFFGU HFHFWFO FFO SFHFMJOH  EJF IBSFO PPSTQSPOH NPHF WJOEFO JO 
EF PNTUBOEJHIFJE  EBU UVTTDIFO QBSUJKFO FFO IVXFMJKL IFFGU CFTUBBO  NBBS EJF  
PPL CMJKLFOT EF WSJKIFJE  EJF EBBSJO BBO EFO SFDIUFS XPSEU HFMBUFO  FFO FJHFO 
[FMGTUBOEJHLBSBLUFSIFFGU±<DVSTJWFSJOHWBONJK¬/%4>

Enkele auteurs waren van mening dat de Hoge Raad in het arrest uit 1930
principieel anders besliste dan die uit 1919. Polak zag bijvoorbeeld in het
arrest van de Hoge Raad uit 1919 de ‘voorzettingsleer’ en in het arrest uit 1930
de ‘zelfstandigheidsleer’. In de eerst genoemde theorie zou het huwelijk
na de scheiding ﬁnanciële invloed blijven uitoefenen, terwijl dit in de zelfstandigheidsleer niet het geval zou zijn. Uiteindelijk sneed Polak zich met dit
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onderscheid in de vingers omdat de auteur vervolgens niet goed meer kon
aangeven wat de grondslag van partneralimentatie was in het geval van de
zelfstandigheidsleer. Hij stelde nog dat de onderhoudsplicht voortsproot uit de
wet alleen. Uiteindelijk kwam Polak min of meer weer op dezelfde grondslag
uit als die de Hoge Raad in zijn arrest uit 1919 heeft genoemd.
In het standpunt van Dassen dat deze auteurs ongelijk hebben, kan ik mij
vinden. De Hoge Raad gaf mijns inziens in de uitspraak uit 1930 aan dat door
de ontbinding van het huwelijk een nieuwe rechtstoestand intreedt waarin
andere regels gelden. Dit komt doordat een echtscheiding niet automatisch
tot gevolg heeft dat een ex-echtgenoot recht heeft op partneralimentatie
(de voorwaarde is immers behoeftigheid), terwijl de huwelijkssluiting wel
van rechtswege een onderhoudsplicht tussen echtgenoten doet ontstaan.
Ondanks dat sprake is van een nieuwe rechtstoestand, is de aard van de
verplichtingen tijdens het huwelijk en na de scheiding dezelfde.
Uit bovenstaande uitspraken van de Hoge Raad kwam naar voren dat als
partneralimentatie een alimentair karakter heeft, de achterliggende rechtvaardiging kan worden gevonden in de levensverhouding tussen echtgenoten
die door het huwelijk is ontstaan en die na een echtscheiding niet altijd op
ﬁnancieel gebied eindigt. Het lijkt mij dat de Hoge Raad het huwelijk als een
zorgrelatie beschouwde die berust op solidariteit. Op het moment dat het
huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden, kan deze zorgrelatie op
ﬁnancieel vlak voortduren. Anders gezegd: de grondslag zoals is af te leiden
uit de jurisprudentie van de Hoge Raad, komt overeen met de grondslag
voortdurende solidariteit.
Volgens Minkenhof liet de Hoge Raad met een arrest uit 1965 opnieuw
zien dat hij van het ‘schuldprincipe’ afstand had genomen. In deze uitspraak
besloot de Hoge Raad namelijk dat aan een overspelige vrouw partneralimentatie kon worden toegekend omdat op de man een morele verplichting
rustte om in het levensonderhoud van zijn schuldige ex-vrouw bij te dragen.
Deze verplichting kon ‘van zo dringende aard’ zijn, dat zij als ‘een natuurlijke
verbintenis’ moest worden aangemerkt, aldus de Hoge Raad. Het Hof
Amsterdam had in deze zaak aangenomen dat van een natuurlijke verbintenis
sprake was omdat de partijen een alimentatieovereenkomst hadden gesloten
(volgens de man was deze niet rechtsgeldig), partijen veertien jaar gehuwd
waren geweest, uit het huwelijk kinderen waren geboren en de vrouw na de
scheiding behoeftig was.
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IWc[dlWjj[dZiY^[cW
Het bovenstaande kan worden weergegeven in een schema. Daarbij verdient
opmerking dat het onderscheid tussen de schuldgrondslag die naar voren
komt in de rechtvaardigingsopvattingen die vallen onder de categorie waarin
partneralimentatie als een vorm van schadevergoeding wordt gezien en
de grondslag voortdurende solidariteit die te herleiden is uit de rechtvaardigingsopvattingen die kunnen worden gekwaliﬁceerd onder de categorie
waarin partneralimentatie een alimentaire karakter heeft, in de literatuur niet
altijd scherp werd gemaakt. Mengvormen kwamen namelijk ook voor.
'JHVVS  
(SPOETMBHFOWBOQBSUOFSBMJNFOUBUJFUPU
Recht op
partneralimentatie
gekoppeld aan schuld

Recht op
partneralimentatie
losgekoppeld aan schuld

Partneralimentatie
wordt als een vorm van
schadevergoeding
gekwalificeerd

Partneralimentatie
wordt alimentair
gekwalificeerd

Grondslag:
schuldige gedragingen

Grondslag:
voortdurende solidariteit

   -JCFSBMJTFSJOHWBOIFUFDIUTDIFJEJOHTFOBMJNFOUBUJFSFDIU 
8[bWd]h_`aij[m_`p_]_d][d_d^[j[Y^jiY^[_Z_d]i#[dWb_c[djWj_[h[Y^j
De uitspraken van de Hoge Raad die in de vorige subparagraaf aan bod zijn
gekomen maken duidelijk dat de tijd rijp was geworden voor hervorming
van de echtscheidings- en alimentatiewetgeving die dateerde uit 1838.
Dit volgde ook uit meerdere pogingen die vanaf 1886 zijn ondernomen om
het echtscheidingsrecht te wijzigen. Hoewel over de grote-leugen-praktijk
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ontevredenheid heerste, sneuvelden deze wetsvoorstellen allemaal omdat
geen overeenstemming kon worden bereikt over de ‘remedie tegen de kwaal’.
Degenen die een progressieve familie-ideologie aanhingen, wilden het
echtscheidingsrecht verruimen door bijvoorbeeld het aantal echtscheidingsgronden te vermeerderen. Daarentegen streefden de conservatieven juist
naar inperking van de mogelijkheid om te scheiden, veelal door te proberen
om de praktijk weer in overeenstemming te brengen met de wet. De ommekeer betekende het in 1969 door de toenmalige minister van Justitie, Polak,
ingediende wetsontwerp ‘Wet herziening echtscheidingsrecht’. Dit wetsvoorstel werd uiteindelijk in 1971 succesvol ingevoerd. Een van de belangrijkste
wijzigingen was dat de veelheid van echtscheidingsgronden werd vervangen
door één schuldloze echtscheidingsgrond, te weten: de duurzame ontwrichting
van het huwelijk. Voortaan kon een duurzaam ontwricht huwelijk worden
ontbonden op eenzijdig of gemeenschappelijk verzoek.
Net als het echtscheidingsrecht werd ook het partneralimentatierecht
losgekoppeld van de schuld. Niet meer werd namelijk bevredigend
gevonden dat slechts aan de onschuldige ex-echtgenoot partneralimentatie
kon worden toegekend, omdat volgens de wetgever meestal beide partijen
‘schuld’ aan de ontwrichting van het huwelijk hebben. Daarom was het
volgens velen onjuist dat de mogelijkheid om een echtscheiding te krijgen
en de gevolgen daarvan afhankelijk waren van de schuldvraag, aldus de
wetgever. Kortom, de formele binding van partneralimentatie aan de
processuele positie van de ex-echtgenoot in het echtscheidingsprocedure,
werd losgelaten. Slechts de behoeftigheid bleef als voorwaarde voor de
toekenning van partneralimentatie bestaan.
Een andere belangrijke verandering was dat artikel 1:160 BW werd
ingevoerd. Vanaf dat moment liep de onderhoudsplicht niet meer door en
werd dus deﬁnitief beëindigd bij hertrouwen of daaraan gelijkgesteld samenwonen van de alimentatiegerechtigde. Dat deze mogelijkheid niet bestond
in het oud BW had tot veel kritiek geleid. Volgens de wetgever werd artikel
1:160 BW dan ook geïntroduceerd omdat een ‘krachtige stroming’ in de
doctrine bestond om partneralimentatie te laten eindigen bij een opvolgend
huwelijk van de alimentatiegerechtigde. De wetgever vond invoering van
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artikel 1:160 BW gerechtvaardigd omdat ‘de plicht van de nieuwe echtgenoot
om aan de andere echtgenoot ‘het nodige’ te verschaffen, […] voor die van de
gewezen echtgenoot gaat tot het verschaffen van levensonderhoud aan zijn
gewezen echtgenoot’.
In eerste instantie was in artikel 1:160 BW niet opgenomen dat de onderhoudsplicht eveneens eindigt bij samenwonen. Dit is op een later moment
toegevoegd bij amendement-Geurtsen. Met toevoeging van de zinsnede
wilde Geursten voorkomen dat ongelijke gevolgen zouden worden gegeven
aan formeel verschillende, maar materieel gelijke situaties. Daarnaast zou met
het amendement de situatie worden vermeden dat aan een concubinaat de
voorkeur zou worden gegeven boven een tweede huwelijk. Onmiddellijk heeft
dit amendement geleid tot kritiek die tot op heden nog niet is verstomd.
=[leb][dlWdZ[^[hlehc_d]lWdZ[Wb_c[djWj_[m[j][l_d]leehZ[
]hedZibW][dZ_iYkii_[
Het is opvallend dat in de wetsgeschiedenis van het wetsvoorstel ‘Wet
herziening echtscheidingsrecht’ weinig aandacht werd geschonken aan
de wettelijke onderhoudsplicht tussen ex-echtgenoten. Tevens werd niet
expliciet ingegaan op de grondslag van partneralimentatie, hoewel uit de
vorige subparagraaf bleek dat reeds vóór 1971 hierover enige onduidelijk en
discussie bestond. Pas enige jaren na de hervorming zou de grondslagendiscussie oplaaien, waarschijnlijk omdat door de hervorming de onzekerheid
over de grondslagen was toegenomen. Waarschijnlijk had dit laatste twee,
met elkaar samenhangende, redenen. Een eerste reden is dat degenen die
partneralimentatie vooral als schadevergoeding kwaliﬁceerden, in het nieuwe
recht geen grondslag meer konden identiﬁceren vanwege de loskoppeling
van het recht op partneralimentatie en de schuld. Meerdere auteurs
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vonden daarom dat in het herziene recht geen grondslag van partneralimentatie
bestond en/of dat een nieuwe grondslag moest worden gevonden.
De in 1919 door de Hoge Raad geformuleerde grondslag die wees in de
richting van de grondslag voortdurende solidariteit, bleef echter zijn gelding
behouden na de inwerkingtreding van het hervormde recht. In een zaak uit
1977 herhaalde de Hoge Raad namelijk deze formulering uit 1919. Dat het
grondslagendebat na de liberalisering toch heviger werd, kwam wellicht mede
doordat de grondslag voortdurende solidariteit rond de wetshervorming van
1971 aan betekenis leek in te boeten.
De opvatting won terrein dat de vrouw na een echtscheiding geen recht
meer had om door haar vroegere man (levenslang) te worden onderhouden;
het huwelijk was geen levensverzekering meer. Iedere volwassene (dus ook
vrouwen) zou in beginsel in eigen levensonderhoud moeten voorzien. Na
invoering van de nieuwe wetgeving werd deze opvatting dan ook het
uitgangspunt van het nieuwe alimentatierecht. Het partneralimentatierecht
werd voortaan aangemerkt als uitzonderingsrecht.
Dat tevens vrouwen werden geacht in eigen levensonderhoud te voorzien,
kwam onder meer door de emancipatiegolf die begon in de jaren 60 van de
vorige eeuw. Niets lag vrouwen immers meer in de weg om het beroep te
kiezen en uit te oefenen dat zij wilden. Zo verdween geleidelijk in de jaren
50 en 60 van de vorige eeuw, de in 1924 bij Koninklijk Besluit ingevoerde
maatregel dat alle vrouwelijke rijksambtenaren en onderwijzeressen onder
de 45 jaar bij de huwelijkssluiting moesten worden ontslagen. Daarnaast
was de gehuwde vrouw vanaf 1957 handelingsbekwaam en de bepaling dat
de man ‘het hoofd der echtvereniging’ was, werd in 1968 uit het BW
geschrapt. In lijn daarmee werd in datzelfde jaar de bepaling dat de man
zijn vrouw voldoende huishoudgeld moet geven voor de gewone gang van
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het huishouden, vervangen voor de (wederzijdse) verplichting van echtelieden
elkaar het nodige te verschaffen (artikel 1:81 BW). Toch werd door meerdere
auteurs destijds erkend dat de maatschappelijke positie van de vrouw nog
vaak zodanig was dat zij tijdens het huwelijk en na een scheiding economisch
onzelfstandig was. Het uitgangspunt dat in principe elke volwassene in
eigen levensonderhoud moet voorzien, botste echter met het nieuwe
alimentatierecht waarin op basis van de grondslag voortdurende solidariteit
veel eenvoudiger dan voorheen partneralimentatie kon worden toegekend,
omdat de processuele positie van de verzoekende partij geen rol meer speelde.
Deze contradictie vormde naar mijn mening een tweede reden waarom
de grondslagendiscussie toenam. Getracht werd om een nieuwe (beter
acceptabele) rechtvaardiging van partneralimentatie te vinden.
7b_c[djW_h[dYecf[diWje_haWhWaj[hlWdfWhjd[hWb_c[djWj_[
Vanaf de komst van het nieuwe alimentatierecht in 1971 verscheen de
grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit
geleidelijk aan ten tonele. Dat is eerst te zien in de doctrine. Kisch was in
Nederland een van de eerste auteurs die met het oog op de liberalisering reeds
in 1970 stelde dat als na de scheiding het huwelijk als oorzaak geldt voor de
behoeftigheid, een recht op partneralimentatie bestaat. Ter illustratie
beschreef Kisch een casus waarin een pas afgestudeerde vrouw in het huwelijk
trad met een medicus, die vervolgens haar loopbaan gedurende het 25 jaar
durende huwelijk onderbrak vanwege de zorg voor kinderen en het huishouden. Ook werkte de vrouw in de dokterspraktijk van haar man. Volgens
Kisch was de grondslag van partneralimentatie in dergelijke gevallen een
aansprakelijkheid buiten schuld, een zogenaamde +AUSALHAFTUNG.
In een reactie op het artikel van Kisch opperde Minkenhof dat de
grondslag van partneralimentatie in zowel het oude, als het nieuwe
alimentatierecht ‘mede is gelegen in de maatschappelijke positie van de
gehuwde vrouw die, hoe langer het huwelijk heeft geduurd, te minder geschikt
is geworden om in haar onderhoud te voorzien’.‘Voor dat onderhoud kan
zij dan een beroep doen op degene met wie zij in nauwe verbondenheid heeft
geleefd, welke nauwe verbondenheid juist die ongeschiktheid tot kostwinning
in de hand heeft gewerkt’, aldus Minkenhof. In een latere publicatie
verwoordde Minkenhof nog duidelijker de grondslag van partneralimentatie.
Zij vond namelijk dat:
°EFWFSBOUXPPSEFMJKLIFJEWPPSFMLBOEFSTCFTUBBO EJFEFFDIUHFOPUFOEPPSIFU
BBOHBBOWBOIFUIVXFMJKLPQ[JDIIFCCFOHFOPNFO <¥>OJFUBCSVQU<FJOEJHU>EPPS
EFTDIFJEJOH±
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Minkenhof voegde daaraan nog toe dat de invloed van het huwelijk op de
behoeftigheid van de ex-echtgenoot niet beslissend is voor de vraag of een
onderhoudsplicht bestaat.
De opvattingen van Kisch en Minkenhof zijn te herleiden naar twee
kwaliﬁcaties van partneralimentatie. Enerzijds wordt het alimentatierecht
gekwaliﬁceerd als compensatierecht (‘compensatoir’ karakter) en anderzijds
wordt de onderhoudsplicht gekwaliﬁceerd als alimentatie in strikte zin
(‘alimentaire’ karakter). Deze laatstgenoemde kwaliﬁcatie is reeds in de
vorige subparagraaf aan de orde gekomen. Onder deze kwaliﬁcatie valt de
grondslag uit het arrest van de Hoge Raad uit 1919, maar ook opvattingen
waarin het huwelijk als zorgrelatie wordt gezien, zoals die visies waarin de
verantwoordelijkheid van de ex-echtgenoten voor elkaar wordt benadrukt. De
rechtvaardiging van partneralimentatie wordt bij deze kwaliﬁcatie gevonden
in de voortdurende solidariteit.
In de opvatting waarin uitgegaan wordt van de compensatoire kwaliﬁcatie
van partneralimentatie, is de onderhoudsplicht volgens Grosheide en
Van der Velden vooral bedoeld als vergoeding van de tijdens het huwelijk
‘ongehonoreerd en/of onverrekend gebleven op geld waardeerbare activiteiten
en/of inbreng van ﬁnanciële baten, ongeacht het huwelijksgoederenrechtelijke regime’. De opvatting waarin bijvoorbeeld wordt gepleit voor
(een billijke) vereffening van huwelijksgerelateerde behoeftigheid of van
economische nadelen als gevolg van het huwelijk, kunnen onder deze
benadering worden geschaard. De rechtvaardiging van partneralimentatie
duidt in deze opvatting op de huwelijksgerelateerde vermindering van de
verdiencapaciteit.
Ondanks dat in de grondslagendiscussie na invoering van het huidige recht
in 1971 tal van opvattingen zijn te vinden over de rechtvaardiging van partneralimentatie zijn deze te herleiden naar de bovengenoemde twee opvattingen
(zie ﬁguur 2.2). Kortom, de twee kwaliﬁcaties met de daarbij onderscheidende
grondslagen, zijn het grondslagendebat sindsdien blijven domineren.
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   %FVJUHFTUFMEFEJTDVTTJFPWFSIFUOJFVXFBMJNFOUBUJFSFDIU 
(ET RAPPORT VAN DE )NTERDEPARTEMENTALE 7ERKGROEP /NVOLLEDIGE 'EZINNEN )7/'
In de vorige subparagraaf werd reeds opgemerkt dat aan de vooravond (19691971) van de invoering van het nieuwe echtscheidings- en alimentatierecht,
weinig aandacht werd geschonken aan de wettelijke onderhoudsplicht tussen
gescheiden echtgenoten. Dit hield echter niet in dat geen problemen werden
gevoeld die met partneralimentatie samenhingen. Door de inwerkingtreding
van de verruimde mogelijkheid om te scheiden in het hervormde recht,
maakten parlementariërs zich namelijk zorgen om de ﬁnanciële kwetsbaarheid van gescheiden vrouwen met de zorg voor kinderen of met een hoge
leeftijd. Met de komst van de Algemene Bijstandswet in 1965 werd daarbij
logischerwijs steeds vaker de vraag gesteld of in de opkomende verzorgingsstaat nog wel plaats was voor de private onderhoudsplicht. Door meerdere
auteurs werd daarom vooral in de eerste helft van de jaren 70 van de vorige
eeuw oplossingen voor het probleem van de ﬁnanciële kwetsbaarheid van
vrouwen gezocht binnen de collectieve sfeer, zoals een gehuwden- of volksverzekering. Ook politici spraken zich uit over dergelijke oplossingen.
Daarbij pleitten parlementariërs tevens om de inning van partneralimentatie
over te laten aan een (semi-)overheidsorgaan, maar het zou nog tot 2009
duren voordat dit daadwerkelijk zover was. In dit jaar is namelijk de
inningsbevoegdheid van partneralimentatie gegeven aan het Landelijk Bureau
Inning Onderhoudsbijdragen (verder: LBIO).
Uiteindelijk besloot de Tweede Kamer unaniem dat er een meer
bevredigende regeling voor gescheiden vrouwen moest komen, met als
gevolg dat de regering de Interdepartementale Werkgroep Onvolledige
Gezinnen (verder: IWOG) instelde. Verdere behandeling van de problemen
rond partneralimentatie werd aangehouden in afwachting van het onderzoek
van deze werkgroep.
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In 1972 verscheen het rapport ‘De ﬁnanciële positie van de gescheiden
vrouwen en haar gezinnen’ van de IWOG. In dit rapport analyseerde de
werkgroep de vijf belangrijkste bezwaren tegen het geldende alimentatiestelsel, waaronder een gebrek aan ‘ﬁnanciële zekerheid en rechtsgelijkheid’
en toenemende gevoelens van onrechtvaardigheid omdat geen rekening
werd gehouden met de arbeidsmogelijkheden van de gescheiden vrouw. De
onduidelijkheid over het antwoord op de vraag waarom gescheiden echtgenoten
überhaupt ﬁnancieel verantwoordelijk voor elkaar blijven, werd door de
IWOG NIET als een probleem aangemerkt. Het rapport miste dus een
beschouwing over deze problematiek.
Kort samengevat kwam het rapport van de IWOG op het volgende neer.
De IWOG beschreef in zijn rapport vier nieuwe uitkeringsstelsels (A tot en
met D). Geheel in stijl van de jaren 70 van de vorige eeuw, boden de stelsels
C tot en met D een recht op een uitkering die ﬁnanciële zekerheid voor een
gescheiden vrouw garandeerde en onafhankelijkheid waarborgde ten opzichte
van haar vroegere echtgenoot. Het meest vergaande stelsel dat de IWOG
voorstelde (stelsel D), hield een nieuwe volksverzekering in. Stelsel B
hield in dat een fonds werd ingesteld bestaande uit opgelegde onderhoudsuitkeringen en rijksbijdragen. Het minst ingrijpende stelsel A was een
verbeterde versie van het bestaande stelsel van alimentatie en bijstand.
Volgens Tigchelaar werd met het voorstel van de IWOG om een nieuw
uitkeringsstelsel in te voeren als alternatief voor de bestaande alimentatieregeling, slechts beperkt antwoord gegeven op de vraag wat nodig was om de
ﬁnanciële kwetsbaarheid van gescheiden vrouwen te verbeteren. Niet werd
immers gekeken naar de oorzaak van deze economische afhankelijkheid,
maar werd er gezocht naar mogelijkheden voor een verbeterde ﬁnanciële
voorziening. Met andere woorden, de vraag stond centraal wie de economische
onzelfstandigheid behoorde op te vangen, in plaats van de vraag wat nodig
was om de ﬁnanciële afhankelijkheid weg te nemen.
De regering zocht uiteindelijk geen oplossing van het probleem van de
ﬁnanciële kwetsbaarheid van gescheiden vrouwen in de collectieve sfeer omdat
dit een te groot beroep zou doen op de solidariteit van anderen dan gescheiden
personen en op het rechtsgevoel van ‘onderscheidende maatschappelijke
groeperingen’, voornamelijk die van mening zijn ‘dat na de juridische verbreking
van het huwelijk niet alle verplichtingen van de ex-partners tegenover
elkaar eindigen’. De regering koos voor het minst ingrijpende stelsel A.
Deze keuze was onder andere gebaseerd op de opvatting van de regering
dat de diversiteit in onvolledige gezinnen vroeg om een verschillende
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juridische behandeling in plaats van een generieke benadering. De uiteenlopende casuïstiek rechtvaardigde dus een ongelijke juridische behandeling.
>[jhWffehjlWdZ[9ecc_ii_[:[Hk_j[h
Naar aanleiding van het IWOG-rapport stelde de regering de Commissie De
Ruiter (ook wel: Commissie Alimentatienormen) in. Deze commissie kreeg
als opdracht een systeem te ontwikkelen waarin aan de ene kant met een
formule het alimentatiebedrag kon worden vastgesteld, en aan de andere kant
de rechter de bevoegdheid had om een afwijkend bedrag vast te stellen vanwege bijzondere omstandigheden. Op deze wijze konden de gesignaleerde
ﬁnanciële rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid worden weggenomen dan
wel worden verminderd, zonder dat dit ten koste ging van individuele rechtvaardigheid. Destijds had de rechter immers geen normen tot zijn beschikking die hij kon gebruiken voor de vaststelling van de alimentatiehoogte, met
uitzondering van de algemene wettelijke maatstaven behoefte en draagkracht.
In 1978 werd het rapport van de Commissie De Ruiter gepubliceerd.
Hoewel het zwaartepunt in dit rapport lag bij de ontwikkeling van een
formule, werden tevens andere onderwerpen aangesneden. Bijvoorbeeld
de vraag of het aanbeveling verdiende ‘om in de wet een (niet limitatieve)
opsomming te geven van een aantal factoren en omstandigheden, waarvan de
rechter zich rekenschap dient te geven bij het nemen van een beslissing’ in een
alimentatieprocedure. Daarnaast besteedde de commissie tevens aandacht
aan de grondslag van partneralimentatie. De Commissie de Ruiter gaf in haar
rapport aan dat ze geen eenstemmigheid kon bereiken over de grondslag van
partneralimentatie. Een heldere deﬁnitie van een grondslag werd dan ook
niet gegeven. Uiteindelijk is niets met het rapport van Commissie De Ruiter
gedaan. Het rapport werd namelijk overbodig door het verschijnen van het
rapport van de Werkgroep Alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging
voor Rechtspraak.
>[jhWffehjlWdZ[m[ha]he[f7b_c[djWj_[dehc[d
In 1974 werd vanuit de rechtspraak een eigen werkgroep, de Werkgroep
Alimentatienormen, geformeerd die tot taak kreeg met voorstellen te komen
voor de vaststelling van de alimentatiehoogte waarmee bij elk gerecht zou
kunnen worden gewerkt. Het doel hiervan was om meer rechtsgelijkheid
en rechtszekerheid tot stand te brengen, want ook de rechterlijke macht was
toentertijd ontevreden over de wijze waarop de afhandeling van alimentatie
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zaken verliep. De bepaling van de onderhoudsplicht was ‘grotendeels natte
vingerwerk’ en de rechters hadden behoefte aan houvast, aldus Dijksterhuis.
De Werkgroep Alimentatienormen bracht in 1976 de eerste Alimentatienormen (ook wel: Tremanormen) uit die de rechters handvatten aanreikten
voor de bepaling van het alimentatiebedrag.  Tot op heden worden de
Alimentatienormen regelmatig uitgegeven en deze worden door rechters
algemeen aanvaard. Deze worden slechts als richtlijnen aangemerkt en niet
als recht in de zin van artikel 79 RO.
H[WYj_[iefZ[hWffehj[dlWd^[j?ME=[dZ[9ecc_ii_[:[Hk_j[h
Het IWOG-rapport en het rapport van de Commissie De Ruiter maakten in de
periode 1972 tot 1981 in de samenleving heel wat reacties los. Volgens Keijser
werd in de samenleving partneralimentatie ‘door velen ervaren als een bron
van ellende’.  Deze onvrede werd geïllustreerd door meerdere actiegroepen
die zich met deze alimentatieplicht bezig hielden. Zo waren onderhoudsplichtigen verenigd in de Stichting Organisatie Gescheiden Mensen, echtgenotes van gescheiden mannen in de Actiegroep Vrouwen van Alimentatieplichtigen en gescheiden vrouwen in de Bond van Gescheiden Vrouwen
‘Divortium’ en het Anti-Wegwerpvrouwkomitee. 
De bedenkingen die bepaalde actiegroepen hadden tegen de alimentatiewetgeving hadden voornamelijk te maken met de grote mate van rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid, de levenslange alimentatieduur en het in
de alimentatiebeslissing niet actief betrekken van de mogelijkheden van de
(alimentatiegerechtigde) vrouw om te werken.  Wat dit laatste betreft, vonden
de tegenstanders dat door de emancipatie gehuwde vrouwen economisch
zelfstandiger waren geworden en dat van hen mocht worden verwacht dat
zij na een scheiding met betaalde arbeid in eigen levensonderhoud konden
voorzien. De opvatting van deze tegenstanders leek steeds vaker te zijn dat
het aangaan van het huwelijk en de stichting van een gezin bewuste keuzes
zijn van autonome individuen die in beginsel economisch zelfstandig zijn en
blijven. 
Andere actiegroepen lieten echter een tegengeluid horen. De voorstanders
van het alimentatierecht, die overigens veel later en minder georganiseerd wat
van zich lieten horen, waren namelijk juist van mening dat de (levenslange)
onderhoudsplicht het gevolg was van een onvoltooid emancipatieproces. 
De maatschappelijke werkelijkheid verschilde volgens hen met het moderne
beeld van het huwelijk, gezin en de positie van de vrouw daarin. De toenmalige
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discussie vertoonde veel overeenkomsten met het hedendaagse debat over de
vraag of het huidige partneralimentatierecht nog van deze tijd is. Dit wordt
beschreven in paragraaf 2.4.
FWhb[c[djW_h[]hedZibW][dZ_iYkii_[
Tegen de achtergrond van dit maatschappelijke debat, werd in de periode
1972 tot 1981 eveneens een politieke en juridische discussie over het partneralimentatierecht gevoerd. Tijdens deze discussie kwam mede het grondslagendebat op gang en werd voor het eerst gezien dat de vraag naar de grondslag
van partneralimentatie fundamenteel is. Een duidelijke grondslag kon voor
een rechter houvast betekenen bij de vaststelling van partneralimentatie,
waardoor de in het IWOG-rapport en het rapport van de Commissie De Ruiter
geconstateerde rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid, zou kunnen worden
verminderd. 
Na de verschijning van het IWOG-rapport, werd in 1976 door de Bijzondere
Tweede Kamercommissie ‘Financiële positie van gescheiden vrouwen en
haar gezinnen’ voor het eerst ingegaan op de rechtvaardiging van partneralimentatie.  De VVD-fractie opperde namelijk dat hierover eerst moest
worden gediscussieerd, voordat een juiste beoordeling kon worden gegeven
van de ﬁnanciële positie van beide ex-echtgenoten (dus niet slechts die van
de gescheiden vrouw). Het feit dat de onderhoudsplicht van oudsher bestond,
kon volgens de leden van deze fractie geen basis bieden voor ongewijzigde
handhaving van het alimentatierecht. Het zou immers denkbaar zijn dat
het oordeel over de grondslag van partneralimentatie in een moderne
verzorgingsstaat zou afwijken van dat in de tijd waarin Nederland nog een
nachtwakersstaat was. Net als in het IWOG-rapport kwaliﬁceerde de VVDfractieleden partneralimentatie dus als een kwestie van risicoverdeling.
Deze leden vonden het een gemiste kans dat in het IWOG-rapport niet was
ingegaan op de achterliggende rechtvaardiging van partneralimentatie:
°<P>PLBMTFSWBOVJUHFHBBONPFUXPSEFO EBUFFOIVXFMJKLJOCFHJOTFMCFEPFMEJT
BMTFFOWFSCJOUFOJTWPPSIFUMFWFOFOEBU OVEFIVXFMJKLTQBSUOFSTEBBSPNBBO
EJFWFSCJOUFOJTHFSFDIUWBBSEJHEFBBOTQSBLFOPOUMFOFOEJFFWFOFFOTJOCFHJOTFM
CFEPFME[JKOWPPSIFUMFWFO IFUUFMPPSHBBOWBOEJFBBOTQSBLFOBMTHFWPMHWBO
IVXFMJKLTPOUCJOEJOH FFO SFDIU PQ TDIBEFMPPTTUFMMJOH EPFU POUTUBBO  CMJKLU VJU 
EFQSPCMFNFOJOEFEBHFMJKLTFQSBLUJKL EBUBBOFFOOBEFSFEF¹OJqSJOHWBOEJF
BBOTQSBLFOCFIPFGUFCFTUBBU±

In een reactie op de opmerkingen van de VVD-fractie, formuleerde de regering
voor het eerst sinds de inwerkingtreding van het nieuwe recht in 1971 de
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grondslag van partneralimentatie. De regering zocht de grondslag primair
hierin dat: 
°<¥>EFWFSBOUXPPSEFMJKLIFJEWBOEFFDIUHFOPUFOWPPSIFUCFTUBBOEBU[JKEPPS
IFUBBOHBBOWBOIFUIVXFMJKLPQ[JDIHFOPNFOIFCCFO OJFU[POEFSNFFSCJKEF
FDIUTDIFJEJOHFJOEJHU±

De regering kwaliﬁceerde partneralimentatie dus strikt alimentair (zie
paragraaf 2.2.2). Daarnaast verbond de regering de grondslag van partneralimentatie aan die van kinderalimentatie. De regering opperde namelijk dat
deze laatste grondslag – de ‘verantwoordelijkheid van de ouders voor hun
kinderen’ – een belangrijke grondslag van partneralimentatie is voor de
ex-echtgenoot die de kinderen verzorgt. 
Wanneer de regering zich vervolgens opnieuw uitlaat over de grondslag
van partneralimentatie, zijn inmiddels enkele jaren verstreken.  Naar aanleiding van de publicatie van het rapport van de Commissie De Ruiter, werd
namelijk het parlementaire grondslagendebat in 1979 voortgezet tijdens de
Openbare Vergadering van bovengenoemde commissie.  Hoewel tijdens
deze vergadering relatief veel aandacht werd geschonken aan de grondslag van
partneralimentatie, zijn de opvattingen in dit debat eveneens globaal te
herleiden naar de strikt alimentaire en de compensatoire kwaliﬁcatie van
deze onderhoudsplicht. Zoals uit paragraaf 2.2.2 naar voren kwam, wordt bij
de eerst genoemde kwaliﬁcatie de grondslag gevonden in de voortdurende
solidariteit en bij de compensatoire kwaliﬁcatie in de huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit.
In het debat werd veelvuldig ingegaan op concrete situaties waarin de
rechter partneralimentatie zou moeten toekennen en werd onder meer door
de toenmalige minister van Justitie, De Ruiter, zelfs ontkend dat een algemene
grondslag zou kunnen worden gedeﬁnieerd. 
De opmerkingen van CDA-Kamerlid Korte-Van Hemel en D66-fractielid
Wessel-Tuinstra zijn te kwaliﬁceren als strikt alimentair. Korte-Van Hemel
stelde namelijk dat naar de mening van de CDA-fractie de grondslag van
partneralimentatie primair moest worden gezocht in de hierboven geciteerde
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grondslag die door de regering is aangedragen.  Wessel-Tuinstra diende
daarnaast een motie in waarin onder andere werd overwogen dat ‘geen
communis opinio’ over de grondslag van partneralimentatie bestond en dat
‘op grond van de ex-huwelijksrelatie een zekere verantwoordelijkheid voor
elkaar blijft bestaan’. 
De opmerkingen van PvdA-Kamerlid Haas-Berger en VVD-fractielid
Nijpels zijn te kwaliﬁceren als compensatoir. Haas-Berger vond bijvoorbeeld
dat sprake moest zijn van een ‘negatieve ontwikkelingsschade, ontstaan
tijdens en door het huwelijk’.  Volgens Nijpels kon de grondslag van
partneralimentatie ‘slechts zijn dat de voormalige echtgenoot ten gevolge van
het huwelijk niet of niet geheel in het eigen levensonderhoud kan voorzien,
met andere woorden: een achterstand heeft opgelopen’.
Ten slotte kwamen eveneens opmerkingen in het grondslagendebat voor
die meer in de richting van een mengvorm gingen van de bovengenoemde
twee opvattingen, waaruit volgt dat de twee grondslagen onzuiver van elkaar
worden onderscheiden. Zo ook de opvattingen van de minister van Justitie.
Alles wat over de grondslag kon worden gezegd, zou volgens de minister
kunnen worden
°<¥>TBNFOHFWBUJOXBUEF3FHFSJOHIFFGUHFTUFME OBNFMJKLEBUIFUHBBUPNEF
WFSBOUXPPSEFMJKLIFJE WBO EF FDIUHFOPUFO UFO PQ[JDIUF WBO FMLBBS  PPL JO EF 
TJUVBUJFXBBSJO[JKOJFUNFFSCJKFMLBBS[JKO)FUJTWPPSEFIBOEMJHHFOE EJU[P
UFTUFMMFO&FOBOEFSFSFDIUTHSPOEJTOJFUHPFEWPPSUFTUFMMFO BMTNFOEF[F
JO WFSCBOE XJM CMJKWFO CSFOHFO NFU EF TQFDJ¹FLF TJUVBUJF WBO FDIUHFOPUFO FO
HFTDIFJEFOFDIUHFOPUFO±

Tevens merkte de minister op:
°<¥>IFUKVSJEJTDIFLBEFS[BMTUFFETNPFUFO[JKOEBUNFOTBNFOJFUTJTCFHPOOFO 
EBUNFOTBNFOJTHFTUFMEWPPSIFUGFJUEBUIFUOJFUHJOH EBUIFUPOUXSJDIUSBBLUF
FOEBUNFOEBOPPLTBNFOWFSBOUXPPSEFMJKLJTWPPSIFUWFSWPMH±
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Tot dusverre leek de minister partneralimentatie als strikt alimentair te
kwaliﬁceren.
De minister stelde echter dat de aanwezigheid van kinderen en de
achterstand die een echtgenoot door het huwelijk oploopt, belangrijke
omstandigheden waren waarvoor de ex-echtgenoten verantwoordelijk zijn.
Naast deze invulling van de grondslag, bakende de minister tevens de
grondslag af. Als het huwelijk GEEN ENKELE INVLOED heeft gehad op het feit dat
een ex-echtgenoot door de situatie op de arbeidsmarkt geen werk kan vinden
op passend niveau, bestond volgens de minister namelijk geen grond voor
de toekenning van partneralimentatie. Deze opvattingen wijzen meer in de
richting van een compensatoir karakter van deze onderhoudsbijdrage. Daarom
bleef echter niet helemaal duidelijk hoe de minister partneralimentatie
kwaliﬁceerde en wat volgens hem de achterliggende rechtvaardiging van deze
onderhoudsplicht was.
7Zl_[ilWdZ[;cWdY_fWj_[aecc_ii_[
In hetzelfde jaar dat bovenstaande Openbare Vergadering plaatsvond, bracht
de door het kabinet Den Uyl in 1974 ingestelde Emancipatiekommissie een
advies uit. De Emancipatiekommissie zag zich namelijk genoodzaakt om
een reactie te geven op het IWOG-rapport en het rapport van de Commissie
De Ruiter. Daarbij ging de Emancipatiekommissie eveneens in op de
grondslag van partneralimentatie. De Emancipatiekommissie gaf echter geen
algemene deﬁnitie van een grondslag, maar noemde slechts situaties waarin
eventueel partneralimentatie zou moeten worden toegekend. Zoals in het
rapport van de Commissie De Ruiter en deels in het daaropvolgend parlementaire debat, werd dus opnieuw niet ingegaan op de rechtvaardiging van
partneralimentatie, maar meer op de invulling en begrenzing van de grondslag.
Toch had het advies wel een meerwaarde voor de verdere identiﬁcatie van
de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit,
omdat de visie van de Emancipatiekommissie was dat de rechtvaardiging
van partneralimentatie moest worden gezocht in omstandigheden die als
DIRECT GEVOLG van het huwelijk waren ontstaan. De Emancipatiekommissie gaf
de volgende aanbeveling:
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Hoe de ‘opgelopen achterstand’ moest worden bepaald, bleef in het advies van
de Emancipatiekommissie onduidelijk. Hoe het ook zij, de Emancipatiekommissie leek uit te gaan van een compensatoir karakter van partneralimentatie.
=hedZibW][dZ_iYkii_[_dZ[ZeYjh_d[
Zoals bij de parlementaire grondslagendiscussie, zijn tevens de opvattingen
uit het grondslagendebat in de juridische literatuur uit de periode 1972-1981
ruwweg in te delen naar twee categorieën, waarin partneralimentatie aan
de ene kant een strikt alimentair karakter heeft en aan de andere kant een
compensatoir karakter. Zoals gezegd, zijn deze opvattingen die onder
deze twee categorieën vallen, te herleiden naar de grondslag voortdurende
solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de
verdiencapaciteit. De opvattingen waarin partneralimentatie als compensatierecht wordt gezien, leken in deze periode in opkomst te zijn. Zo stelde
Keijser in 1974 dat als een gescheiden echtgenoot geen kinderen heeft te
verzorgen, deze in beginsel geen partneralimentatie kon worden toegekend.
Dit zou volgens Keijser slechts anders zijn als de behoeftigheid door het
huwelijk was veroorzaakt. In dergelijke gevallen zou een ‘vergoeding wegens
carrièreverlies’ en een ‘overbruggingsuitkering’ van welvaartsverschillen op
zijn plaats zijn. Bij dit laatste dacht Keijser vooral aan situaties waarin het
huwelijk zeer lang had geduurd en de gerechtigde inmiddels te oud was om
nog passend werk te vinden.
Ook Campagne vond dat de behoeftigheid moest zijn ontstaan door het
huwelijk. De ex-echtgenoot was slechts in dergelijke gevallen verantwoordelijk voor zijn gewezen behoeftige partner vanwege (morele) beginselen over
het ‘zijn en behoren’ van de echtscheiding, aldus Campagne. Campagne
omschreef deze beginselen als volgt. Een echtgenoot kan niet met een
scheiding worden ‘overvallen’, als de ‘gevolgen van die echtscheiding een
verandering in economische levensomstandigheden betekenen, die als
onevenredig belastend voor de economische zwakkere partner kan worden
gekenschetst’. Daarnaast hebben partijen uit hoofde van een ‘langdurende
emotionele samenlevingsvorm’ een ‘rechtsplicht jegens elkaar de beëindiging
van die samenleving zodanig te regelen dat naar de eisen van de goede trouw,
redelijkheid en billijkheid voor een geleidelijke overgang naar een individueel
leefpatroon wordt gezorgd’. Was de behoeftigheid echter ontstaan als gevolg
van bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden als ziekte of de zorg voor
kinderen (mijns inziens is deze factor tevens een direct gevolg van het huwelijk),
was de samenleving verantwoordelijk voor de behoeftige ex-echtgenoot.
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Gisolf was eveneens van mening dat idealiter partneralimentatie slechts
zou moeten worden toegekend aan gescheiden echtgenoten die kinderen
verzorgen of die om ‘andere bijzondere redenen door het huwelijk buiten staat
zijn geraakt zich het nodige te verschaffen’. Desondanks betoogde Gisolf
dat de (toenmalige) samenleving nog niet zo ver was om een ‘causaal verband’
tussen het ‘huwelijk en verminderende verdiencapaciteit’ aan te nemen of
slechts partneralimentatie toe te kennen in geval de gerechtigde ‘schade in haar
maatschappelijke carrièremogelijkheden’ heeft geleden. Sprake was van ‘de
nog wijd verbreide traditionele opvatting over de rolverdeling tussen mannen
en vrouwen en van de omstandigheid dat vele meisjes slechts een opleiding
ontvangen gericht op haar rol in het huwelijk’, aldus Gisolf. Gisolf leek dus
partneralimentatie als een gevolg te zien van een onvoltooid emancipatieproces. In een ander artikel schreef Gisolf dat de verantwoordelijkheid voor
elkaar die voortvloeit uit het huwelijk, als grondslag van partneralimentatie
kon worden aangemerkt.
De opvatting van Gisolf dat de noodzaak van partneralimentatie was
gelegen in de slechte maatschappelijke positie van de vrouw met als gevolg
dat gescheiden echtgenoten (ﬁnancieel) verantwoordelijk voor elkaar blijven,
werd ook door andere auteurs aangedragen. Dergelijke opvattingen gingen
dus uit van een alimentaire kwaliﬁcatie van partneralimentatie. Dit gold mede
voor de visie van Hoefnagels. Hij zocht de grondslag van partneralimentatie
namelijk in de nawerking van de huwelijkse onderhoudsplicht van artikel 1:81
BW. Hierachter zou volgens Hoefnagels ‘de ideologie van de persoonlijke
verantwoordelijkheid voor elkaar en de verantwoordelijkheid voor de kinderen’
schuilen. In een andere publicatie opperde Hoefnagels dat de grondslag was
gelegen in de ‘verantwoordelijkheid van mensen voor een goede beëindiging
van hun relatie’ dan wel voor de ‘afwikkeling van een gemeenschappelijk
huishouden’.
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Hoewel de alimentaire kwaliﬁcatie in de periode 1972-1981 vaak
voorkwam, kan worden geconcludeerd dat in dit tijdvak geen sprake was van
een uitgekristalliseerde algemene opvatting over de grondslag van partneralimentatie. Het grondslagendebat was nog intensief gaande. In de volgende
paragraaf wordt onderzocht of over de grondslag meer duidelijkheid ontstond
rond de inwerkingtreding van de maximumduur van partneralimentatie.
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Na de in de vorige paragraaf beschreven periode rond en na de inwerkingtreding van het huidige alimentatierecht (1971-1981), komt in deze paragraaf
de daaropvolgende periode aan bod die van belang is in de ontwikkeling van
de opvattingen over de grondslagen van partneralimentatie. Dit is het tijdvak
voorafgaand aan en rond de invoering van de wettelijke limitering van partneralimentatie in 1994.
Deze paragraaf vangt aan met een korte analyse van de relatie tussen
de grondslag en de alimentatieduur en een beknopte beschrijving van de
voorgeschiedenis van het limiteringsvraagstuk (paragraaf 2.3.1). Al vanaf de
inwerkingtreding van het herziene recht in 1971 werd namelijk kritiek geuit op
de in beginsel onbeperkte alimentatieduur.
Vervolgens wordt het rapport over de limitering van partneralimentatie
besproken dat in 1981 werd uitgebracht door een werkgroep die door de
regering was ingesteld (paragraaf 2.3.2). Uit de samenleving en de juridische
literatuur kwamen op dit rapport in de periode 1981-1985 verschillende
reacties. Deze reacties worden tevens in hoofdlijnen weergegeven.
In 1985 kwam de minister van Justitie met het wetsvoorstel inzake de
limitering van partneralimentatie, dat uiteindelijk pas in 1994 leidde tot de
invoering van wettelijke maximumtermijnen (paragraaf 2.3.3).
  7PPSHFTDIJFEFOJTWBOEFMJNJUFSJOH
2ELATIE TUSSEN DE GRONDSLAG VAN PARTNERALIMENTATIE EN ALIMENTATIEDUUR
In de vorige paragraaf is naar voren gekomen dat vanaf eind jaren 70 van
de vorige eeuw het partneralimentatierecht als uitzonderingsrecht werd
beschouwd. Door de emancipatie van vrouwen werd immers de norm dat
gescheiden vrouwen zelfstandig inkomen moesten verwerven. Wanneer
een vrouw na een echtscheiding niet in eigen levensonderhoud kon voorzien,
diende partneralimentatie er voortaan aan bij te dragen dat de gerechtigde
weer een plaats in het beroepsproces zou kunnen innemen. Met als gevolg
dat steeds vaker de vraag werd gesteld of de nahuwelijkse solidariteit nog wel
levenslang zou moeten duren.
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Daarnaast is in de vorige paragraaf te lezen dat de opvattingen in de
grondslagendiscussie uit de jaren 70 van de vorige eeuw zijn te herleiden
naar twee kwaliﬁcaties van partneralimentatie, namelijk de strikt alimentaire
en compensatoire kwaliﬁcatie. Deze laatstgenoemde kwaliﬁcatie won
langzamerhand aan terrein op de alimentaire kwaliﬁcatie. Iedere volwassene
werd geacht in eigen levensonderhoud te voorzien, behalve als dit door
huwelijkgerelateerde omstandigheden niet mogelijk werd geacht. Was van
huwelijksgerelateerde behoeftigheid eenmaal geen sprake meer, dan bestond
echter logischerwijs geen grond meer voor het laten voortduren van de
onderhoudsplicht na de scheiding.
Met andere woorden, het vraagstuk van de limitering van partneralimentatie
hangt nauw samen met de grondslagenproblematiek. Bij de limitering van
partneralimentatie komt immers de vraag aan de orde of de rechtvaardiging
van deze onderhoudsplicht na een aantal jaren ophoudt te bestaan. De
begrenzing van de duur van alimentatie houdt in dat nog steeds sprake
kan zijn van behoefte, draagkracht en behoeftigheid, maar dat de rechtvaardiging voor partneralimentatie is verdwenen. Voor dit promotieonderzoek is
het daarom interessant om na te gaan of in de periode rond 1994 meer
duidelijkheid ontstond over de grondslag van partneralimentatie. Zo niet, dan is
destijds geen antwoord gegeven op de vraag waarom gerechtvaardigd is dat de
onderhoudsplicht na verloop van een maximumtermijn van rechtswege eindigt.
B_c_j[h_d]ilhWW]ijkadW_dm[ha_d]jh[Z_d]lWd^[jd_[km[Wb_c[djWj_[h[Y^j
Vanwege de vrouwenemancipatie begon de limiteringskwestie in de jaren 70
van de vorige eeuw een rol te spelen. Dat blijkt onder andere uit het feit dat
in 1971 de rechter de mogelijkheid kreeg om in individuele gevallen partneralimentatie toe te kennen voor een bepaalde periode en/of onder een bepaalde voorwaarde (artikel 1:157 lid 3 BW). Volgens Tigchelaar lag de nadruk
hierbij op de voorwaarde van scholing van de gescheiden vrouw, zodat zij weer
kon deelnemen aan de arbeidsmarkt. De beperking van de alimentatieduur
leek een afgeleide te zijn van die voorwaarde. De toenmalige wetgever vond
namelijk dat ‘het enkele feit van het getrouwd te zijn geweest, niet zonder meer
recht geeft op een levenslange uitkering’. Doordat echter destijds partneralimentatie noodzakelijk werd geacht ter bescherming van de gescheiden
vrouw die nog steeds in een maatschappelijke zwakke positie verkeerde, werd
in 1971 geen algemene limitering van de alimentatieduur ingevoerd.
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Na de inwerkingtreding van het nieuwe alimentatierecht bleek echter
uit het IWOG-rapport uit 1972 dat gescheiden mannen en hun nieuwe
echtgenotes steeds vaker bezwaren hadden tegen de onbepaalde alimentatieduur. Zeer illustratief hiervoor is het gratieverzoek wat een 80-jarige man in
overleg met de Stichting Organisatie Gescheiden Mensen in 1977 richtte tot de
koningin. Deze man ervoer zijn onderhoudsplicht als een levenslange straf
omdat hij op dat moment al bijna 45 jaar partneralimentatie betaalde na een
huwelijk dat slechts zeven jaar had geduurd.
In een reactie op het IWOG-rapport gaf de regering aan afwijzend te
staan tegenover een eventuele algemene wettelijke limitering van partneralimentatie. De regering lichtte haar besluit als volgt toe. Zij vond dat het
limiteringsvraagstuk nadere bezinning vroeg over de wenselijkheid van
de overname door de samenleving van de verantwoordelijkheid (van een
ex-echtgenoot) voor een behoeftige vrouw. Daarnaast stelde de regering dat
een algemene begrenzing van de onderhoudsplicht
°<¥> BMT FFO UF HSPG XFSLFOEF NBBUSFHFM NPFU XPSEFO CFTDIPVXE EJF <¥> UPU 
POSFDIUWBBSEJHIFEFO[BMMFJEFO± 

Ook Gisolf was van mening dat ‘de vraag naar limitering zich niet met een
vaste, in alle gevallen toepasselijke, regel laat oplossen’ en dat slechts kon
worden gestreefd naar ‘vuistregels’.
Ondanks de duidelijke opvatting van de regering werd de algemene
limitering van de onderhoudsplicht tussen ex-echtgenoten vaak als onderwerp
aangesneden in de juridische literatuur uit het midden jaren 70 van de vorige
eeuw. In de doctrine werden meerdere voorstellen gedaan, waarvan de
belangrijkste waren:
t FFOUFSNJKOHFMJKLBBOEFIVXFMJKLTEVVS
t FFOPWFSCSVHHJOHTQFSJPEFFO
t FFOUFSNJKOVJUHFESVLUJOFFOYBBOUBMKBSFO BMEBOOJFUHFLPQQFMEBBOEF
verzorging van uit het huwelijk geboren kinderen).
Uiteindelijk herzag de regering haar eerdere standpunt over de limitering van
partneralimentatie. Naar aanleiding van het in 1978 uitgebrachte rapport van
de Commissie De Ruiter, gaf de regering aan niet afwijzend te staan tegen-
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over een wettelijke beperking van de alimentatieduur. De regering herhaalde
daarbij wel dat zij tegen een ongeclausuleerd limiteringsysteem was waarbij
bijvoorbeeld de duur van partneralimentatie slechts werd gekoppeld aan de
huwelijksduur. De toenmalige minister van Justitie dacht dat ‘het niet één
regeling zou worden, maar dat er, uitgaande van een aantal grondgegevens,
bijvoorbeeld kinderen of geen kinderen en de huwelijkduur, verschillende
limiteringsgetallen uitkomen’.
De regering verklaarde dat zij een interdepartementale werkgroep zou
oprichten die tot taak zou krijgen een aantal limiteringmodellen op te stellen en
de budgettaire gevolgen daarvan voor de bijstand te berekenen. Tot die tijd wilde
het kabinet de mogelijkheid uit artikel 1:157 lid 3 BW verduidelijken en aanscherpen De motie Wessel-Tuinstra waarin de wetgever werd verzocht de
limitering bij wet te regelen aan de hand van ‘meerdere maxima gecombineerd
met criteria’, vormde echter de directe aanleiding tot de daadwerkelijke instelling
van de werkgroep Lukács (vernoemd naar de voorzitter). Deze werkgroep wordt
ook wel de Interdepartementale Werkgroep Limitering Alimentatie genoemd.
Bovendien liet de minister van Justitie in 1980 het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) een opinieonderzoek onder
de Nederlandse bevolking uitvoeren over de limitering van de alimentatieduur. Dit onderzoek wordt nader besproken in hoofdstuk 5. Het verdient
echter opmerking dat uit dit onderzoek naar voren kwam dat de meeste
Nederlanders voorstander waren van een in de tijd begrensde onderhoudsplicht.
Overigens wilde de Hoge Raad in 1980 niet anticiperen op een algemene
limiteringsregeling omdat nog geen sprake was van een voldoende uitgekristalliseerde opvatting hierover. Deze lijn handhaafde de Hoge Raad tot
in 1994. Bovendien stelde de Hoge Raad hoge motiveringseisen aan
limiteringsbeslissingen op grond van artikel 1:157 lid 3 BW.
   3BQQPSU°HSFO[FOBBOEFBMJNFOUBUJFEVVS±FOSFBDUJFTIJFSPQ 
=hedZibW]lWdfWhjd[hWb_c[djWj_[leb][diZ[m[ha]he[fBka|Yi
In 1981 kwam het rapport ‘Grenzen aan de alimentatieduur’ uit van de werkgroep Lukács. In dit rapport werd maar liefst twee hoofdstukken besteed aan
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de grondslag van partneralimentatie. De werkgroep vond het noodzakelijk
om hierover een ‘globaal standpunt’ in te nemen omdat anders een
‘principiële beoordeling’ van de verschillende limiteringmodellen onmogelijk
was. Desondanks merkte de werkgroep eveneens op dat zij zichzelf niet
tot taak had willen stellen om de vraag naar de grondslag in al haar aspecten
te behandelen. Mede hierdoor is het de werkgroep wellicht niet gelukt om
een volledig helder antwoord te geven op de vraag waarom de onderhoudsplicht na een x-aantal jaren eindigt. Doordat de aanbevelingen van de
werkgroep uiteindelijk deels zijn overgenomen door de wetgever, heeft
deze onduidelijkheid tevens gevolgen gehad voor de rechtvaardiging van de
wettelijke limitering van partneralimentatie.
In het rapport werd er door de werkgroep vanuit gegaan dat een
ex-echtgenoot slechts verantwoordelijk is voor de behoeftigheid van zijn
voormalige vrouw als deze een gevolg is van de ‘feitelijke huwelijkse
samenleving’. Volgens de werkgroep was er ruimte voor een ‘billijke
vereffening’ van de ‘na de echtscheiding voortdurende economische
nadelen die door het huwelijk blijken te zijn veroorzaakt’. De grondslag die
de werkgroep als uitgangspunt voor het rapport nam, was:
°<¥> EBU EF WFSBOUXPPSEFMJKLIFJE WPPS FMLBBST CFTUBBO WBO HFIVXEFO OB EF 
POUCJOEJOH WBO IFU IVXFMJKL EPPSXFSLU BMT HFIPVEFOIFJE PN EF OBEFMJHF 
FDPOPNJTDIFOBXFSLJOHWBOIFUIVXFMJKLWPPSEFFYQBSUOFS WPPS[PWFSEF[FMFJEU
UPUCFIPFGUJHIFJE OBBSWFSNPHFOPQUFIFGGFO±<DVSTJWFSJOHWBONJK /%4> 

Ofschoon deze deﬁnitie een mengvorm is van de alimentaire en compensatoire
kwaliﬁcatie, blijkt uit de context dat de opvatting van de werkgroep uitsluitend
compensatoir is te kwaliﬁceren en waarbij de achterliggende rechtvaardiging
van de onderhoudsplicht wordt gevonden in de huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit.
De werkgroep Lukács gaf in haar rapport tevens een nadere uitwerking van
de door haar gedeﬁnieerde grondslag. Volgens de werkgroep zouden namelijk
de volgende situaties voor ‘vereffening’ in aanmerking moeten komen:
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1) een ouder kan niet in eigen levensonderhoud te voorzien vanwege de
verzorging en opvoeding van de uit het huwelijk geboren kinderen;
2) de maatschappelijke achterstand van de vrouw die zij als gevolg van het
huwelijk heeft opgelopen;
3) de door het huwelijk opgelopen achterstand in de opbouw van ouderdomspensioen; of,
4) de gewenning aan een bepaalde levensstijl na de echtscheiding.
De eerste drie situaties betreffen afwisselend oorzaken (situatie 1) en gevolgen
(situaties onder 2 en 3) van de (gekozen) ongelijke rolverdeling tijdens het
huwelijk. De situatie onder 3 is nu nog weinig van belang omdat in de jaren 90
van de vorige eeuw de Wet pensioenverevening na echtscheiding in werking
is getreden.
De werkgroep merkte over de situatie onder 4 op dat in dit geval geen grond
voor partneralimentatie bestaat. De werkgroep vond desalniettemin dat ook
indien geen sprake is van huwelijksgerelateerde behoeftigheid, een gewezen
echtgenoot zijn ex-partner in de gelegenheid moet stellen om zich geleidelijk
een levenswijze eigen te maken die in overeenstemming is met haar eigen
draagkracht. De werkgroep is niet nader ingegaan op de vraag WAAROM zij
ruimte zag voor een dergelijke overgangsuitkering.
8[bWd]h_`a[WWdX[l[b_d][d
De werkgroep Lukács was van mening dat geen van de vier bovengenoemde
situaties een onbeperkte alimentatieduur kon rechtvaardigen omdat de
behoeftigheid ‘na verloop van een zekere termijn’ niet langer kon worden
toegeschreven aan het ontbonden huwelijk, ofwel omdat de behoeftige na
‘enkele jaren’ gewend was aan een nieuwe levensstijl. Daarom gaf de
werkgroep in haar rapport de aanbeveling om in de wet een bepaling op te
nemen welke de rechter zou voorschrijven om ‘elke op te leggen alimentatie
aan een bepaalde termijn te binden’. Volgens de werkgroep konden namelijk
geen algemene alimentatietermijnen worden gegeven.
Ter vergroting van de rechtszekerheid bij de vaststelling van de alimentatieduur door de rechter, beval de werkgroep eveneens aan om in de wetgeving
een uitvoerige checklist van factoren op te nemen waarvan de rechter zich
bij zijn beslissing steeds rekenschap moest geven. Op deze wijze zou de
motiveringsplicht van de alimentatierechter worden verscherpt.
Naast de checklist gaf de werkgroep tevens het advies om in het recht
één of meerdere algemene maximumtermijnen te implementeren. De eerste
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maximumduur die de werkgroep voorstelde was een termijn van twaalf
jaar omdat in de meerderheid van de gevallen na deze periode de grond voor
partneralimentatie zou zijn uitgewerkt. De werkgroep ging van het uiterste
geval uit dat een kind wordt geboren op het moment van de scheiding.
Als het kind naar de lagere school gaat, vond de werkgroep dat de zorgende
ouder in staat moet worden geacht om een opleiding te volgen of parttime
te werken. Wanneer het kind vervolgens op twaalfjarige leeftijd voortgezet
onderwijs volgt, zou de zorgende ouder met betaalde arbeid in eigen
levensonderhoud kunnen voorzien. Was na die twaalf jaar nog steeds sprake
van huwelijksgerelateerde behoeftigheid (bijvoorbeeld wegens de verzorging
van een invalide kind), dan kon de alimentatietermijn hoogstens met zes
jaar worden verlengd. De keuze voor een maximumduur van zes jaar, werd
niet nader toegelicht.
De tweede maximumtermijn die de werkgroep in haar rapport noemde,
gold voor de situatie onder 4 (de gewenning aan een nieuwe levensstijl).
De werkgroep stelde een maximumduur voor van bijvoorbeeld vijf jaar
omdat na deze periode de ‘grond voor alimentatie’ volledig zou zijn
uitgewerkt. Uit het voorafgaande bleek echter dat de werkgroep uitdrukkelijk stelde dat in de situatie onder 4 geen grond voor de onderhoudsplicht bestaat. Bovendien werd de keuze voor een termijn van ten hoogste
vijf jaar, opnieuw niet gemotiveerd. Door de werkgroep is dus geen helder
antwoord gegeven op de vraag waarom een ex-echtgenoot in deze situatie
überhaupt verantwoordelijk blijft voor zijn voormalige partner en waarom
gerechtvaardigd is dat deze onderhoudsplicht na verloop van een maximumtermijn van rechtswege eindigt.
H[WYj_[ik_jZ[iWc[db[l_d][d_dZ[ZeYjh_d[
Het rapport van de werkgroep Lukács uit 1981 maakte vooral veel emoties
los in de samenleving. Enerzijds was er verontwaardiging over de lange
termijn van partneralimentatie waartoe de werkgroep in sommige gevallen
kwam. Zo achtte de Stichting Organisatie Gescheiden Mensen de grondslag
voor partneralimentatie gelegen in een zekere nawerking van het eenzijdig
opzegbare huwelijkscontract en zij pleitte voor een duur van maximaal twee
tot vijf jaren. De Vereniging van gescheiden mannen Man ’79 was daarnaast
van mening dat er helemaal geen grondslag voor partneralimentatie bestond
en dat een onderhoudsplicht maximaal één jaar kon duren.
Anderzijds bestond er teleurstelling over de begrenzing van de duur
(‘een vrouw is geen wegwerpartikel’). Net als in de jaren 70 waren de
tegenstanders het niet eens met de limitering vanwege de slechte maatschap-
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pelijke positie van de vrouw. Nog steeds werd de (gescheiden) vrouw niet
goed in staat geacht om in haar eigen levensonderhoud te voorzien, vaak door
de ongelijke rolverdeling tijdens het huwelijk. De tegenstanders signaleerden
dat de verzorgende taak van de vrouw vaak noodgedwongen was, omdat de
mogelijkheden zoals kinderopvang en deeltijdarbeid ontbraken en over het
algemeen als vanzelfsprekend werd aangenomen dat de vrouw de onbetaalde
zorgarbeid op zich nam en de man bleef werken. Anders geformuleerd, ook
in de periode 1981-1985 werd de noodzaak van partneralimentatie gezien als
een gevolg van het onvoltooide emancipatieproces.
Daarnaast waren sommigen het oneens met de invoering van een
of meerdere ALGEMENE MAXIMUMTERMIJNEN. De Emancipatieraad vond dit
bijvoorbeeld een veel te rigoureuze maatregel omdat de nadelige gevolgen
van het huwelijk niet in alle gevallen na verloop van tijd hun werking voor de
vrouw zouden hebben verloren. De Organisatie Vrouwen in de VVD stelde
eveneens dat er geen algemene maximumtermijnen waren te geven die in
ieder geval billijk zouden zijn. Ook in de literatuur werd soms een algemene
maximumtermijn afgewezen. Zo schreef Schoordijk dat een ex-echtgenoot
recht zou moeten hebben op partneralimentatie zolang de door het huwelijk
ontstane achterstand in carrière en ontwikkelingsmogelijkheden op de
banenmarkt niet zou zijn ingelopen. Impliciet leek Schoordijk hiermee aan
te geven niet achter een algemene maximumduur te staan, want het verschilt
immers per situatie wanneer de achterstand is ingehaald.
Een tussenpositie in de discussie over een eventuele wettelijke limitering
werd ingenomen door Cremer. Cremer stelde in zijn artikel dat hij er
niets van geloofde dat een meerderheid van de bevolking een limitering van
alimentatie zou voorstaan, zoals in het hierboven aangehaalde WODConderzoek naar voren was gekomen. Volgens hem wilde de bevolking ‘een
verbreking van het automatisme waarmee een eenmaal opgelegde alimentatie
tientallen jaren lang kan blijven [voortduren], ook NADAT het verband tussen
behoefte en vroeger huwelijk is verdwenen’.  Cremer concludeerde dat het
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onrechtvaardig zou zijn om partneralimentatie in alle gevallen in duur te
beperken. Hij stelde dat: 
°<I>PFTUFSLFSIFUWFSCBOEJTUVTTFOEFPPS[BBLWBOEFCFIPFGUFWBOEFWSPVXFO
IFUIVXFMJKL <¥>IPFNFFSSFEFOFSCFTUBBUEFWSPVXCJKFFOCMJKWFOEFCFIPFGUF
PPLFFOCMJKWFOEFBMJNFOUBUJFUPFUFLFOOFO"OEFSTPNHFMEU EBUIPF[XBLLFS
EFCBOEUVTTFOCFIPFGUFFOIVXFMJKLJT IPFNJOEFSSFEFOFSCFTUBBUBMJNFOUBUJF
BOEFSTEBOUJKEFMJKLPQUFMFHHFO±

Naast kritiek kon het rapport van de werkgroep Lukács eveneens op steun
rekenen. Zo gaven de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak en de
Nederlandse Gezinsraad aan dat zij voorstanders waren van een wettelijke
limitering van partneralimentatie en daarnaast stelden zij dat zij zich konden
vinden in de door de werkgroep geformuleerde grondslag die hierboven is
besproken.  Eveneens in de doctrine kreeg het rapport bijval. 
  %FXFUUFMJKLFMJNJUFSJOHWBOEFBMJNFOUBUJFEVVS 
7ETSVOORSTEL BETREFFENDE DE LIMITERING VAN ALIMENTATIE NA SCHEIDING
Pas eind 1985 kwam de regering met een wetsvoorstel (19 295) over de
limitering van de onderhoudsplicht tussen gewezen echtgenoten. De reden
waarom dit zo lang op zich had laten wachten, was dat de regering vreesde dat
gescheiden vrouwen door de invoering van een wettelijke maximumtermijn
een groter beroep zouden doen op de destijds geldende Algemene Bijstandswet.  Desondanks is de regering uiteindelijk overgegaan tot indiening van
het wetsvoorstel omdat met de invoering van een wettelijke limitering de
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid zouden worden bevorderd. 
In de lijn van het rapport van de werkgroep Lukács, noemde de regering
als grond voor de limitering van partneralimentatie dat de ‘huwelijksgerelateerde behoeftigheid vaak na zekere tijd [is] uitgewerkt’.  Dat de
behoeftige nadien nog niet in eigen levensonderhoud kan voorzien, kon
volgens de regering ‘niet meer aan het huwelijk worden toegerekend, maar
kan voortvloeien uit andere maatschappelijke omstandigheden, bijvoorbeeld
de situatie op de arbeidsmarkt’.  Een andere grond voor de limitering vond
de regering dat het ‘thans in het algemeen als onredelijk wordt gevoeld dat
voormalige echtgenoten levenslang door een alimentatieplicht aan elkaar
gebonden zijn’.
Hoewel uit paragraaf 2.3.1 blijkt dat de regering eerder steeds tegen de
invoering van algemene standaardtermijnen was, werd de aanbeveling van
 
 
 


 
 
 
 






*CJE Q
,BNFSTUVLLFO**  OS Q
,BNFSTUVLLFO**  OS Q;JFCJKWPPSCFFME(JTPMG Q
)PFGOBHFMT Q
%JKLTUFSIVJT Q)BOEFMJOHFO**  Q
5JHDIFMBBS Q%JKLTUFSIVJT Q)BOEFMJOHFO**  Q
,BNFSTUVLLFO**  " Q,BNFSTUVLLFO**  OS Q
*CJE
*CJE

0/58*,,&-*/(7"/%&017"55*/(&/07&3%&(30/%4-"(&/7"/1"35/&3"-*.&/5"5*&

de werkgroep Lukács om in de wet een bepaling op te nemen waarin de
vaststelling van de duur als maatwerk werd gezien, niet opgevolgd. Slechts
de aanbeveling van de werkgroep om in de wet maximumtermijnen te
implementeren, werd door de wetgever gevolgd. Twee maximumtermijnen
werden in het wetsontwerp opgenomen; een maximumduur van twaalf jaar
voor langdurende huwelijken of huwelijken waaruit kinderen zijn geboren
en een duur gelijk aan de huwelijksduur voor huwelijken die korter dan
vijf jaar hebben geduurd en kinderloos zijn gebleven. Verlenging daarvan
is nadien mogelijk, maar slechts in zeer uitzonderlijke situaties. 
Met een krappe meerderheid werd het wetsvoorstel 19 295 aangenomen
door de Tweede Kamer.  Desondanks leek het er ondertussen op dat dit
wetsvoorstel niet door de Eerste Kamer zou komen. Als voornaamste bezwaar
voerde de Eerste Kamer aan dat hierin onvoldoende rekening was gehouden
met de lopende alimentaties, in het bijzonder met de positie van oudere
alimentatiegerechtigden. Pas na een novelle (22 170) en een amendement
waarin een speciale regeling werd voorgesteld voor oude gevallen, ging de
Eerste Kamer akkoord.  Het heeft daarom negen jaar geduurd (tot 1 juli 1994)
voordat de limiteringsregeling in werking trad. 
FWhb[c[djW_h[]hedZibW][dZ_iYkii_[
Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel over de limitering van partneralimentatie en de daarbij behorende novelle, werd slechts
kort ingegaan op de rechtvaardiging van voortzetting van deze onderhoudsplicht. Dit was noodzakelijk omdat anders geen antwoord kon worden
gegeven op de vraag of er reden is voor de beperking van de alimentatieduur. 
De opvattingen in de parlementaire grondslagendiscussie die ten gevolge van
het ingediende wetsvoorstel werden naar voren kwamen, vallen eveneens
onder twee categorieën waarin partneralimentatie enerzijds een alimentair
karakter heeft, en anderzijds een compensatoir karakter. De grondslagen die
in deze opvattingen naar voren komen zijn te herleiden naar de grondslag
voortdurende solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering
van de verdiencapaciteit. 
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De aanzet voor de parlementaire grondslagendiscussie werd door de
Raad van State gegeven. Het was de Raad van State namelijk opgevallen dat
de toenmalige minister en staatssecretaris van Justitie, Korthals Altes en
Korte-van Hemel, de keuze voor een maximumtermijn van twaalf jaar,
nauwelijks hadden gemotiveerd.  Ofschoon de regering zich aansloot bij
de motivering voor een periode van twaalf jaar van de werkgroep Lukács die
in de vorige subparagraaf is beschreven, vond de Raad van State deze
argumentatie onvoldoende omdat de onzekerheid te groot was dat binnen
twaalf jaar daadwerkelijk ﬁnanciële zelfstandigheid van de verzorgende
ex-echtgenoot kon worden bereikt.  De Raad van State stelde dat een vrouw
onbezorgd haar kinderen moest opvoeden, hetgeen volgens de Raad ook bleek
uit het in paragraaf 2.3.1 genoemde WODC-opinieonderzoek dat in de jaren
80 van de vorige eeuw was gehouden onder de Nederlandse bevolking.
Bovendien vond de Raad van State de maximumtermijn niet rijmen met een
van de in het rapport van de werkgroep Lukács genoemde gronden, namelijk
‘de zorg voor de kinderen’.
Daarnaast merkte de Raad van State op dat de keuze voor een maximumtermijn gelijk aan de huwelijksduur bij kinderloze huwelijken van korter dan
vijf jaar, helemaal niet door de minister en staatssecretaris van Justitie was
gemotiveerd. De wetgever had vergelijkbaar met wat de werkgroep Lukács
opperde, slechts gesteld dat in dergelijke gevallen ‘in het algemeen geen reden’
bestond om alimentatie toe te kennen.
In een reactie op het advies van de Raad van State gaven de minister
en staatssecretaris van Justitie aan dat de beperking van de duur was
beargumenteerd onder verwijzing naar de grondslag van partneralimentatie.
Volgens de minister en staatssecretaris van Justitie werd sinds 1971 in brede
kring aangenomen dat deze grondslag is gelegen in:
°<¥>EFWFSBOUXPPSEFMJKLIFJEWPPSFMLBBSTCFTUBBOEJFNFOEPPSIFUIVXFMJKLPQ
[JDIOFFNU±

Hierna merkte de minister en staatssecretaris op:
°<¥>BMTOBXFSLJOHWBOEFVJUIFUIVXFMJKLWPPSUWMPFJFOEFWFSBOUXPPSEFMJKLIFJE
[BMFSOBTDIFJEJOHFFOCJMMJKLFWFSFGGFOJOHNPFUFOQMBBUTWJOEFOWBOEFEPPSIFU
IVXFMJKLPOUTUBOFFDPOPNJTDIFOBEFMFO±

De minister en staatssecretaris leken op het eerste gezicht dus een mengvorm
 
 














,BNFSTUVLLFO**  # Q
0PLEFGSBDUJFMFEFOWBOIFU$%" % 113FO(17UXJKGFMEFOIJFSBBO[JF,BNFSTUVLLFO**
  OS Q
7PPSEFEVJEFMJKLIFJE[PVJLIJFSCJKXJMMFOPQNFSLFOEBUJOEFWPSJHFTVCQBSBHSBBGJTUFMF[FO
EBUEF[FGBDUPSJOIFUSBQQPSUOJFUXFSEBBOHFNFSLUBMTHSPOETMBH NBBSBMTFFOOBEFSF
VJUXFSLJOHIJFSWBO
,BNFSTUVLLFO**  " Q
,BNFSTUVLLFO**  $ Q
,BNFSTUVLLFO**  $ Q,BNFSTUVLLFO**  OS Q
,BNFSTUVLLFO**  $ Q,BNFSTUVLLFO**  OS Q

0/58*,,&-*/(7"/%&017"55*/(&/07&3%&(30/%4-"(&/7"/1"35/&3"-*.&/5"5*&

van beide bovengenoemde opvattingen aan te nemen, maar uit de volgende
opmerking blijkt deze constatering onjuist te zijn:
°<I>PFXFMEFIVXFMJKLTHFCPOEFOCFIPFGUJHIFJESJDIUJOHHFWFOELBO[JKOWPPSEF
CFTMJTTJOH PNUSFOU EF BMJNFOUBUJFQMJDIU  IPVEU EF JO EJU XFUTPOUXFSQ WPPSHF
TUFMEFSFHFMJOH[FLFSOJFUJOEBUEFSFDIUFSJOBMMFHFWBMMFOEFDBVTBMJUFJUUVTTFO
IVXFMJKLFOCFIPFGUJHIFJENPFUWBTUTUFMMFO<¥>±<DVSTJWFSJOHWBONJK¬/%4>

De minister en staatssecretaris weken hiermee uitdrukkelijk af van het
voorstel van de werkgroep Lukács. Zij leken vooral van een strikt alimentaire
karakter van partneralimentatie uit te gaan.
Het gevolg van het feit dat de minister en staatssecretaris van Justitie
expliciet afweken van de aanbeveling van de werkgroep Lukács, was dat de
motivering van de rechtvaardiging voor de limitering van partneralimentatie
nog meer tekort schoot. De motivering van de werkgroep voor de limitering
gold namelijk slechts voor de meest voorkomende gevallen waarin sprake was
van huwelijksgerelateerde behoeftigheid: die situaties waarin een ouder de
zorg had voor uit het huwelijk geboren kinderen. Die motivering ging echter
niet op voor kinderloze huwelijken van langer dan vijf jaar, of beter, die zaken
waarin GEEN sprake was van huwelijksgerelateerde behoeftigheid. Waarom zou
bij een onderhoudsplicht die slechts alimentair kan worden gekwaliﬁceerd,
tevens een maximumtermijn moeten gelden van twaalf jaar? Deze vraag is
door de wetgever niet beantwoord.
Ook de motivering van een maximumduur die gelijk is aan de huwelijksduur voor kinderloze huwelijken die niet langer hebben geduurd dan vijf
jaar, was onvolledig. Uit de vorige subparagraaf komt naar voren dat de werkgroep Lukács de termijn van vijf jaar vrij willekeurig heeft genoemd. De reden
waarom de grens bij een huwelijksduur op vijf jaren is gesteld, blijft dus
onduidelijk. Volgens de minister en staatssecretaris van Justitie weerspiegelden
deze termijn de gedachte dat ‘naarmate het huwelijk korter heeft standgehouden ook in mindere mate nadelige gevolgen van het huwelijk zullen zijn
ontstaan’. Eventuele alimentatie zou volgens de minister en staatssecretaris
van Justitie ‘vaak een overgangskarakter hebben ten einde de alimentatiegerechtigde de gelegenheid te geven zich erop voor te bereiden door arbeid
weer in eigen levensonderhoud te voorzien’. Daarna vervolgde de wetgever
dat ‘[…] [i]n het voorstel wordt in navolging van het advies van de Commissie
Alimentatienormen […] de grens voor het kortdurende huwelijk gelegd bij vijf
jaar […]’.
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Daarnaast kan niet slechts door omstandigheden die liggen in het huwelijk
behoeftigheid ontstaan. Dit wordt nader uiteengezet in het volgende hoofdstuk,
maar gedacht kan bijvoorbeeld worden aan behoeftigheid die is ontstaan door
arbeidsongeschiktheid. De motivering van de minister en staatssecretaris
van Justitie dat naarmate het huwelijk korter heeft geduurd ook in mindere
mate NADELIGE GEVOLGEN VAN HET HUWELIJK zullen zijn ontstaan, gaat in dergelijke
gevallen niet op. Aangezien de minister en staatssecretaris de noodzaak
van een causale relatie tussen huwelijk en behoeftigheid afwijzen, kan de
vraag worden gesteld waarom in zulke gevallen een korte onderhoudsplicht
gerechtvaardigd is.
Tijdens de bespreking van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer kreeg de
grondslag genoemd door de minister en staatssecretaris van Justitie bijval
van enkele fracties. Andere partijen gingen echter tijdens deze behandeling
niet meer (direct) in op de grondslag van partneralimentatie, waardoor geen
principieel debat tot stand kwam.
Gedurende de beraadslaging over de novelle van het wetsvoorstel in de
Eerste Kamer, leidden de bovenstaande opmerkingen van de wetgever over
de grondslag van partneralimentatie tot enige verwarring. Door de leden van
D66 werd destijds aan de toenmalige staatssecretaris van Justitie Kosto de
vraag gesteld of hij kon aangeven wat de grondslag van partneralimentatie is.
Het antwoord van de staatssecretaris was simpelweg dat dit reeds tijdens de
besprekingen van het wetsvoorstel uiteen was gezet en vervolgens herhaalde
de staatssecretaris de hierboven genoemde opmerking van de wetgever die
een mengvorm van de strikt alimentaire en compensatoire kwaliﬁcatie leek in
te houden.
D66-Kamerlid Hoefnagels concludeerde vervolgens dat de grondslag
door de regering was gevonden in de huwelijksgerelateerde behoeftigheid
en dat daarmee zowel een nieuwe grondslag was gevonden, als een ‘nieuwe
causaliteit voor alimentatie’ was geschapen. Zoals gezegd, heeft de
regering dit uitdrukkelijk niet bedoeld. In de doctrine werd soms dezelfde
onjuiste conclusie getrokken.
Geconcludeerd kan worden dat het parlementaire grondslagendebat dat
ten gevolge van het ingediende wetsontwerp betreffende de limitering van
partneralimentatie ontstond, niet uitblonk in helderheid. Hierdoor is geen
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duidelijk en eenduidig antwoord gegeven op de vraag WAAROM ex-echtgenoten
voor een bepaalde periode nog de ﬁnanciele zorg hebben voor iemand van wie
zij nu juist gescheiden zijn.
Volgens de wetgever werd het wetsvoorstel betreffende de limitering van
partneralimentatie in brede kring met instemming ontvangen. In de periode
1985-1994 werd dan ook nog slechts incidenteel gediscussieerd over het
alimentatierecht en de grondslag van partneralimentatie.
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$E GRONDSLAGEN IN DE JURISPRUDENTIE VAN DE (OGE 2AAD
De Hoge Raad heeft in 1997 en 2001 twee belangrijke beschikkingen gewezen
die de grondslag van partneralimentatie betroffen. In deze zaken wordt
opnieuw de voortdurende solidariteit als grondslag van de onderhoudsbijdrage
erkend. In 1997 werd door de Hoge Raad namelijk in het zogenaamde Poolse
bruid-zaak opnieuw de grondslag uit 1919 (de voortdurende solidariteit)
herhaald en daaraan werd toegevoegd dat:
°<¥> IFU IPG IFU POUCSFLFO WBO CFIPFGUJHIFJE WBO EF WSPVX OJFU NFEF  IBE 
NPHFO CBTFSFO PQ EF EPPS IFN WFSPOEFSTUFMEF PNTUBOEJHIFJE EBU EF WSPVX
WwwSIFUIVXFMJKLJOEF[FMGEFNBUFCFIPFGUJHXBT OPDIPPLPQEFPNTUBOEJHIFJE
EBUIFUIVXFMJKLTMFDIUTLPSUIFFGUHFEVVSE±

Daarmee besliste de Hoge Raad dat eveneens een recht op partneralimentatie
bestaat als de behoeftigheid niet door het huwelijk is veroorzaakt.
In een zaak uit 2001 herhaalde de Hoge Raad wederom zijn grondslag uit
1919 en voegde daaraan toe dat:
°<E>F <¥> WFSEFEJHEF PQWBUUJOH <WBO EF POEFSIPVETQMJDIUJHF NBO> EBU FFO 
POEFSIPVETQMJDIU TMFDIUT EBO HFSFDIUWBBSEJHE JT  XBOOFFS EPPS EF GFJUFMJKLF 
JOSJDIUJOHWBO IFUIVXFMJKLEFWFSEJFODBQBDJUFJUWBOEFPOEFSIPVETHFSFDIUJHEF
JTWFSNJOEFSE <¥>HFFOTUFVOJOIFUSFDIU<WJOEU>±<DVSTJWFSJOHWBONJK¬/%4>

&FOOPFNTXBBSEJHBSUJLFMVJUEF[FQFSJPEFJTEBUWBO&M[JOHB  Q ;JKMFFLJOIBBS
BSUJLFMFFOFYQMJDJFUPOEFSTDIFJEUFNBLFOUVTTFOFOFS[JKETEFTUSJLUBMJNFOUBJSFLXBMJ¹DBUJF
WBOQBSUOFSBMJNFOUBUJFFOBOEFS[JKETEFDPNQFOTBUPJSFLXBMJ¹DBUJF&M[JOHBQMFJUUFTMFDIUT
WPPSEFMBBUTUHFOPFNEFLXBMJ¹DBUJFFOWPOEEBUEF[FBDIUFSMJHHFOEFSFDIUWBBSEJHJOHIFU
HFWPMHIBEEBU[PXFMEFFDPOPNJTDIFOBEFMFO BMTEFFDPOPNJTDIFWPPSEFMFOWBOIFUIVXFMJKL
EBBEXFSLFMJKL[PVEFONPFUFOXPSEFOWFSFGGFOE XBBSCJKEF°UPUBMFUFWFSFGGFOFOTPN±[PV
NPFUFOXPSEFOCFSFLFOE1BSUOFSBMJNFOUBUJF[PVJOQSJODJQFLVOOFOXPSEFOBGHFTDIBGUFO
XPSEFOWFSWBOHFOWPPSFFO°BGSFLFOJOHJOIVXFMJKLTWFSNPHFOTSFDIUFMJKLF[JO±%BBSOBBTU[PV
FSPPLOPHFFO°WFSHPFEJOH±LVOOFOLPNFOWPPSEF[PSHFOEFPVEFSWBOEFVJUIFUIVXFMJKL
HFCPSFONJOEFSKBSJHFLJOEFSFO BMEVT&M[JOHB
 )3OPWFNCFS /+ )3GFCSVBSJ /+  NOU486JUEF[F
CFTDIJLLJOHFOLBOXPSEFOPQHFNBBLUEBUEF)PHF3BBEEFWPPSUEVSFOEFTPMJEBSJUFJUSVJN
PQWBU*OHFWBMWBOFFOTDIJKOIVXFMJKLLBO WPPSUEVSFOEF TPMJEBSJUFJUUVTTFOEFFYFDIUHFOPUFO
CFTUBBO)FUJTWPMHFOTEF)PHF3BBEPPLPOKVJTUEBUTMFDIUTFFOPOEFSIPVETWFSQMJDIUJOH
CFTUBBU JOEJFOUJKEFOTIFUIVXFMJKLTQSBLFJTHFXFFTUWBOXFEFS[JKETFWFS[PSHJOH TBNFOMFWJOH
PGWBOIFUWPFSFOWBOFFOHFNFFOTDIBQQFMJKLFIVJTIPVEJOH
 %FNBOWPOEEBUHFFOTQSBLFXBTWBOCFIPFGUJHIFJEXFMLFXBTWFSPPS[BBLUEPPSIFUIVXFMJKL 
WPPSBMPNEBUEF[PPOWwwSIFUIVXFMJKLXBTHFCPSFO
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Opnieuw oordeelde de Hoge Raad dat de behoeftigheid niet door het huwelijk
dient te zijn veroorzaakt om een onderhoudsbijdrage toe te kennen omdat
de lotsverbondenheid tussen partijen hiervoor voldoende is (en het Hof had
eerder vastgesteld dat hiervan sprake was). Zoals de A-G opmerkte, is voor
het ‘aannemen van […] behoeftigheid niet vereist [..] dat zij rechtstreeks voortvloeit uit het huwelijk en dat deze ‘huwelijksgerelateerdheid’ dan ook in de
jurisprudentie geen vast element is van de vereiste behoeftigheid’. Toch kan
door het woord ‘slechts’ uit bovenstaande zin worden opgemaakt dat de
Hoge Raad een indirect onderscheid maakt tussen de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit en enig andere grondslag
van partneralimentatie.
In latere uitspraken is de Hoge Raad bij zijn standpunt gebleven.
8[f[hajfeb_j_[a#cWWjiY^Wff[b_`a[]hedZibW][dZ[XWj"cWWhl[[bZ_iYkii_[el[h^[j
^k_Z_][fWhjd[hWb_c[djWj_[h[Y^j
In de periode 1995 tot 2013 is weinig gediscussieerd over de grondslagen
van partneralimentatie. In de literatuur wordt er vaak vanuit gegaan dat
slechts de voortdurende solidariteit (in de literatuur ook wel aangegeven
als ‘posthuwelijkse solidariteit’ of ‘doorwerking van de lotsverbondenheid’)
de grondslag van partneralimentatie is, ofschoon bijvoorbeeld in AsserDe Boer nog altijd staat dat het moeilijk is om een ‘scherp omlijnde’
grondslag van partneralimentatie te geven. Het is echter te verwachten
dat het grondslagendebat weer wordt aangezwendeld door de recente
plannen van de VVD, PvdA en D66. Zoals in de introductie van dit proefschrift
en hoofdstuk 1 is besproken, willen deze politieke partijen namelijk dat
nog slechts partneralimentatie wordt toegekend als deze de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit als grondslag heeft.
De voortdurende solidariteit geldt dan niet meer als grondslag van deze
onderhoudsplicht.
Ondanks het beperkte grondslagendebat, is de afgelopen jaren wel veel gediscussieerd over het huidige partneralimentatierecht. De berichtgeving in
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de media over partneralimentatie is veelal negatief. ‘Partneralimentatie niet
meer van deze tijd’, kopte bijvoorbeeld Het Financieele Dagblad in 2006.
‘Alimentatie leidt tot afhankelijkheid’, volgens De Volkskrant in datzelfde
jaar. ‘Steeds meer mannen betalen de alimentatie niet na een echtscheiding’,
aldus NRC Handelsblad in 2010. Daarnaast blijken politici vaak brieven te
ontvangen met klachten over deze onderhoudsplicht en in 2009 is zelfs over
dit onderwerp een burgerinitiatief gestart.
Het voornaamste bezwaar van de tegenstanders van het huidige alimentatierecht is als volgt samen te vatten: de gerechtigde hoeft gedurende de
alimentatieperiode geen enkele inspanning te plegen om in eigen levensonderhoud te voorzien en daarmee samenhangend, de alimentatieduur
is te lang en het bedrag te hoog. Vanwege het feit dat vooral vrouwen de
alimentatiegerechtigden zijn, wordt door tegenstanders vaak gesuggereerd
dat partneralimentatie het emancipatieproces van gescheiden vrouwen zou
belemmeren. Om die reden pleitte bijvoorbeeld echtscheidingsadvocaat
Gijbels voor een sollicitatieplicht voor alimentatiegerechtigden, want ‘als je
in de bijstand zit, moet je ook verplicht solliciteren’. Anderen zijn echter
rigoureuzer en vinden dat partneralimentatie zou moeten worden afgeschaft.
Ook door politici werden verschillende oplossingen aangedragen voor het
bovengenoemde bezwaar van de tegenstanders van het geldende alimentatierecht, zoals verkorting van de wettelijke maximumduur naar bijvoorbeeld vier
of vijf jaar en verbetering van de motivering door de rechter van voornamelijk
de alimentatiehoogte. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het
wetsvoorstel waarin aan het LBIO de invorderingsbevoegdheid van partneralimentatie is gegeven, werd bovendien het meer met het ouderschapsplan
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vergelijkbare ‘partneralimentatieplan’ voorgesteld. Hoewel onduidelijk is
gebleven hoe een dergelijk plan er inhoudelijk precies uit zou moeten zien,
komt deze oplossing hierop neer dat partijen in een plan vastleggen op welke
wijze en op welk moment de gerechtigde inkomsten gaat verwerven om in
eigen levensonderhoud te voorzien. De toenmalige minister van Justitie,
Hirsch Ballin, gaf echter om meerdere redenen aan dat hij het nut van een
wettelijk voorgeschreven partneralimentatieplan niet inzag. Mijns inziens
wordt met de invoering van een partneralimentatieplan de verkrijging van
de echtscheiding ten onrechte bemoeilijkt. Dit wordt namelijk niet zoals bij
het ouderschapsplan lastiger gemaakt omwille van het belang van kinderen,
maar vanwege het belang van de economische sterkste partij (de onderhoudsplichtige). Verschillende Tweede Kamerleden toonden zich echter voorstander
van een alimentatieplan en PvdA-kamerlid Timmer indiceerde dat zij een
wetsvoorstel voorbereidt dat ‘toch een beetje deze kant opgaat’. Toch is
dit voorstel er nimmer gekomen en zoals aan bod is gekomen in hoofdstuk 1,
werkt de PvdA inmiddels samen met de VVD en D66 aan een ander
wetsvoorstel. In datzelfde hoofdstuk is besproken dat ook de PVV in 2012 een
wetsvoorstel over partneralimentatie heeft ingediend. Dit wetsvoorstel gaat
vooral om de verkorting van de wettelijke maximumtermijn van twaalf naar
vijf jaar.
Hoewel positieve geluiden over het geldende partneralimentatierecht
minder vaak te horen zijn, bestaan er tevens voorstanders van deze regeling.
Over het algemeen wordt door de voorstanders gesteld dat partneralimentatie
in zijn huidige vorm noodzakelijk is vanwege een onvoltooid emancipatieproces van vrouwen, waardoor voornamelijk vrouwen na een scheiding
ﬁnancieel afhankelijk zijn. Of zoals Dorhout kernachtig verwoordde:
‘[a]ls mannen minder lang willen betalen, zullen zij meer moeten afwassen’.
Ook wordt wel gesteld dat de huidige regeling voldoet aan de eisen van
deze tijd omdat deze de rechter voldoende ruimte geeft ‘om tot een rechtvaardig oordeel te komen binnen de huidige maatschappelijke context’.
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In hoofdstuk 4 wordt nog uitgebreid ingegaan op de kern van het hedendaagse
politiek-maatschappelijke debat over partneralimentatie in het algemeen, en
het huidige alimentatierecht in het bijzonder.
 $0/$-64*&
In dit hoofdstuk is aan de hand van een historisch overzicht van de
ontwikkeling van de opvattingen over de rechtvaardiging van partneralimentatie nagegaan welke grondslagen te vinden zijn in de wetsgeschiedenis,
de jurisprudentie van de Hoge Raad en de juridische doctrine. Gebleken is dat
de opvattingen over de rechtvaardiging van deze onderhoudsplicht ten tijde van
het oude aan schuld gekoppelde alimentatierecht (1838-1969) ruwweg onder
twee categorieën vallen waarin partneralimentatie enerzijds als een vorm van
schadevergoeding wordt gezien, en anderzijds een strikt alimentair karakter
heeft. De opvattingen over de rechtvaardiging die onder deze laatstgenoemde
categorie vallen, zijn te herleiden naar de grondslag voortdurende solidariteit.
Bij de categorie waarin partneralimentatie als een vorm van schadevergoeding
wordt aangemerkt, wordt de legitimatie daarentegen gevonden in de
schuldige gedragingen van ex-echtgenoot die de echtscheiding hebben
veroorzaakt. Partneralimentatie compenseert namelijk het verlies van de
huwelijkse levensstandaard waarop de onschuldige echtgenoot aan de
echtscheiding vanwege de wettelijke huwelijkse onderhoudsplicht, levenslang
recht had.
Vanaf de inwerkingtreding van het huidige partneralimentatierecht in
1971 tot op heden, kunnen tal van opvattingen die over de rechtvaardiging van
partneralimentatie bestaan, grofweg worden ingedeeld naar twee categorieën
waarin partneralimentatie aan de ene kant een strikt alimentair karakter heeft
en aan de andere kant een compensatoir karakter heeft. Bij de alimentaire
kwaliﬁcatie van partneralimentatie wordt net zoals vóór 1971, de grondslag
gevonden in de voortdurende solidariteit. De opvattingen die echter uitgaan
van een compensatoir karakter van partneralimentatie, zijn te herleiden naar
de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit.
In het huidige recht zijn geen andere grondslagen gevonden.
In de opvattingen over de rechtvaardiging van partneralimentatie van ná
1971 wordt meestal geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de grondslag
voortdurende solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering
van de verdiencapaciteit. Dit komt doordat de opvattingen vaak dus OF strikt
alimentair OF compensatoir te kwaliﬁceren zijn, waardoor onduidelijk blijft
dat er TWEE grondslagen van partneralimentatie bestaan. Daarnaast kunnen de
opvattingen niet altijd onder een van de twee kwaliﬁcaties worden ingedeeld,
omdat zij een mengvorm van beide kwaliﬁcaties inhouden. Hierdoor kan het
alimentatiedebat niet op een heldere wijze worden gevoerd, wat ook volgt uit
de discussie rond de invoering van de wettelijke limitering in 1994.
Zowel de grondslag voortdurende solidariteit als grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit is in de jurisprudentie
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van de Hoge Raad terug te vinden. In twee belangrijke uitspraken uit 1997
en 2001 herhaalde de Hoge Raad namelijk zijn grondslag uit 1919 (voortdurende solidariteit), maar gaf daarbij aan dat een causaal verband tussen de
behoeftigheid en het huwelijk niet noodzakelijk is voor de toekenning van
partneralimentatie. Waarschijnlijk is door de uitspraken van de Hoge Raad
de grondslagendiscussie op de achtergrond geraakt, want vanaf dat moment
wordt in de meeste literatuur er vanuit gegaan dat de voortdurende solidariteit
de grondslag van partneralimentatie is. Toch kan niet worden gezegd dat
sprake is van een uitgekristalliseerde algemene opvatting over de grondslag
van partneralimentatie. Het debat hierover is in Nederland nimmer voltooid,
wat ook indirect blijkt uit discussie over het alimentatierecht van de afgelopen
jaren en het recente plan van de VVD, PvdA en D66 om nog slechts de
huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit als grondslag
van partneralimentatie te erkennen.



)00'%456, 

#FQBMJOHWBOEFHSPOETMBHFOBBOEFIBOEWBO
OJFU¹OBODJqMFGBDUPSFO
 */-&*%*/(
Uit de voorafgaande hoofdstukken is gebleken dat na de liberalisering van
het echtscheidings- en alimentatierecht in 1971 de in de wetsgeschiedenis,
jurisprudentie van de Hoge Raad en de doctrine genoemde rechtvaardigingen
van partneralimentatie alle te herleiden zijn naar slechts twee grondslagen, te
weten: de voortdurende solidariteit en de huwelijksgerelateerde vermindering
van de verdiencapaciteit. Verder is naar voren gekomen dat deze twee
grondslagen meestal niet duidelijk van elkaar worden onderscheiden, wat
verschillende knelpunten tot gevolg kan hebben. In dit hoofdstuk probeer
ik een belangrijke vraag te beantwoorden die uit deze conclusies volgt,
namelijk of het maken van een onderscheid tussen deze twee grondslagen
praktisch uitvoerbaar is.
Uit de schets van het huidige alimentatierecht die in hoofdstuk 1 is gegeven,
blijkt dat naast de wettelijke ﬁnanciële maatstaven behoefte en draagkracht,
ook niet-ﬁnanciële factoren van betekenis zijn bij de toekenning van partneralimentatie. Juist deze niet-ﬁnanciële factoren vormen een belangrijk
hulpmiddel voor de vaststelling van welke grondslag in concreto sprake is.
Deze factoren worden in principe niet expliciet in de wet genoemd, maar
komen naar voren in de jurisprudentie. Voorbeelden van dergelijke factoren
zijn: de ongelijke rolverdeling die tussen echtgenoten tijdens het huwelijk heeft
bestaan, de leeftijd van de gescheiden echtgenoot die om partneralimentatie
verzoekt, diens gezondheidstoestand, de huwelijksduur en wangedrag.
Vanwege de belangrijke rol van de niet-ﬁnanciële factoren bij de bepaling
van de juiste grondslag wordt in dit hoofdstuk allereerst uiteengezet
welke plaats de niet-ﬁnanciële factoren innemen bij de vaststelling van
partneralimentatie (paragraaf 3.2). Vervolgens wordt aan de hand van een
analyse van de rechtspraak de niet-ﬁnanciële factoren in kaart gebracht
(paragrafen 3.3 en 3.4). Voorts wordt een samenvattend overzicht gegeven
van de besproken niet-ﬁnanciële factoren (paragraaf 3.5). Hierna wordt
een handleiding aangereikt hoe in een concrete zaak met behulp van de
niet-ﬁnanciële factoren bepaald kan worden op welke grondslag (of
grondslagen) de onderhoudsplicht is gebaseerd (paragraaf 3.5). In paragraaf 3.6
volgt een conclusie.
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In het vorige hoofdstuk kwam aan de orde dat de alimentatierechter sinds 1913
bij de vaststelling van partneralimentatie een discretionaire bevoegdheid heeft,
waardoor hij naast ﬁnanciële factoren eveneens rekening kan houden met
niet-ﬁnanciële factoren. In het huidige recht komt de beslissingsvrijheid van
de rechter tot uiting in artikel 1:157 lid 1 BW; de rechter KAN partneralimentatie
toekennen, maar hij hoeft dit niet te doen.
De niet-ﬁnanciële factoren zijn van belang bij verzoeken om de eerste
vaststelling van partneralimentatie, wijziging van de onderhoudsplicht en
verlenging van de alimentatieduur. Daarbij spelen de niet-ﬁnanciële factoren
voornamelijk een rol bij twee vragen, namelijk of de gescheiden echtgenote
(nog) behoeftig is en of het billijk is dat haar ex-partner een onderhoudsuitkering aan haar moet betalen. Dit blijft in de doctrine vaak onderbelicht.
Daarom wordt in dit hoofdstuk allereerst uitgebreid ingegaan op de wijze
waarop de niet-ﬁnanciële factoren naar voren komen in de alimentatiewetgeving. De betekenis van de niet-ﬁnanciële factoren voor het antwoord op
de twee vragen wordt achtereenvolgens besproken (paragraaf 3.2.1 en 3.2.2).
Hierna volgt een tussentijdse conclusie (paragraaf. 3.2.3).
  #FIPFGUF CFIPFGUJHIFJEFOOJFU¹OBODJqMFGBDUPSFO
De niet-ﬁnanciële factoren zijn allereerst van belang bij de vaststelling van
de behoeftigheid (artikel 1:392 lid 2 j° artikel 1:157 lid 1 BW). De eerste vraag
die moet worden gesteld bij een verzoek om partneralimentatie is of de
verzoekende ex-echtgenoot behoeftig is. Of dit zo is, hangt samen met de
vaststelling van de behoefte, een van de ﬁnanciële maatstaven voor alimentatie.
Dit komt omdat de behoefte wordt bepaald door de omvang van de behoeften
en de middelen die verzoeker heeft. Als de omvang van de behoeften en de
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middelen bekend zijn, kunnen deze van elkaar worden afgetrokken. Is het
resultaat POSITIEF, dan heeft de ex-echtgenoot die om partneralimentatie
verzoekt onvoldoende middelen om in eigen levensonderhoud te voorzien
en is deze dus behoeftig. Aan de voorwaarde van het verzoek tot toekenning
van partneralimentatie is dan voldaan. Bij een negatief resultaat beschikt de
verzoekende ex-echtgenoot daarentegen wel over voldoende middelen om in
eigen behoefte te voorzien (zie ook ﬁguur 3.1).
In de literatuur wordt veelal zowel de omvang van de behoeften, als de
behoeften minus de middelen met het begrip behoefte aangeduid. Voor de
duidelijkheid duid ik in het vervolg de omvang van de behoeften aan met bruto
behoefte, en de bruto behoefte minus de middelen met netto behoefte.
Hieronder wordt besproken hoe de behoeftigheid in twee stappen wordt
vastgesteld.
IjWfd0X[fWb_d]lWdZ[XhkjeX[^e[\j[
De omvang van de bruto behoefte wordt globaal als volgt bepaald (zie
ﬁguur 3.1). Als eerste worden de MINIMUMBEHOEFTEN van de verzoekende
echtgenoot vastgesteld. Tot de minimubehoeften worden gerekend de strikt
noodzakelijke lasten. Deze lasten omvatten de bijstandsnorm en daarnaast
bijvoorbeeld ook een redelijke extra woonlast en/of de premie zorgverzekeringswet.
Naast de minimumbehoeften kan de rechter eveneens rekening houden
met de lasten die meer tot de LUXE UITGAVEN zijn te rekenen. Hierbij kan worden
gedacht aan de kosten van een eigen auto, vakanties, maar bijvoorbeeld
ook aan kosten voor een schoonheidsspecialist. Welke luxe uitgaven als
redelijke lasten worden aangemerkt kan de rechter bepalen aan de hand van
de WELSTAND TIJDENS HET HUWELIJK waarin de echtelieden hebben geleefd. Om
deze welstand te bepalen wordt het inkomsten- en uitgavenpatroon van de
laatste jaren van het huwelijk bekeken. Met de subjectieve ﬁnanciële
factor welstand tijdens het huwelijk wordt rekening gehouden omdat het
uitgangspunt bij de vaststelling van partneralimentatie is dat partijen zoveel
als mogelijk in dezelfde (ﬁnanciële) staat moeten blijven als gedurende het
huwelijk het geval was. De ex-echtgenoot wordt daardoor niet abrupt
;JFCJKWPPSCFFME8FSLHSPFQ"MJNFOUBUJFOPSNFO 3BQQPSUBMJNFOUBUJFOPSNFO  Q
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teruggeworpen op een veel lager welvaartsniveau. Aan de behoeftige wordt
namelijk de tijd gegund om eventueel te wennen aan een lagere levensstandaard. Ook in moderne gezinnen waarin arbeid en zorg gelijk over
de echtgenoten zijn verdeeld en dergelijke verdeling na de scheiding wordt
voortgezet, kan hierdoor aan de minst verdienende ex-echtgenoot partneralimentatie worden toegekend. In zulke situaties is geen sprake van een
verminderde verdiencapaciteit door het huwelijk, zodat de grondslag van
partneralimentatie slechts de voortdurende solidariteit is.
Als laatste kan de rechter bij de vaststelling van de omvang van de
behoefte de RELEVANTE SCHULDEN van de verzoekende ex-echtgenoot meetellen.
De schuld die een ex-echtgenoot is aangegaan voor de proceskosten van de
echtscheidingsprocedure kan bijvoorbeeld hieronder vallen.
IjWfjm[[0X[fWb_d]lWdZ[c_ZZ[b[d
Nadat de rechter de bruto behoefte heeft vastgesteld gaat deze na welke
middelen een verzoekende ex-echtgenoot tot haar beschikking heeft om in
eigen levensonderhoud te voorzien. Als eerste onderzoekt de rechter welke
WERKELIJKE INKOMSTEN de verzoeker heeft. De werkelijke inkomsten omvatten
bijvoorbeeld de inkomsten uit arbeid, maar NIET een bijstandsuitkering.
Ook wanneer verzoeker een nieuwe relatie aangaat (zonder dat sprake is van
hertrouwen of samenleven als waren zij gehuwd in de zin van artikel 1:160
BW), kan dit positieve gevolgen hebben voor de inkomsten. Daarnaast kan
in bepaalde gevallen van de verzoeker worden verwacht dat zij inteert
op eigen vermogen, maar dit wordt echter niet redelijk geacht wanneer
bijvoorbeeld een pensioenvoorziening ontbreekt.
Ten tweede kan de rechter rekening houden met de IN REDELIJKHEID TE
VERWERVEN INKOMSTEN. De gescheiden echtgenoot heeft namelijk de verplichting
om de nodige inspanningen te verrichten om een betaalde werkkring te
vinden, zodat zij zelf in haar eigen levensonderhoud kan gaan voorzien. De in
redelijkheid te verwerven inkomsten worden ook wel de ﬁctieve inkomsten of
verdiencapaciteit genoemd. Een inkomensvermindering van de verzoekende
ex-echtgenoot mag de rechter buiten beschouwing laten indien deze zich met
het oog op diens belangen had behoren te onthouden van gedragingen die tot
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die inkomensvermindering hebben geleid. In sommige gevallen kan echter
sprake zijn van omstandigheden, niet-ﬁnanciële factoren, die in redelijkheid
in de weg kunnen staan aan het verwerven van inkomsten. De belangrijkste
factoren uit de rechtspraak zijn: de ongelijke rolverdeling tijdens het huwelijk,
de zorg voor kinderen en/of het huishouden, de zorg voor anderen, de in de
kring van de verzoeker bestaande maatschappelijke opvattingen, de gezondheidstoestand van verzoeker, diens leeftijd, de duur van het huwelijk of de
samenleving, de situatie op de arbeidsmarkt en de achterstand in scholing,
vakopleiding en/of werkervaring. Door deze bijzondere omstandigheden kan
de verzoekende ex-echtgenoot dus niet (geheel) eigen inkomsten uit arbeid
verwerven waarmee in de eigen behoefte kan worden voorzien. Bij deze nietﬁnanciële factoren gaat het dus om de vraag in hoeverre de verzoekende
ex-echtgenoot verdiencapaciteit heeft. In paragraaf 3.3 komen zij nog uitgebreid aan de orde.
'JHVVS  
4DIFNBUJTDIFXFFSHBWFWBOEFSPMWBOEFOJFU¹OBODJqMFGBDUPSFOCJKEFCFQBMJOHWBOEFCFIPFGUJHIFJE

Bruto behoefte
Minimumbehoefte (strikt noodzakelijke lasten)

 ................................

Luxe redelijke lasten (de welstand tijdens het huwelijk)

 ................................

Relevante schulden

 ................................



+ ____________
Totale behoeften

 ................................

Af: middelen
Werkelijke inkomsten
(salaris, nieuwe relatie, interen op vermogen)

 ................................

Mogelijkheden tot verwerven van inkomsten
(niet-financiële factoren van belang)

 ................................



+ ____________



Totale inkomsten  ................................

Omvang netto behoefte

 ................................
____________
____________

BEHOEFTIGHEID = positieve netto behoefte

8FSLHSPFQ"MJNFOUBUJFOPSNFO 3BQQPSUBMJNFOUBUJFOPSNFO  Q)3BQSJM 
/+ )3NFJ -+/#- EFCFIPFGUJHFFYFDIUHFOPPUIBEMFUTFMPQHFMPQFO
EPPSFFO[FMGNPPSEQPHJOHOBEBU[JKOWSPVXIFNJOLFOOJTIBEHFTUFMEWBOIBBSCFTMVJUPN
WBOIFNUFTDIFJEFO7PMHFOTIFU)PGXBTEFCFIPFGUJHIFJEWBOEFNBOEBBSPNBBO[JDI[FMG
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   %FCFUFLFOJTWBOEFOJFU¹OBODJqMFGBDUPSFOCJKEFCJMMJKLIFJETUPFUT
:[X_bb_`a^[_Zije[ji
Als de rechter van oordeel is dat de ex-echtgenoot die om partneralimentatie
verzoekt redelijkerwijs niet in eigen levensonderhoud kan voorzien, maakt
zij niet zonder meer aanspraak op een onderhoudsbijdrage ten laste van de
andere ex-echtgenoot. Een tweede vraag die namelijk moet worden gesteld
is óf van de onderhoudsplichtige ex-echtgenoot in redelijkheid kan worden
gevergd dat hij partneralimentatie betaalt aan de voormalige partner. Dit zou
ik de billijkheidstoets willen noemen. De rechter komt pas aan deze toets
toe nadat vaststaat dat is voldaan aan de behoeftigheid, maar ook nadat is
berekend dat de onderhoudsplichtige voldoende draagkracht heeft. Wanneer de
billijkheidstoets negatief uitvalt, kan de rechter geheel geen partneralimentatie
toekennen, de duur beperken of het alimentatiebedrag matigen, hoewel dit
laatste volgens Dorhout in de praktijk weinig wordt gedaan.
Bij het uitvoeren van de bilijkheidstoets kan de rechter tevens nog andere
dan de in paragraaf 3.2.1 genoemde niet-ﬁnanciële factoren meewegen die
invloed kunnen hebben op de al dan niet toekenning van partneralimentatie.
Deze niet-ﬁnanciële factoren die in de rechtspraak voorkomen, zijn: wangedrag,
duur van het huwelijk of de samenleving, de duur van de alimentatieverplichting en de periode tussen de echtscheiding en het moment van beoordeling
van het alimentatieverzoek. Deze factoren zullen nog nader worden toegelicht
in paragraaf 3.4.
De uitkomst van de bilijkheidstoets kan zijn dat – hoewel aan de voorwaarde
van de toekenning van partneralimentatie is voldaan – van de draagkrachtige
ex-echtgenoot niet in redelijkheid gevraagd kan worden dat hij zijn voormalige behoeftige partner alimentatie betaalt omdat door de aanwezigheid van
niet-ﬁnanciële factoren zoals wangedrag, de rechtvaardiging van deze
onderhoudsplicht is weggenomen.
   5VTTFOUJKETFDPODMVTJF
Uit het bovenstaande volgt dat de niet-ﬁnanciële factoren op twee plaatsen bij
de toekenning van partneralimentatie van belang zijn, waardoor inzichtelijk
kan worden welke grondslag in een concrete casus van betekenis is. Ten eerste
zijn de niet-ﬁnanciële factoren van belang bij de vraag of de verzoekende
echtgenoot in redelijkheid inkomsten kan verwerven. Deze niet-ﬁnanciële
factoren hebben invloed op de mogelijkheden voor de verzoekende
echtgenoot om zelf door arbeid in eigen levensonderhoud te voorzien, dus op
de verdiencapaciteit van de gescheiden echtgenoot. De factoren bepalen mede

%FSFDIUFSLBO[JDIOBNFMJKLCJKEFWBTUTUFMMJOHWBOQBSUOFSBMJNFOUBUJFEPPSEFCJMMJKLIFJE
MBUFOMFJEFO;JF"TTFS%F#PFS OS
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 %FIVXFMJKLTEVVS[BMWPPSBMJOWMPFEIFCCFOPQEFCFIPFGUJHIFJEPNEBUCJKFFOLPSUF
IVXFMJKLTEVVSBSUJLFMMJE#8HFMEU
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de behoeftigheid en laten zien waarom partneralimentatie wordt toegekend
door de rechter.
Ten tweede spelen de niet-ﬁnanciële factoren een rol bij de vraag of het
billijk is dat ten laste van de draagkrachtige ex-echtgenoot partneralimentatie
wordt vastgesteld. Deze factoren kunnen geheel of gedeeltelijk een van de
grondslagen van partneralimentatie doorkruisen. Als van deze factoren in
concreto sprake is, maken zij duidelijk waarom geen partneralimentatie wordt
toegekend aan een behoeftige gewezen echtgenoot.



 /*&5'*/"/$*Ã-&'"$503&/#*+%&7"4545&--*/(7"/%&
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Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, zijn de niet-ﬁnanciële factoren
van groot belang bij de vaststelling van de behoeftigheid, namelijk bij
beantwoording van de vraag in hoeverre de verzoekende ex-echtgenoot
verdiencapaciteit heeft. In deze paragraaf worden de belangrijkste nietﬁnanciële factoren in kaart gebracht die bij deze vraag een rol spelen.
Daarbij wordt een in de standaardliteratuur gebruikelijk onderscheid gemaakt
tussen de subjectieve en objectieve niet-ﬁnanciële factoren. Onder de
laatst genoemde factoren wordt verstaan die factoren ‘welke door ‘tellen en
meten’ zijn vast te stellen’. De subjectieve factoren zijn daarentegen meer
persoonlijke omstandigheden van de alimentatiegerechtigde en de vaststelling
daarvan is aan het oordeel van de rechter overgelaten. Vaak gaat het om niet
eenvoudig meetbare factoren.
Allereerst worden in deze paragraaf de subjectieve niet-ﬁnanciële factoren
besproken (paragraaf 3.3.1). Deze zijn:
t EFUVTTFOEFFYFDIUHFOPUFOCFTUBBOEFSPMWFSEFMJOHUJKEFOTIFUIVXFMJKL
t EF[PSHWPPSLJOEFSFOFOPGIFUIVJTIPVEFO
t EF[PSHWPPSBOEFSFO
t EFTMFDIUFHF[POEIFJETUPFTUBOEWBOEFWFS[PFLFOEFFYFDIUHFOPPU
t EFBDIUFSTUBOEJOTDIPMJOH WBLPQMFJEJOHFOPGXFSLFSWBSJOHFO
t EFTJUVBUJFPQEFBSCFJETNBSLU

)FUHBBUJOEF[FQBSBHSBBGEVTOJFUPN¹OBODJqMFGBDUPSFO)FULBOCJKWPPSCFFME[P[JKOEBU
CFJEFFDIUHFOPUFOUJKEFOTIFUIVXFMJKLGVMMUJNFIFCCFOHFXFSLU NBBSEBUEFFOFFDIUHFOPPU
WFFMNFFSWFSEJFOEFEBOEFBOEFS*OEJUHFWBMLBOEFNJOTUWFSEJFOFOEFFYFDIUHFOPPU
FWFOFFOTCFIPFGUJH[JKO PNEBUIFUIVXFMJKLTFXFMWBBSUTOJWFBVWFFMIPHFSXBTEBOIBBS
JOLPNFO;PBMTFFSEFSBBOEFPSEFJTHFLPNFO XPSEUCJKEFWBTUTUFMMJOHWBOEFCFIPFGUJHIFJE
SFLFOJOHHFIPVEFONFUMVYFSFEFMJKLFMBTUFOXBBSCJKEFXFMWBBSUUJKEFOTIFUIVXFMJKLIFU
VJUHBOHTQVOUJT%FCFIPFGUJHIFJEJTJOEJUWPPSCFFMEFDIUFSOJFUWFSPPS[BBLUEPPSOJFU
¹OBODJqMFGBDUPSFO NBBSTMFDIUTEPPS¹OBODJqMFGBDUPSFO
 %F$PNNJTTJF%F3VJUFSNBBLUFWPPSIFUFFSTUIFUPOEFSTDIFJEUVTTFOTVCKFDUJFWFFO
PCKFDUJFWFOJFU¹OBODJqMFGBDUPSFO)PFXFMIFUPOEFSTDIFJEXFSEHFNBBLUBBOHBBOEFEFOJFU
¹OBODJqMFGBDUPSFOEJFWBOCFMBOH[JKOCJKEFCJMMJKLIFJETUPFUT LBOEJUPOEFSTDIFJEPPLXPSEFO
HFIBOUFFSECJKEFGBDUPSFOEJFFFOSPMTQFMFOCJKEFWBTUTUFMMJOHWBOEFCFIPFGUJHIFJE;JF
"TTFS%F#PFS OS;JFPWFSEF$PNNJTTJF%F3VJUFSIPPGETUVL QBSBHSBBG
 3BQQPSU$PNNJTTJF%F3VJUFS Q
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Voorts wordt een overzicht gegeven van de objectieve niet-ﬁnanciële factoren
die in de rechtspraak te vinden zijn (paragraaf 3.3.2). Deze zijn:
t EFMFFGUJKEWBOEFWFS[PFLFOEFFYFDIUHFOPPU
t EFIVXFMJKLTEVVSFO 
t EFEVVSWBOEFTBNFOMFWJOH
  4VCKFDUJFWFOJFU¹OBODJqMFGBDUPSFO
$Ed][b_`a[hebl[hZ[b_d]j_`Z[di^[j^km[b_`a
In de jurisprudentie wordt de ongelijke rolverdeling die tussen de echtgenoten
gedurende het huwelijk heeft bestaan, veelvuldig als niet-ﬁnanciële factor
genoemd bij de bepaling van de behoeftigheid. Hoewel deze factor in de
rechtspraak vaak in combinatie met zorgtaken in het belang van het gezin
(zoals zorg voor kinderen en/of het huishouden, zie hierna) wordt genoemd,
kunnen aan deze ongelijke rolverdeling tevens andere oorzaken ten grondslag liggen. Zo kan bijvoorbeeld gedurende een huwelijk tussen echtgenoten
een ongelijke rolverdeling ontstaan doordat een van de echtgenoten arbeidsongeschikt is geraakt. Doordat de ongelijke huwelijkse rolverdeling altijd in
context met andere niet-ﬁnanciële factoren moet worden beoordeeld, heeft
deze niet-ﬁnanciële factor geen zelfstandige betekenis bij de vaststelling van
de behoeftigheid. Dat wil zeggen dat de ongelijke huwelijkse rolverdeling
op zichzelf geen antwoord geeft op de vraag WAAROM een ex-echtgenoot in
redelijkheid geen inkomsten kan verwerven om in eigen levensonderhoud
te voorzien. Deze factor laat slechts zien dat de ene echtgenoot ﬁnancieel
afhankelijk is geraakt van de andere echtgenoot omdat eerstgenoemde minder
betaalde arbeid heeft verricht dan haar partner.
De ongelijke rolverdeling tussen de echtgenoten was typerend voor de
huwelijken die zijn gesloten vóór de jaren 80 van de vorige eeuw.
Zoals in hoofdstuk 2 aan de orde kwam, is pas in de loop van de jaren 70 het
maatschappelijk patroon zodanig gewijzigd dat het niet meer vanzelfsprekend
was dat vrouwen hun werk buitenshuis of hun opleiding beëindigden op het
moment dat zij in het huwelijk traden. Desondanks is vaak eveneens nog
sprake van een ongelijke rolverdeling tussen de echtgenoten in huwelijken
die gesloten zijn op latere datum. Hoewel het traditionele huwelijksbeeld met
de daarbij behorende ongelijke rolverdeling in Nederland aan betekenis heeft
ingeboet, is – zoals in hoofdstuk 4 wordt toelicht – het zogenaamde ‘anderhalfverdienersmodel’ nog steeds dominant in ons land. In dit model werkt de
man voltijds en de vrouw deeltijds, vooral na de geboorte van een kind. Door
;JFCJKWPPSCFFMEFOWBO[BLFOXBBSJOEFPOHFMJKLF PPLUSBEJUJPOFMFPGLMBTTJFLF SPMWFSEFMJOH
FYQMJDJFUXPSEUHFOPFNE)PG±T(SBWFOIBHFTFQUFNCFS -+/#'
)PG±T(SBWFOIBHFOPWFNCFS -+/#-)PG±T(SBWFOIBHFKBOVBSJ 
-+/#-)PG±T(SBWFOIBHFGFCSVBSJ -+/#-)PG"NTUFSEBNBVHVTUVT
 -+/#/)PG±T(SBWFOIBHFBVHVTUVT -+/#/)PG-FFVXBSEFO
TFQUFNCFS -+/#13C"MNFMPGFCSVBSJ -+/#13C.BBTUSJDIU
GFCSVBSJ -+/#1)PG"NTUFSEBNNBBSU -+/#2
 1BSBHSBGFO
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het anderhalfverdienersmodel raakt de gehuwde vrouw eveneens dikwijls
economisch afhankelijk van haar echtgenoot. Anders gezegd, de ongelijke
huwelijkse rolverdeling vormt tot op de dag van vandaag een belangrijke
niet-ﬁnanciële factor bij de toekenning van partneralimentatie.
$Peh]leeha_dZ[h[d[d%e\^k_i^ekZ[d
Zoals hierboven is gesteld, wordt in de rechtspraak de niet-ﬁnanciële factor
ongelijke rolverdeling tussen echtgenoten tijdens het huwelijk meestal
in samenhang met de factor zorg voor de kinderen/en of het huishouden
genoemd. De zorg voor de kinderen, waaronder ook de zorg voor stief- of
pleegkinderen, en/of het huishouden is dan ook een van de belangrijkste
oorzaken van een ongelijke huwelijkse rolverdeling en wordt bovendien
expliciet in artikel II lid 2 sub b WLA genoemd. Door een ongelijke
verdeling tussen zorg en arbeid kan namelijk de verdiencapaciteit van de
verzorgende echtgenoot worden verminderd waardoor behoeftigheid kan
ontstaan. In hoofdstuk 4 komt bovendien naar voren dat deze ongelijke
verdeling een van de belangrijkste oorzaken is van verschillen in arbeidsparticipatie, arbeidsvolume, inkomens- en beroepspositie en economische
zelfstandigheid tussen Nederlandse mannen en vrouwen.
De achterstand in de verdiencapaciteit die de verzorgende echtgenoot
gedurende het huwelijk heeft opgelopen, is doorgaans na een scheiding niet
onmiddellijk verdwenen. Dat is zeker het geval in situaties waarin de
gescheiden echtgenoot (het overgrote deel van) de zorg heeft voor jonge
kinderen. Vooral zonder adequate voorzieningen betreffende de kinderopvang
en regelingen binnen het bedrijfsleven gericht op de mogelijkheid om arbeid
met zorg te combineren, kan de gescheiden ouder van jonge kinderen zich
immers slechts beperkt of geheel niet beschikbaar stellen voor de
arbeidsmarkt. Ook de gewezen echtgenoot die voor een langere periode
het huishouden heeft bestierd of heeft gezorgd voor op het moment van de
scheiding reeds oudere kinderen, kan na de ontbinding van het huwelijk
vaak niet meer of niet direct de opgelopen achterstand in de verdiencapaciteit
inhalen. In het licht hiervan bepaalde de Hoge Raad dat in gevallen waarin
een van de echtgenoten de zorg voor kinderen heeft of heeft gehad, dan wel
minder betaalde werkzaamheden heeft verricht omdat zij voor het huishouden
;JFWPPSEF[PSHWPPSTUJFGLJOEFSFOCJKWPPSCFFME)3EFDFNCFS /+ *OEF
KVSJTQSVEFOUJFIFCJLHFFOWPPSCFFMELVOOFOWJOEFOWBOFFO[BBLXBBSJOTQSBLFXBTWBO[PSH
WPPSQMFFHLJOEFSFO NBBSJONJKOPQUJFLLBOEF[PSHWPPSQMFFHLJOEFSFOUFWFOTFFOSFEFO[JKO
PNQBSUOFSBMJNFOUBUJFUPFUFLFOOFO&FOQMFFHWFSHPFEJOH[BMWBBLPOWPMEPFOEF[JKOPNJO
IFUMFWFOTPOEFSIPVEUFWPPS[JFOWBO[PXFMIFULJOEBMTEF[PSHFOEFQMFFHPVEFS
 7PPSCFFMEFOWBOKVSJTQSVEFOUJFXBBSJOEF[PSHWPPSEFLJOEFSFOFOPGIVJTIPVEFOOBBS
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zorgde, ervan moet worden uitgegaan dat haar mogelijkheden om inkomsten
te verwerven hierdoor in de regel zozeer zijn verminderd dat voor toekenning
van partneralimentatie niet slechts in ‘bijzondere omstandigheden’ plaats
is. Door de zorg voor kinderen en/of huishouden wordt de verzorgende
ex-echtgenoot dus (eventueel deels) bevrijd van de plicht van iedere volwassene om in eigen levensonderhoud te voorzien.
Ook in het debat over eventuele invoering van een wettelijke onderhoudsplicht tussen ex-samenwoners is de ongelijke rolverdeling tussen de partners
door de zorg voor kinderen, het belangrijkste argument vóór invoering van een
dergelijke alimentatieplicht.
DWZ[h[_dlkbb_d]peh]leeha_dZ[h[d
Blijkens de jurisprudentie zijn drie omstandigheden van belang om te
kunnen bepalen hoe groot de invloed van de zorg voor kinderen op de verdiencapaciteit van de zorgende ouder is, te weten: het aantal kinderen, de leeftijd
van de kinderen en de gezondheid van de kinderen. Het AANTAL kinderen
omdat de zorgtaak voor meerdere kinderen hoogstwaarschijnlijk intensiever
is dan voor één kind, met als gevolg dat het negatieve effect op de verdiencapaciteit wordt versterkt.
De LEEFTIJD van de kinderen is eveneens een belangrijke factor. Wanneer
de kinderen namelijk de basisschool nog niet zijn ontgroeid, kan er volgens
de Hoge Raad vanuit worden gegaan dat zij nog veel zorg nodig hebben.
De zorg voor jonge kinderen is dus (meestal) intensiever en tijdsrovender
dan voor pubers. Uit het jurisprudentieonderzoek van Beek komt dan ook
naar voren dat de zorg voor kinderen minder vaak als niet-ﬁnanciële factor
wordt genoemd bij de vaststelling van de behoeftigheid als de kinderen ouder
zijn dan twaalf jaar. Desondanks lijkt in de rechtspraak verschillend met
de leeftijdsgrenzen te worden omgegaan. Zo werd bijvoorbeeld aan een
psychiater GEEN partneralimentatie toegekend omdat het Hof ’s-Gravenhage
oordeelde dat van haar kon worden verlangd dat zij meer uren ging werken,
ondanks dat zij naast haar deeltijdbaan de zorg had voor twee uit het huwelijk
geboren kinderen van negen en twaalf jaar oud. Vooral gezien de leeftijd van
het jongste kind zou mijns inziens kunnen worden gesteld dat niet van de
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vrouw kan worden gevergd dat zij bijna voltijds aan het arbeidsproces zou
moeten deelnemen, zoals het Hof besliste.
Een ander voorbeeld is een beslissing van de Rechtbank Almelo die inhield
dat de alimentatieduur, analoog aan artikel 1:157 lid 6 BW, gelijk kon worden
gesteld aan de huwelijksduur ook al was het kind van de behoeftige vrouw
door de man erkend. In principe geldt een erkend kind eveneens als een
uit het huwelijk geboren kind. Wat de Rechtbank echter meewoog was dat
het kind ten tijde van de erkenning reeds 13 jaar oud was, waardoor de vrouw
‘als gevolg van de zorg voor het kind niet in een nadelige positie [is] komen te
verkeren, waardoor zij niet in staat zou zijn geweest zich op de arbeidsmarkt
te ontplooien’. Desalniettemin zijn in de jurisprudentie tevens zaken te vinden
waarin een ouder niet wordt verplicht om meer uren te gaan werken vanwege
de zorg voor MEERDERJARIGE kinderen. De leeftijd van kinderen is blijkbaar niet
van doorslaggevende betekenis en een veelheid van niet-ﬁnanciële factoren
speelt meestal een rol.
Ten slotte is ook de GEZONDHEID van kinderen van betekenis bij de vaststelling
van de behoeftigheid. De zorg voor een ziek kind vergt immers meer
inspanning en kan van langere duur zijn dan de zorg voor een gezond kind.
Desondanks vormt in de rechtspraak de zorg voor een ernstig meervoudig
gehandicapt kind niet altijd een reden om de onderhoudsplicht na verloop van
de maximumtermijn te verlengen.
Kortom, wat betreft de invulling van de niet-ﬁnanciële factor zorg voor
kinderen kunnen aan de hand van de jurisprudentie er geen algemene geldende
normen worden geformuleerd. Het is aan het subjectieve oordeel van de
rechter overgelaten waar de grens wordt getrokken en van de verzorgende
gescheiden ouder in redelijkheid kan worden verwacht dat zij weer parttime
dan wel fulltime aan het werk gaat.
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EFMJKLCFQFSLULJOE )PG-FFVXBSEFONBBSU -+/#2 [PSHWPPSFFOLJOEEBUFFO
1(#POUWBOHU )PG"NTUFSEBNKVOJ -+/#3 [PSHWPPSLJOEFSFONFUBTUNB 
 ;JF)PG"NTUFSEBNNBBSU -+/#-
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$Peh]leehWdZ[h[d
Het is mogelijk dat een (ex-)echtgenoot de zorg op zich heeft genomen voor
anderen dan de kinderen. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de
zorg voor (schoon)ouders of een vriend(in). Hoewel de zorg voor anderen
in de jurisprudentie zelden als niet-ﬁnanciële factor lijkt te worden meegewogen bij de bepaling van de behoeftigheid, heeft de rechter uiteraard
wel de mogelijkheid hiertoe. Door de verrichting van deze zorg kan de
verdiencapaciteit van de verzorgende echtgenoot namelijk zijn verminderd en
kan de achterstand na de scheiding niet altijd onmiddellijk worden ingehaald.
Als de rechter dan van oordeel is dat van de ex-echtgenoot niet kan worden
verwacht dat deze vanwege de zorg meteen weer aan het arbeidsproces
deelneemt, heeft deze gewezen echtgenoot geen plicht om (volledig) in eigen
levensonderhoud te voorzien.
$:[ib[Y^j[][pedZ^[_Zije[ijWdZlWdZ[l[hpe[a[dZ[[n#[Y^j][deej
Een veelvoorkomende niet-ﬁnanciële factor in de jurisprudentie is de slechte
gezondheidstoestand van de gescheiden echtgenoot die om partneralimentatie
verzoekt. Deze factor houdt in dat door fysieke dan wel psychische ziekte of
gebreken niet van de verzoekende ex-echtgenoot kan worden verwacht dat zij
aan het arbeidsproces deelneemt, of voltijds deelneemt. Voor de rechter is
het niet altijd mogelijk om met zekerheid vast te stellen of en in welke mate
de alimentatiegerechtigde fysiek of psychisch in staat is betaalde arbeid te
verrichten, maar als de rechter beslist dat van haar niet kan worden gevergd
dat zij werkt, dan wordt zij (eventueel deels) vrijgesteld van de plicht om
volledig in eigen levensonderhoud te voorzien.
Een slechte gezondheidstoestand die is ontstaan NA de echtscheiding,
kan volgens de jurisprudentie eveneens worden meegewogen bij de vaststelling van de behoeftigheid. De Hoge Raad heeft namelijk expliciet bepaald
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;JF3BQQPSUWBOEF$PNNJTTJF%F3VJUFS Q
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TDIFJEJOHWPMMFEJHBSCFJETPOHFTDIJLU 
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dat arbeidsongeschiktheid die is ontstaan na de scheiding, ‘niet eraan in de
weg staat dat de rechter die gezondheidstoestand of arbeidsongeschiktheid
als factor in aanmerking neemt’. In principe kan tot twaalf jaar na de
scheiding nog voor het eerst om partneralimentatie worden verzocht, maar bij
de billijkheidstoets kan de lange periode tussen de echtscheiding en het eerste
alimentatieverzoek de achterliggende rechtvaardiging van partneralimentatie
wegnemen waardoor geen partneralimentatie wordt toegekend.
Niet in alle gevallen wordt geoordeeld dat met de slechte gezondheid
van de ex-echtgenoot rekening moet worden gehouden. Zo besliste het
Hof ’s-Gravenhage dat een onderhoudsuitkering gefaseerd moest worden
afgebouwd, ook al was de vrouw na de scheiding door een auto-ongeluk
arbeidsongeschikt geraakt. Volgens het Hof moest het ongeluk voor haar
eigen rekening en risico komen omdat zij een arbeidsongeschiktheidsverzekering had kunnen afsluiten. Bij de begroting van het alimentatiebedrag wordt immers een eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering bij de
middelen van de verzoekende ex-echtgenoot opgeteld, waardoor een dergelijke
uitkering behoefteverlagend kan werken. Ook de Rechtbank Almelo vond
dat een onderhoudsuitkering gefaseerd moest worden afgebouwd omdat de
vrouw wegens psychische problemen arbeidsongeschikt was geraakt en zij
niet door het huwelijk ‘economisch nadeel of maatschappelijke achterstand’
had ondervonden.
$IY^eb_d]"lWaefb[_Z_d][d%e\m[ha[hlWh_d]
Het antwoord op de vraag of een behoeftige ex-echtgenoot in redelijkheid
(meer) eigen inkomsten kan verwerven, hangt mede af van haar scholing,
vakopleiding en/of werkervaring. Herintreding op de arbeidsmarkt verloopt
immers doorgaans sneller en eenvoudiger voor degene die een goede opleiding
heeft genoten, lange tijd werkzaam is geweest en de vakbekwaamheid op peil
heeft kunnen houden dan voor degene die niet of nauwelijks geschoold is
en geen of weinig werkervaring heeft. De scholing, vakopleiding en/of
beroepservaring is daarom een niet-ﬁnanciële factor die veelvuldig in de
rechtspraak naar voren komt. Is de rechter van oordeel dat herintreden
vanwege het arbeidsverleden en/of beperkte opleiding van de verzoekende
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partij niet (onmiddellijk) mogelijk is, dan heeft deze geen of een beperkte
plicht om in eigen levensonderhoud te voorzien.
Het kan noodzakelijk zijn dat een achterstand in scholing of vakopleiding
wordt ingehaald en ﬁnanciële ondersteuning in de vorm van partneralimentatie
kan daarbij een belangrijke rol spelen. Het Hof ’s-Gravenhage oordeelde
bijvoorbeeld dat een vrouw niet onmiddellijk meer uren diende te werken
omdat zij geen recente werkervaring had als verpleegkundige en nog drie jaar
studie nodig had om haar A-diploma verpleegkunde weer in de praktijk te
kunnen gebruiken.
Een gescheiden echtgenoot die tijdens het huwelijk niet aan het arbeidsproces heeft deelgenomen, zou wellicht in haar eigen levensonderhoud kunnen
voorzien door werk te verrichten waarvoor geen of weinig scholing wordt
vereist. De Commissie De Ruiter heeft in haar rapport hierover opgemerkt
dat zij dit niet juist acht. Volgens de commissie moet een baan passend zijn,
dat wil zeggen dat:
°<¥>EFWSPVXEJFIBBSPQMFJEJOHIFFGUBGHFCSPLFOPGXFMIBBSCFSPFQTXFSL[BBN
IFEFOHFSVJNFUJKEHFMFEFOIFFGUCFqJOEJHE JOTUBBUNPFUXPSEFOHFTUFMEIBBS
PQMFJEJOHTOJWFBV SFTQFDUJFWFMJKLWBLCFLXBBNIFJE PQUFWJK[FMFOUPUFFOOJWFBV
EBU[PEBOJHJT EBU[JKHF[JFOIBBS NFEFEPPSIBBSIVXFMJKLCFQBBMEF TPDJBMF
QPTJUJF PQBEFRVBUFXJK[FJOIBBSMFWFOTPOEFSIPVELBOWPPS[JFO±

;JFCJKWPPSCFFME3C"MNFMPNFJ -+/#. PQMFJEJOHBQPUIFLFSTBTTJTUFOU 
NBBSHFFOQMJDIUPNGVMMUJNFUFXFSLFO 3C"MNFMPKVOJ -+/#/ HFFOQMJDIU
PNPONJEEFMMJKLBBOIFUXFSLUFHBBONFEFHF[JFOEFHFSJOHFBSCFJETFSWBSJOHFOCFQFSLUF
PQMFJEJOH )PG±T(SBWFOIBHFKVMJ -+/#/ HFFOQMJDIUPNGVMMUJNFUFXFSLFO
HF[JFOEFPQMFJEJOHFOIFUBSCFJETWFSMFEFO )PG±T(SBWFOIBHFKVMJ -+/#1 HFFO
QMJDIUPNUFXFSLFOPNEBUPOEFSBOEFSFTQSBLFXBTWBOFFOCFQFSLUBSCFJETWFSMFEFOFO
XFSLFSWBSJOH )PG±T(SBWFOIBHFGFCSVBSJ -+/#2 HFFOQMJDIUPNUFXFSLFO
PNEBUEFWSPVXPOEFSBOEFSFHFFOPQMFJEJOHIFFGUFOUJKEFOTEFTBNFOMFWJOHOBHFOPFH
HFFOCFUBBMEFBSCFJEIFFGUWFSSJDIU )PG-FFVXBSEFONBBSU -+/#2 HFFOQMJDIU
PNGVMMUJNFUFXFSLFOPNEBUEFHFSFDIUJHEFSFFET GUXFSLUBMTMFSBSFTJOIFUWPPSUHF[FU
POEFSXJKTFOOPHEF[PSHIFFGUWPPSFFOLJOE )PG"NTUFSEBNKVOJ -+/#3
HFFOQMJDIUPNUFXFSLFOPNEBUEFWSPVXWwwSIFUIVXFMJKLXFSLUFBMTDSPVQJFSJOFFODBTJOP
FOEJUXFSL EBUWBBL±TOBDIUTQMBBUTWJOEU OJFUWBMUUFDPNCJOFSFONFUEF[PSHWPPSFFO
LJOE 3C±T(SBWFOIBHFTFQUFNCFS -+/#6 HFFOQMJDIUPNUFXFSLFOPNEBUEF
WSPVXPOEFSBOEFSFTMFDIUT[FFSJODJEFOUFFMIFFGUHFXFSLUFOJOEF[FQFSJPEFOPPJUTUSVDUVSFMF
JOLPNTUFOIFFGUPOUWBOHFO )PG±T(SBWFOIBHFTFQUFNCFS -+/#5 HFFOQMJDIU
PNGVMMUJNFUFXFSLFOBMTNPOEIZHJqOJTUFPNEBUWFSEFSFVJUCSFJEJOHWBOIFUBBOUBMVSFOOJFU
UPUEFNPHFMJKLIFJECFIPPSU 
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XFSLUFBMTEPLUFSTBTTJTUFOUF )PG±T(SBWFOIBHFTFQUFNCFS -+/#6 QMJDIUPN
NFUXFSLIFUNJOJNVNMPPOUFWFSEJFOFOPNEBUEFWSPVXFFO)"70EJQMPNBIFFGU NBBS
TMFDIUTCFQFSLUFXFSLFSWBSJOH )PG±T(SBWFOIBHFOPWFNCFS -+/#6 QMJDIUPN
NFFSVSFOUFXFSLFOPNEBUPOWPMEPFOEFJTHFCMFLFOEBUEFWSPVXWBOXFHFEF[PSHWPPSUXFF
NJOEFSKBSJHFLJOEFSFOOJFUNFFSEBOBDIUVSFOQFSXFFLLBOXFSLFO )PG±T)FSUPHFOCPTDI
EFDFNCFS -+/#6 QMJDIUPNFFOBOEFSFCBBOUFWJOEFO XBOUEFNBOIFFGUFFO
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Een dergelijke redenering is in de rechtspraak voornamelijk terug te vinden
in limiteringszaken. Limitering van de onderhoudsplicht is namelijk slechts
mogelijk als de alimentatiegerechtigde a) ‘heeft verzuimd tijdig passend werk
te zoeken, terwijl dit in de gegeven omstandigheden, mede gelet op de in
haar kring bestaande maatschappelijke opvattingen, van haar kon worden
gevergd’ en b) ‘als de gerechtigde daartoe wel was overgegaan, per de datum
van de limiteringsbeschikking in voldoende mate in haar levensonderhoud
zou hebben kunnen voorzien’. Hieruit volgt dat van de gewezen echtgenoot
niet kan worden gevergd dat zij elke baan aanvaardt. Zo kan bijvoorbeeld van
een gescheiden echtgenoot die opgeleid is als onderwijzeres, niet worden
verlangd dat zij aan het werk gaat als schoonmaakster.
$I_jkWj_[efZ[WhX[_ZicWhaj
In de jurisprudentie wordt de situatie op de arbeidsmarkt (ook wel de:
‘huidige economische situatie’ of ‘recessie’) eveneens genoemd als nietﬁnanciële factor. Het kan namelijk voor een behoeftige ex-echtgenoot die
eventueel wel wil deelnemen aan het arbeidsproces, onmogelijk zijn om werk
te vinden eenvoudigweg omdat er geen banen beschikbaar zijn op het gebied
waar zij zou kunnen werken. De vraag die hierbij rijst, is hoe de verdeling
is tussen publieke en private zorg. Moet een ‘tekort aan werkgelegenheid als
algemeen maatschappelijk probleem’ worden afgewenteld op de draagkrachtige
ex-echtgenoot? Of kan slechts een ‘minder goede positie op de arbeidsmarkt
die (mede) voortvloeit uit het huwelijk of de daarin aangehouden werkverdeling’ leiden tot een onderhoudsplicht van de gewezen echtgenoot? Uit
de wetsgeschiedenis blijkt dat het antwoord op enkel de laatste vraag positief
is. Hieruit lijkt te volgen dat met de omstandigheid dat een (ex-)echtgenoot
werkloos is geworden door een slechte situatie op de arbeidsmarkt als gevolg
van een algemeen maatschappelijk probleem, geen rekening wordt gehouden
bij de vaststelling van de behoeftigheid. Net als de niet-ﬁnanciële factor
ongelijke rolverdeling tijdens het huwelijk, is ook de situatie op de arbeidsmarkt
dus geen zelfstandige factor op basis waarvan partneralimentatie kan worden
toegekend. Andere niet-ﬁnanciële factoren moeten namelijk worden meegewogen, zoals de omstandigheid dat een behoeftige ex-echtgenoot langere
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tijd niet aan het arbeidsproces heeft deelgenomen en als gevolg daarvan in
ervaring en/of kennis een achterstand heeft opgebouwd in de branche
waarin zij werkzaam was. Daarbij kan ook van belang zijn of een eventuele
omscholing de arbeidsmogelijkheden van de alimentatiegerechtigde kan
vergroten.
  0CKFDUJFWFOJFU¹OBODJqMFGBDUPSFO
$B[[\j_`Z
Na de in de vorige subparagraaf besproken subjectieve niet-ﬁnanciële factoren
komen in het vervolg de belangrijkste objectieve niet-ﬁnanciële factoren aan
de orde die een rol spelen bij de vaststelling van de behoeftigheid. De eerste
objectieve factor die ik behandel, is de leeftijd van de gescheiden echtgenoot
die om partneralimentatie verzoekt. Deze factor is immers van groot belang
bij de beantwoording van de vraag of de ex-echtgenoot redelijkerwijs kan gaan
werken. De leeftijd van de gewezen echtgenoot wordt dan ook zeer vaak in de
jurisprudentie in overweging genomen. Tevens volgt uit artikel II lid 2 sub a
WLA dat leeftijd een niet-ﬁnanciële factor van betekenis is.
Een jonge ex-echtgenoot kan vaak zonder meer (weer) werken om de
tijdens het huwelijk opgelopen achterstand in verdiencapaciteit in te halen.
Van een gescheiden echtgenoot van gevorderde leeftijd kan daarentegen niet
meer worden gevergd dat zij pogingen doet om in het arbeidsproces te worden
opgenomen, waardoor zij de opgelopen achterstand in verdiencapaciteit
kan verminderen. In de rechtspraak is op dit punt geen algemene norm
geformuleerd. Als uiterste grens kan echter de pensioengerechtigde leeftijd
worden genomen. Toch kan doorgaans ook van minder oudere gewezen
echtgenoten niet worden verlangd dat zij aan het werk gaan, want bijvoorbeeld
voor een 55-jarige is het vrijwel onmogelijk om nog een baan te vinden.
$:kkhlWd^[j^km[b_`ae\Z[iWc[db[l_d]
Naast de leeftijd van de gescheiden echtgenoot kan tevens de huwelijksduur
van invloed zijn op de verdiencapaciteit. De huwelijksduur wordt in de juris3BQQPSUWBOEF$PNNJTTJF%F3VJUFS Q;JFPWFSEF[FDPNNJTTJFNFFSIPPGETUVL 
QBSBHSBBG
 7PPSCFFMEFOWBOKVSJTQSVEFOUJFXBBSJOEFMFFGUJKEWBOEFBMJNFOUBUJFHFSFDIUJHEFXPSEU
NFFHFXPHFO)PG±T(SBWFOIBHFBQSJM -+/#2 KBBSPVE )PG±T(SBWFOIBHF
KVMJ -+/#/ KBBSPVE )PG±T(SBWFOIBHFTFQUFNCFS -+/#/
CJKEFIVXFMJKLTTMVJUJOHKBBSPVE )PG-FFVXBSEFOTFQUFNCFS -+/#1
KBBSPVE )PG±T(SBWFOIBHFOPWFNCFS -+/#3 UFOUJKEFWBOEFTDIFJEJOH
KBBSPVE )PG-FFVXBSEFOKBOVBSJ -+/#1 OJFUOBEFSHFTQFDJ¹DFFSEFMFFGUJKE 
)PG±T(SBWFOIBHFKBOVBSJ -+/#3 KBBSPVE 3C"MNFMPGFCSVBSJ -+/
#1 KBBSPVE )PG"NTUFSEBNNBBSU -+/#2 UFOUJKEFWBOEFTDIFJEJOH
KBBSPVE )PG±T(SBWFOIBHFBQSJM -+/#2 KBBSPVE )PG"NTUFSEBN
KVOJ -+/#3 KBBSPVE )PG±T)FSUPHFOCPTDIEFDFNCFS -+/#6
KBBSPVE 
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prudentie dikwijls bij de bepaling van de behoeftigheid meegewogen. Deze
niet-ﬁnanciële factor wordt eveneens expliciet in artikel II lid 2 sub c van de
WLA genoemd. In bijzondere situaties wordt niet zozeer uitgegaan van de
huwelijksduur, maar van de duur van de samenleving. De duur van de
feitelijke samenleving kan namelijk veel korter zijn dan de huwelijksduur.
Uiteraard kan de samenlevingsduur ook veel langer zijn dan de huwelijksduur,
echter een voorbeeld hiervan ben ik in de jurisprudentie niet tegen gekomen.
  /*&5'*/"/$*Ã-&'"$503&/#*+%&#*--*+,)&*%450&54
In deze paragraaf wordt het overzicht van de niet-ﬁnanciële factoren in de
rechtspraak voltooid met een bespreking van de belangrijkste niet-ﬁnanciële
factoren die naar voren kunnen komen in het kader van de billijkheidstoets.
Het gaat dus om die niet-ﬁnanciële factoren die van invloed zijn op de vraag
óf van de draagkrachtige ex-echtgenoot kan worden verlangd dat hij partneralimentatie betaalt. Het antwoord op deze vraag luidt negatief indien sprake is van:
t XBOHFESBH
t FFOLPSUFIVXFMJKLTPGTBNFOMFWJOHTEVVS
t FFOMBOHFQFSJPEFUVTTFOEFFDIUTDIFJEJOHFOIFUBMJNFOUBUJFWFS[PFL PG
t FFOMBOHFBMJNFOUBUJFEVVS
Het aantal niet-ﬁnanciële factoren dat voorkomt in de jurisprudentie en van
belang is bij de billijkheidstoets is veel kleiner dan die voorkomen bij de
vaststelling van de behoeftigheid (zie vorige paragraaf). Desalniettemin is
eveneens de betekenis van de eerstgenoemde factoren groot omdat ze, ondanks
behoeftigheid, de achterliggende rechtvaardiging van partneralimentatie
kunnen wegnemen waardoor in principe geen (of minder dan wel voor een
kortere duur) partneralimentatie wordt toegekend.
Net als in de vorige paragraaf worden tevens de niet-ﬁnanciële factoren
die een rol spelen bij de billijkheidstoets onderscheiden in subjectieve en
objectieve factoren. In de eerste plaats komt de subjectieve niet-ﬁnanciële
factor aan de orde, te weten: wangedrag (paragraaf 4.4.1). Vervolgens wordt
ingegaan op de objectieve niet-ﬁnanciële factoren (paragraaf 4.4.2). Deze zijn
de overige bovengenoemde factoren.


 7PPSCFFMEFOWBOKVSJTQSVEFOUJFXBBSJOEFEVVSWBOIFUIVXFMJKLWPPSLPNFO

)PG±T(SBWFOIBHFTFQUFNCFS -+/#')PG±T(SBWFOIBHFBQSJM -+/
#2)PG±T(SBWFOIBHFKVMJ -+/#/)PG±T(SBWFOIBHFBVHVTUVT 
-+/#/ IVXFMJKLTEVVSWBOKBBS )PG±T(SBWFOIBHFKBOVBSJ -+/#3
IVXFMJKLTEVVSWBOKBBS )PG-FFVXBSEFOKBOVBSJ -+/#1IVXFMJKLTEVVSWBO
KBBS 3C"MNFMPGFCSVBSJ -+/#1 IVXFMJKLTEVVSWBOKBBS )PG-FFVXBSEFO
NBBSU -+/#2 IVXFMJKLTEVVSWBOKBBS )PG"NTUFSEBNNBBSU 
-+/#2 IVXFMJKLTEVVSWBOKBBS )PG±T(SBWFOIBHFBQSJM -+/#2
IVXFMJKLTEVVSWBOKBBS )PG±T(SBWFOIBHFOPWFNCFS -+/#7 IVXFMJKLT
EVVSWBOCJKOBKBBS 
 )3GFCSVBSJ /+  NOU&""- GFJUFMJKLFTDIFJEJOHWBOKBBS 
)3EFDFNCFS /+  NOU&""- QBSUJKFOMFFGEFOTJOETHFTDIFJEFO 
 8BOHFESBHJTFFOTVCKFDUJFWFOJFU¹OBODJqMFGBDUPS EFPWFSJHFOJFU¹OBODJqMFGBDUPSFOXPSEFO
JOEFMJUFSBUVVSPCKFDUJFWFGBDUPSFOHFOPFNE;JFCJKWPPSCFFME"TTFS%F#PFS OS
 ;JFEFJOMFJEJOHWBOQBSBHSBBG
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  4VCKFDUJFWFOJFU¹OBODJqMFGBDUPS
MWd][ZhW]
In de literatuur komt bij de bespreking van de niet-ﬁnanciële factoren veelal
voornamelijk de factor ‘wangedrag’ aan de orde. Deze factor houdt in dat de
behoeftige ex-echtgenoot zich tegenover de draagkrachtige gewezen partner
zodanig grievend heeft gedragen, dat in redelijkheid niet meer van deze
laatste kan worden verlangd in het levensonderhoud van de behoeftige bij
te dragen. Hoewel het alimentatierecht met de hervorming van 1971
grotendeels is losgekoppeld van de schuld, kan door de niet-ﬁnanciële factor
‘wangedrag’ de schuld desondanks weer een rol spelen bij de vaststelling van
partneralimentatie. De Hoge Raad heeft daarom in dit verband opgemerkt
dat het voor de toekenning van partneralimentatie niet is vereist dat de
behoeftige enige schuld heeft aan de duurzame ontwrichting van het
huwelijk. Toch kan regelmatig overspel tijdens het huwelijk door de
behoeftige ex-echtgenoot voor de rechter wel een reden vormen om geen
partneralimentatie toe te kennen. Daarbij lijkt echter doorslaggevend te zijn
als uit de overspelige relaties minstens één kind is geboren en de echtgenoot
in de waan is gelaten dat hij de biologische vader van het kind was.
Om wangedrag te kunnen aannemen, dienen de gedragingen van de
behoeftige gescheiden partner grievend te zijn voor de onderhoudsplichtige.
Met andere woorden, het gaat om een subjectieve maatstaf. Tevens is van
belang of de lotsverbondenheid, ofwel de solidariteit, tussen de ex-echtelieden
redelijkerwijs nog aanwezig kan worden geacht. Zo niet, dan kan geen
partneralimentatie meer worden toegekend op grond van voortdurende
solidariteit. Dit volgt bijvoorbeeld uit een zaak uit 1978. In deze zaak had
een behoeftige gescheiden vrouw het enige kind van partijen tijdens de
echtscheidingsprocedure gedood. Haar ex-man vond dat van hem in redelijkheid niet meer kon worden gevergd dat hij partneralimentatie zou betalen. De
Rechtbank en het Hof Amsterdam stelden de man in het gelijk. In cassatie gaf
de Hoge Raad de volgende rechtvaardiging van deze beslissing:




















;JFCJKWPPSCFFME%PSIPVU Q"TTFS%F#PFS OS
;JF"TTFS%F#PFS OS
;JFPWFSEFIFS[JFOJOHWBOIPPGETUVL QBSBHSBBG
)3GFCSVBSJ /+ 
)PG±T)FSUPHFOCPTDIEFDFNCFS -+/#03C(SPOJOHFOGFCSVBSJ 
-+/#1
*OFFO[BBLXBBSJOCJKWPPSCFFMECFJEFFYFDIUHFOPUFO[JDITDIVMEJHIBEEFOHFNBBLUBBO
PWFSTQFMXFSEHFFOXBOHFESBHBBOHFOPNFO)PG"NTUFSEBNKVMJ -+/":
;JF"TTFS%F#PFS OS
*CJE*OIFFGUEF)PHF3BBEEFWPPSUEVSFOEFTPMJEBSJUFJUBMTHSPOETMBHWBO
QBSUOFSBMJNFOUBUJFBBOHFOPNFO%F[FHSPOETMBHLPNUPPLOBEFMJCFSBMJTFSJOHWBOIFU
FDIUTDIFJEJOHTSFDIUJOOBBSWPSFOJOEFKVSJTQSVEFOUJFWBOEF)PHF3BBE
;JFIPPGETUVL QBSBHSBGFO
)3NBBSU /+ 
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°<E>F[FEBBE PG[JKIBBSLBOXPSEFOWFSXFUFOPGOJFU NPFUPOIFSSPFQFMJKLFFO
FJOEFIFCCFOHFNBBLUBBOFMLHFWPFMWBOMPUTWFSCPOEFOIFJEWBOEFNBOUFIBSFO
PQ[JDIUF&DIUFSJTKVJTUEJFWFSCPOEFOIFJE POUTUBBOEPPSIFUIVXFMJKL EJFPPL
EBBSOBOPHEPPSXFSLU FFOWBOEFWPPSOBBNTUFHSPOEFOWBOEFBMJNFOUBUJFQMJDIU
/VWBOEFNBOOJFULBOXPSEFOWFSXBDIUEBUIJKEJFWFSCPOEFOIFJEOPHHFWPFMU
FOIFUEBBSFOUFHFOCFHSJKQFMJKLJTEBUIJKCF[JFMEJTWBOBGLFFSKFHFOTEFWSPVX
PQHSPOEWBOIBBSTDIPLLFOEFHFESBHJOH LBOSFEFMJKLFSXJKTOJFUHFWFSHEXPSEFO
EBUKVJTUIJKCJKESBBHUJOIFUMFWFOTCFIPVEWBOEFWSPVX<DVSTJWFSJOHWBONJK¬
/%4>±

Daarnaast is een uitspraak van het Hof ’s-Gravenhage uit 2011 een mooi
voorbeeld waarin duidelijk wordt dat wangedrag de rechtvaardiging tussen
ex-echtelieden kan wegnemen of verminderen:
°<F>SLBOTQSBLF[JKOWBOGFJUFOFOPNTUBOEJHIFEFOWBOFFO[PEBOJHFBBSEEBU
WBO FFO HFXF[FO FDIUHFOPPU JO SFEFMJKLIFJE OJFU PG OJFU UFO WPMMF LBO XPSEFO
HFWFSHEBBOIFUMFWFOTPOEFSIPVEWBOEFBOEFSCJKUFESBHFO%FMPUTWFSCPOEFO
IFJEEJFEPPSIFUIVXFMJKLJTPOUTUBBOFOPPLOBEFCFqJOEJHJOHWBOIFUIVXFMJKL
EPPSXFSLU LBO JO [P±O TJUVBUJF OJFU MBOHFS HFMEFO BMT HSPOETMBH WPPS EF POEFS
IPVETWFSQMJDIUJOH±<DVSTJWFSJOHWBONJK¬/%4>

Ondanks grievende gedragingen kan de rechter desondanks komen tot de
vaststelling van een onderhoudsuitkering. In een zaak uit 1975 vond de Hoge
Raad – anders dan de A-G – het niet onbegrijpelijk dat het Hof Amsterdam
partneralimentatie toekende aan een vrouw die wangedrag had gepleegd.
De Hoge Raad oordeelde daarbij dat:
°<¥>EBUIFUCJKHFESBHJOHFOWBOEFWSPVXBMTXBBSWBOJOEF[F[BBLJTHFCMFLFO 
NPHFMJKL JT EBU EF TJUVBUJF XBBSJO EF WSPVX OB EF FDIUTDIFJEJOH BDIUFSCMJKGU 
NFEFCSFOHU EBU PQ EF NBO UF IBSFO BBO[JFO FFO CFQBBMEF POEFSIPVETQMJDIU
NPFUCMJKWFOSVTUFOEBUIFU)PGCFIBMWFEF¹OBODJFMFPNTUBOEJHIFEFOWBOQQ
CMJKLCBBSJOBBONFSLJOHIFFGUHFOPNFOEFEVVSWBOIFUIVXFMJKLFOEFPNTUBO
EJHIFEFO EBU IFU EF WSPVX   KBBS PVE  EPPS IFU HFNJT WBO FFO CFIPPSMJKLF 
PQMFJEJOH WPPS FOJH CFSPFQ [XBBS [BM WBMMFO [JDI EPPS BSCFJE JOLPNTUFO UF 
WFSXFSWFO BMTNFEFEBUVJUIFUIVXFMJKLFFOLJOEJTHFCPSFOXBBSNFEFEFWSPVX
TBNFOXPPOU±

In een noot op deze uitspraak schrijft Luijten daarnaast dat wanneer een
partij wangedrag heeft gepleegd, toch moeilijk valt in te zien ‘hoe in de
gesignaleerde omstandigheden een morele alimentatieplicht kan bestaan’.

0PLJOMBUFSFVJUTQSBLFOJTBBOHFOPNFOEBUEF°MPUTWFSCPOEFOIFJE EJFPOUTUBBOJT
EPPSIFUIVXFMJKLFOEBBSOBOPHEPPSXFSLU FFOWBOEFWPPSOBBNTUFHSPOEFO±JTWPPSEF
POEFSIPVETQMJDIU;JFCJKWPPSCFFME)3NFJ -+/#-
 )PG±T(SBWFOIBHFEFDFNCFS -+/#7;JFPPL3C±T)FSUPHFOCPTDI
EFDFNCFS -+/#7
 )3KBOVBSJ /+  NOU&""-
 .JKOTJO[JFOTLBOPOEBOLTXBOHFESBHUPDIQBSUOFSBMJNFOUBUJFXPSEFOUPFHFLFOE
BMTEFPOEFSIPVETQMJDIUJTHFCBTFFSEPQEFIVXFMJKLTHFSFMBUFFSEFWFSNJOEFSJOHWBOEF
WFSEJFODBQBDJUFJU
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LeehX[[bZ[dlWdmWd][ZhW]k_jZ[h[Y^jifhWWa
Bij wangedrag gaat het vooral om grievende gedragingen die verschillende
vormen inhouden van fysieke of psychische mishandeling van de draagkrachtige ex-echtgenoot door de behoeftige gescheiden echtgenoot. Wangedrag
wordt door de rechter dus niet snel aangenomen. Voorbeelden van
gedragingen die in de rechtspraak echter hebben geleid tot afwijzing van het
verzoek om partneralimentatie of matiging van het alimentatiebedrag, zijn:
t GZTJFLFNJTIBOEFMJOHWBOEFPOEFSIPVETQMJDIUJHFPQWFSTDIJMMFOEFXJK[FO
t CFESFJHJOHNFUHFXFMEFOEPPEPGIFUEPFOWBOLSBTTFVJUMBUJOHFO
t WBMTFCFTDIVMEJHJOHWBOTFLTVFFMNJTCSVJLWBOIFULJOEEPPSEFPOEFS 
houdsplichtige op basis van verklaringen van de alimentatiegerechtigde;
t LXBBETQSFLFSJK 
t EFCFXFSLTUFMMJHJOHWBOFFOWFSUSPVXFOTCSFVLEPPSTUFMTFMNBUJHMJFHFO
en het veinzen van longkanker; 
t TUSVDUVSFFMXFJHFSFOWBONFEFXFSLJOHBBOPNHBOH 
t TUBMLJOH 
t QPHJOHUPUNPPSEPQEFPOEFSIPVETQMJDIUJHF 
t BMTWPPSXBBSEFWPPSWFS[PFOJOHTUFMMFOEBUEFIVXFMJKLTFWPPSXBBSEFO
worden opgeheven en daarbij de valse toezegging doen dat een buitenechtelijke verhouding zal worden beëindigd; 
t TBNFOXPOFONFUFFOBOEFSOJFUBMTXBSFO[JKHFIVXEJOEJFOHSJFWFOE 
voor onderhoudsplichtige;  en,
t POUWPFSJOHWBOIFUHFNFFOTDIBQQFMJKLLJOEOBBSIFUCVJUFOMBOE 





















;JFPPL)FJEB Q
;JFCJKWPPSCFFME)PG±T(SBWFOIBHFEFDFNCFS '+3  IFUIPPGEWBOEFPOEFS
IPVETQMJDIUJHFXFSEWFSXPOEEPPSFFONFUBBSEFHFWVMEFCMPFNQPU )PG±T(SBWFOIBHF
BQSJM -+/"5 EFPOEFSIPVETQMJDIUJHFXFSEPWFSHPUFONFUIFUFLPG¹F 3C)BBSMFN
TFQUFNCFS -+/#" EFPOEFSIPVETQMJDIUJHFXFSEJOIFUHF[JDIUHFTMBHFNFUFFO
TDIFSQWPPSXFSQ )PG±T(SBWFOIBHFKVMJ 3'3  EFWSPVXXBTTUSBGSFDIUFMJKL
WFSPPSEFFMEXFHFOTNJTIBOEFMJOHWBOEFNBO )PG±T)FSUPHFOCPTDIBVHVTUVT 
-+/#3 EFNBOXBTTUSBGSFDIUFMJKLWFSPPSEFFMEFOPOUTMBHFOXFHFOTMBOHEVSJHF
NJTIBOEFMJOHWBOEFWSPVX 
)3EFDFNCFS /+ %FBMJNFOUBUJFHFSFDIUJHEFTDISFFGMFUUFSMJKL JODMVTJFG
TQFMGPVUFO BBOEFPOEFSIPVETQMJDIUJHF°QSFUUJHFLFSTUEBHFOFOHFMVLLJHOJFVXKBBSWBOKF
XFUUJHFWSPVX/PPJU[BMJLTDIJKEFO KF[BMCMPFJFO±FO°KFCFOUBMXFFS[JFL EBUJTKFTUSBGWPPS
XBUKFNJKIFCBBOHFEBBO*LIPPQEBUKFHBVXEFQJKQVJUHBBU .JKOIFFS:±;JFPPL)PG
"SOIFNBVHVTUVT -+/#, EFNBOPOUWJOHFFOTUSPPNWBOEPPSEFNBOHSJFWFOE
FSWBSFOFNBJMTWBOFFOHPFEFWSJFOEWBO[JKOFYWSPVX 3C"MNFMPOPWFNCFS -+/
#, EBBSOBBTUIBEEFWSPVXEFNBOBDIUFSWPMHE QFSTPPOMJKLFFJHFOEPNNFOWFSOJFME 
PVE QFSTPOFFMTMFEFOWBOEFNBOMBTUJHHFWBMMFOFOEFNBOCFTDIVMEJHEWBOJODFTU 
3C;VUQIFOBVHVTUVT -+/": EFTUSBG[BBLUFHFOEFPOEFSIPVETQMJDIUJHFXFSE
HFTFQPOFFSEXFHFOTHFCSFLBBOCFXJKT 3C"MNFMPOPWFNCFS -+/#,
)PG"SOIFNBVHVTUVT 3'3 
)PG±T(SBWFOIBHFEFDFNCFS '+3 
3C-FFVXBSEFOKVMJ 3'3 
)3GFCSVBSJ -+/""3C±T(SBWFOIBHFKVMJ 3'3 
EFNBOWFSMJFTU[FMGT[JKOCBBOEPPSTUBMLJOHWBOEFWSPVX )PG-FFVXBSEFOOPWFNCFS
 3'3 )PG±T)FSUPHFOCPTDIKVOJ -+/#2
3C#SFEBNFJ &# 
)PG"NTUFSEBNNFJ /+ 
)3OPWFNCFS /+ *OEF[F[BBLXFSEEJUOJFUBBOHFOPNFO NBBSEF
)PHF3BBEHBGXFMBBOEBUIFUTBNFOMFWFONFUFFOBOEFSOJFUBMTXBSFO[JKHFIVXEJO
CJK[POEFSFHFWBMMFOHSJFWFOELBO[JKOWPPSEFPOEFSIPVETQMJDIUJHF
)PG-FFVXBSEFONFJ -+/#2
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Voorbeelden van gedragingen van de behoeftige ex-echtgenoot die volgens
de rechter niet als wangedrag konden worden aangemerkt, zijn:
t IFUPQFOCBBSNBLFOWBOMJFGEFTCSJFWFOWBOEFPOEFSIPVETQMJDIUJHF
t WFSWBMTJOHWBOIBOEUFLFOJOHFOWBOEFFYFDIUHFOPPU
t CFESFJHJOHFONFUEFEPPEFOBOEFSJOUJNJEFSFOEHFESBH 
t GZTJFLFNJTIBOEFMJOH 
t QPHJOHUPU[FMGNPPSEOBEFCPPETDIBQEBUEFFDIUHFOPUFXJMEFTDIFJEFOFO  
t IFUVJUIVJT[FUUFOWBOEFTUJFG[PPOUJKEFOTFFO[BLFOSFJTWBOEFWBEFS 
Gedragingen worden in de rechtspraak verschillend beoordeeld. Zo werd het
valse beschuldigen van seksueel misbruik van het kind niet in alle gevallen
aangemerkt als wangedrag. 
  0CKFDUJFWFOJFU¹OBODJqMFGBDUPSFO
$Aehj[^km[b_`ai#e\iWc[db[l_d]iZkkh
Aan het einde van de vorige paragraaf kwam reeds beknopt aan de orde dat
de niet-ﬁnanciële factoren huwelijks- of samenlevingsduur een rol kunnen
spelen bij de vaststelling van de behoeftigheid. De huwelijks- of samenlevingsduur kan echter soms ook van belang zijn bij de billijkheidstoets, namelijk
wanneer het gaat om zodanig korte huwelijks- of samenlevingsduur waardoor
van de draagkrachtige ex-echtgenoot in redelijkheid niet kan worden gevergd
dat hij bijdraagt in het levensonderhoud van de behoeftige voormalige partner. 
De lotsverbondenheid tussen de ex-echtgenoten lijkt dus sterker te zijn
geworteld in verbintenissen van lange duur dan in zeer korte huwelijken of
huwelijkse samenlevingen. Indien er een gezamenlijk kind is, zal echter wel
vaak sprake zijn van een sterke lotsverbondenheid. Of in de woorden van Gisolf: 
°<F>FO LPSUTUPOEJHF SFMBUJF UVTTFO UXFF NFOTFO XFMLF WPPS CFJEFO HFFO EJFQ
HBBOEF NBBUTDIBQQFMJKLF DPOTFRVFOUJFT IFFGU HFIBE  SFDIUWBBSEJHU OBVXFMJKLT
FFO CJKESBHF JO IFU MFWFOTPOEFSIPVE EJF VJUHBBU CPWFO FFO IBOESFJLJOH WBO
CFQFSLUFTUSFLLJOHOBIFUVJUFFOHBBO"OEFSTMJHUIFUFDIUFSBMCJKFFOLPSUTUPOEJH
IVXFMJKLEBUWPPSEFWSPVXIFUNBBUTDIBQQFMJKLEJFQJOHSJKQFOEFNPFEFSTDIBQ
UFOHFWPMHFIFFGUHFIBE&FOBMJNFOUBUJFQMJDIUXPSEUEBOFFSEFSHFGVOEFFSEJO
EFBGIBOLFMJKLIFJEXFMLFIFUNPFEFSTDIBQNFU[JDICSFOHUEBOJOIFUIVXFMJKL[FMG±
 )3KVOJ /+ 
 )PG-FFVXBSEFOOPWFNCFS -+/#1
  )PG-FFVXBSEFOOPWFNCFS -+/#1 IFU)PGBDIUUFWBOCFMBOHEBUIFU
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;JFCJKWPPSCFFME3C°T(SBWFOIBHFKBOVBSJ /+  HFFOQBSUOFSBMJNFOUBUJF
PNEBUIFUIVXFMJKLNJOEFSEBOESJFKBBSIBEHFEVVSEFOEFGFJUFMJKLFTBNFOMFWJOHNJOEFSEBO
FFOKBBS )PG±T(SBWFOIBHFOPWFNCFS /+  '+3  )PG"NTUFSEBN 
OPWFNCFS -+/"7
(JTPMG Q
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Een voorbeeld van een zeer korte huwelijksduur is een zaak uit 1981.  Het
huwelijk had in dit geval slechts drie dagen geduurd en het Hof overwoog
hierbij dat niet van enig reëel huwelijk of enige lotsverbondenheid kon worden
gesproken. Daarom werd geen partneralimentatie toegekend, al had de vrouw
door haar huwelijk ingevolge artikel 1:160 BW de alimentatie van haar eerste
ex-echtgenoot verloren.
Een ander voorbeeld van een zeer korte samenlevingsduur is te vinden in
een beschikking uit 2005. In casu waren de partijen in Marokko met elkaar
gehuwd, overigens zonder dat de man daarbij aanwezig was. Na de huwelijkssluiting emigreerde de vrouw naar Nederland om zich bij de man te vestigen.
In levende lijve bleek de kersverse echtgenoot nogal tegen te vallen, want na
één nacht vertrok de vrouw onmiddellijk naar haar Nederlandse familie om
daar te wonen. Pas na twee jaar werd de echtscheiding uitgesproken en de
vrouw verzocht om partneralimentatie. Het Hof Amsterdam oordeelde dat
in dit geval geen sprake was van lotsverbondenheid tussen de partijen omdat
‘het feitelijke samenzijn extreem kort heeft geduurd’. Daarnaast vond het
Hof tevens dat ‘niet is gesteld of gebleken dat de vrouw in Marokko eigen
inkomsten had, die zij door het huwelijk en later haar vertrek naar Nederland
heeft opgegeven’.
$:kkhlWdZ[edZ[h^ekZifb_Y^j
De objectieve niet-ﬁnanciële factor duur van de onderhoudsplicht heeft
sinds de invoering van de wettelijke maximumduur van partneralimentatie
in 1994 sterk aan betekenis ingeboet. De duur van de onderhoudsplicht is
thans hoofdzakelijk van betekenis in oude gevallen, dat wil zeggen die zaken
waarin partneralimentatie is vastgesteld vóór de inwerkingtreding van de WLA
(1 juli 1994). Op basis van het overgangsrecht kan de onderhoudsplichtige
ex-echtgenoot namelijk na vijftien jaar om beëindiging van zijn alimentatieplicht verzoeken. Het is echter mogelijk dat de onderhoudsplichtige pas na een
veel langere termijn dan vijftien jaar om beëindiging verzoekt. In dat geval kan
de lange duur van de onderhoudsplicht een reden zijn dat niet meer van de
onderhoudsplichtige kan worden gevergd dat hij nog langer bijdraagt aan het
levensonderhoud van zijn voormalige partner. Zo werd de onderhoudsplicht

 














)PG±T(SBWFOIBHFOPWFNCFS /+  '+3  *OFFONFFSSFDFOUFSF
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)PG"NTUFSEBN OPWFNCFS -+/"7
"OEFSFWPPSCFFMEFOXBBSJOIFUCFTUBBOWBOEFBMJNFOUBUJFQMJDIUJOUXJKGFMXFSEHFUSPLLFO
XFHFOTEFLPSUFEVVSWBOEFTBNFOMFWJOH[JKO)3BVHVTUVT /+ )3
EFDFNCFS /+ 
7BOBOEFSFPSEFXBTFFO[BBL )3TFQUFNCFS /+  XBBSJOQBSUJKFOKBBS
NFUFMLBBSHFIVXEXBSFOHFXFFTUNBBSXBBSWBO[FTMFDIUTOFHFOKBBSNFUFMLBBSIBEEFO
TBNFOHFXPPOE%FSFTUFSFOEFKBBSIBEEFWSPVXEVTJOFJHFOMFWFOTPOEFSIPVEWPPS[JFO
%FSFDIUFSWPOEJOEJUHFWBMEBUEFWSPVXHFFOBMJNFOUBUJFLPOXPSEFOUPFHFLFOE
;JFPWFSEFMJNJUFSJOHWBOEFBMJNFOUBUJFEVVSIPPGETUVL QBSBHSBBG
;JFCJKWPPSCFFME)PG±T)FSUPHFOCPTDITFQUFNCFS -+/#/ POEFSIPVETQMJDIUJHF
CFUBBMEFKBBSBMJNFOUBUJF )PG"NTUFSEBNNBBSU -+/#2 HFFOMJNJUFSJOH
POEBOLTEBUPOEFSIPVETQMJDIUJHFBMKBBSBMJNFOUBUJFCFUBBMEF 

#&1"-*/(7"/%&(30/%4-"(&/""/%&)"/%7"//*&5'*/"/$*Ã-&'"$503&/

van een 90-jarige man beëindigd nadat hij gedurende zeventien jaar partneralimentatie had betaald na een kinderloos tweede huwelijk van acht jaar.
Uit de parlementaire geschiedenis van de WLA kan worden opgemaakt dat
de verantwoordelijkheid tussen twee ex-echtgenoten is uitgewerkt wanneer
de draagkrachtige echtgenoot gedurende zeer lange tijd zijn alimentatieplicht
heeft vervuld. Met andere woorden, de solidariteit tussen de ex-echtgenoten
die na het huwelijk voortduurt, wordt op een gegeven moment beëindigd.
Wanneer dat echter is, verschilt per geval.
In nieuwe gevallen kan de duur van de onderhoudsplicht tevens er nog toe
doen, namelijk bij de vraag of na de vastgestelde verlengingstermijn opnieuw
verlenging mogelijk is.
$BWd][f[h_eZ[jkii[dZ[[Y^jiY^[_Z_d][d^[jWb_c[djWj_[l[hpe[a
Een laatste objectieve niet-ﬁnanciële factor die in dit hoofdstuk wordt
geschetst, is de lange periode tussen de echtscheiding en het alimentatieverzoek. Net als de duur van de onderhoudsplicht heeft ook deze factor
waarschijnlijk aan betekenis ingeboet na de invoering van de maximumduur.
Vóór 1 juli 1994 kon de gewezen echtgenoot in principe levenslang om partneralimentatie verzoeken indien deze op een later tijdstip behoeftig werd dan op
het moment van echtscheiding. Was tussen de echtscheiding en het moment
van het alimentatieverzoek een lang termijn verstreken, dan kon de rechter
oordelen dat het onredelijk was dat van de draagkrachtige nog werd gevergd
bij te dragen aan het levensonderhoud van de behoeftige. Destijds gold dus
eveneens dat de solidariteit tussen ex-echtgenoten die na scheiding in principe
voortduurt, op een gegeven moment eindigt.
Thans is de maximumtermijn van twaalf jaar een vervaltermijn; na deze
periode kan niet meer voor het eerst om partneralimentatie worden verzocht.
Evengoed kan de periode tussen de echtscheiding en het moment van het
alimentatieverzoek in bijzondere situaties nog van belang zijn, bijvoorbeeld als de gewezen echtgenoot na de scheiding ziek wordt. Zo wees de
Rechtbank Alkmaar een alimentatieverzoek af omdat de vrouw voor het eerst
om partneralimentatie had verzocht na een periode van tien jaar. In een
andere zaak woog het Hof Amsterdam mee dat een man twee jaar na de
scheiding en circa vijf jaar nadat partijen uiteen waren gegaan voor het
eerst om partneralimentatie verzocht. Bovendien werd door de Rechtbank
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’s-Gravenhage geen partneralimentatie toegekend aan een vrouw die
gedurende zestien jaar (moment dat partijen feitelijk uiteengingen) in eigen
levensonderhoud had voorzien. Eveneens werd door het Hof ’s-Hertogenbosch een onderhoudsbijdrage op nihil gesteld vanaf het feitelijk uiteengaan
van partijen omdat de vrouw na anderhalf jaar er in was geslaagd om in eigen
levensonderhoud te voorzien.
  4".&/7"55&/%07&3;*$)57"/%&/*&5'*/"/$*Ã-&'"$503&/
De belangrijkste niet-ﬁnanciële factoren die in de jurisprudentie naar voren
komen en die in de vorige paragrafen zijn beschreven, staan in onderstaand
tabel opgesomd.
5BCFM  
0WFS[JDIUWBOEFCFMBOHSJKLTUFOJFU¹OBODJqMFGBDUPSFOHFOPFNEJOEFSFDIUTQSBBL

Subjectieve
niet-financiële factoren

Objectieve
niet-financiële factoren



Niet-financiële factoren
die van belang zijn bij de bepaling
van de behoeftigheid

Niet-financiële factoren
die van belang zijn bij de
billijkheidstoets

Ongelijke huwelijkse rolverdeling
Zorg voor kinderen en/of het
huishouden
Zorg voor anderen
Slechte gezondheidstoestand
Scholing, vakopleiding en/of
werkervaring
Situatie op de arbeidsmarkt
Passende arbeid

Wangedrag

Leeftijd van de verzoeker
Huwelijks- of samenlevingsduur

Duur van de onderhoudsplicht
Huwelijks- of samenlevingsduur
Periode tussen de echtscheiding
en het alimentatieverzoek
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In de voorafgaande paragrafen zijn de belangrijkste niet-ﬁnanciële factoren
die in de jurisprudentie naar voren komen in kaart gebracht. Met behulp
hiervan kan worden achterhaald of de grondslag voortdurende solidariteit en/
of de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit
van belang is in een concrete zaak. In deze paragraaf doe ik een poging om te
laten zien hoe aan de hand van de niet-ﬁnanciële factoren in een concreet geval
een onderscheid gemaakt kan worden tussen beide grondslagen.
3C°T(SBWFOIBHFOPWFNCFS
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De vertaalslag van niet-ﬁnanciële factoren naar grondslag voor partneralimentatie kan bij de toekenning (bij een eerste vaststelling van partneralimentatie
of een later wijzigingsverzoek) worden gemaakt door achtereenvolgens de
volgende drie stappen te nemen:
1. vaststellen welke niet-ﬁnanciële factoren relevant zijn bij de bepaling
van de behoeftigheid;
2. bepalen of tussen de behoeftigheid en het huwelijk een causale relatie
bestaat; en,
3. bepalen of het mogelijk onbillijk is dat ten laste van de draagkrachtige
ex-echtgenoot partneralimentatie wordt toegekend.
In deze paragraaf ga ik allereerst in op de causale relatie tussen de behoeftigheid en het huwelijk (paragraaf 3.6.1). De al dan niet aanwezigheid van dit
verband vormt namelijk de essentie van het onderscheid tussen de twee grondslagen. Hierna laat ik met meerdere voorbeelden zien hoe de grondslag in een
concrete zaak stap voor stap gevonden kan worden (paragrafen 3.6.2).
 $BVTBMFSFMBUJFUVTTFOCFIPFGUJHIFJEFOIVXFMJKL
Het verschil tussen de twee grondslagen draait in de kern om de vraag of TUSSEN
DE BEHOEFTIGHEID EN HET HUWELIJK EEN CAUSALE RELATIE BESTAAT. Als de behoeftigheid namelijk is veroorzaakt door het huwelijk, dan is de onderhoudsplicht
gebaseerd op de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de
verdiencapaciteit. Is geen sprake van een causaal verband, maar is de
behoeftigheid het gevolg van andere omstandigheden die bijvoorbeeld liggen
in de persoon van de alimentatiegerechtigde zelf, dan is de voortdurende
solidariteit de rechtvaardiging van de onderhoudsbijdrage.
Of een causale relatie tussen de behoeftigheid en het huwelijk bestaat,
hangt af van de vraag of de verzoekende behoeftige ex-echtgenoot offers voor
het huwelijk heeft gebracht. In de praktijk geven de niet-ﬁnanciële factoren
die om de hoek komen kijken bij de bepaling van de behoeftigheid hierover
uitsluitsel. In de volgende subparagraaf wordt dit aan de hand van meerdere
voorbeelden verduidelijkt. Meer algemeen gezien is sprake van gebrachte
offers als de behoeftigheid is ontstaan als gevolg van:
t HFNBBLUFBGTQSBLFO BMEBOOJFUTUJM[XJKHFOE UVTTFOEF FY FDIUHFOPUFO
over een ongelijke rolverdeling tussen arbeid en zorg;
t FFOGFJUFMJKLFTJUVBUJFEJFUJKEFOTIFUIVXFMJKLJTPOUTUBBOFOEJFJOIFU 
belang van het gezin was, zonder dat deze uitdrukkelijk of stilzwijgend
is afgesproken door partijen;
t FFOXFOTWBOEFPOEFSIPVETQMJDIUJHFFDIUHFOPPU BMTEF[FCJKWPPSCFFME 
niet wilde dat zijn vrouw buitenshuis zou werken).



;JFPPLNJKOCJKESBHFVJU
8BOOFFSEFUIVJTCMJKWFOEFFDIUHFOPPUFDIUFSEFXFOTWBOEFPOEFSIPVETQMJDIUJHFFDIUHFOPPU
BMTFFOWFSMJDIUJOHIFFGUFSWBSFOPNEBU[JKCJKWPPSCFFMEEFDPNCJOBUJFWBOXFSLFO[PSH[XBBS
WPOE JTXBBSTDIJKOMJKLTQSBLFWBOFFOTUJM[XJKHFOEFBGTQSBBLUVTTFOEFFDIUHFOPUFO
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In de praktijk zijn de eerste twee genoemde oorzaken van de behoeftigheid
meestal niet moeilijk vast te stellen omdat in veel gevallen sprake is van een
uit het huwelijk geboren kind, dat vooral door de behoeftige ex-echtgenoot
wordt verzorgd. De zorg voor een kind is dus een belangrijke indicator om vast
te stellen dat de onderhoudsbijdrage is gebaseerd op de huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit. Het onderscheid tussen de eerste en
de tweede oorzaak is in de praktijk vaak moeilijk te maken, maar is voor het
bepalen van de grondslag niet van belang. De als derde genoemde oorzaak is
in de praktijk echter lastiger aan te tonen en tussen partijen kan hierover veel
discussie ontstaan. Deze oorzaak komt waarschijnlijk niet zo vaak voor, maar
kan in bepaalde migrantengezinnen nog een rol spelen.
Geen offers voor het huwelijk zijn gebracht als de behoeftigheid is
veroorzaakt door:
t VJUTMVJUFOEEFFJHFOLFV[FWBOEFWFS[PFLFOEFFYFDIUHFOPPUPNSFEFOFO
die niet direct gerelateerd waren aan het huwelijk (bijvoorbeeld als zij
haar baan opgeeft om kunstgeschiedenis te studeren);
t FFOGFJUFMJKLFTJUVBUJFEJFUJKEFOT PGOB IFUIVXFMJKLJTPOUTUBBOFOOJFU 
noodzakelijk was in het belang van het gezin.
De eerstgenoemde oorzaak van de behoeftigheid is in de praktijk eveneens
lastig aan te tonen. De als tweede genoemde situatie ontstaat als partijen
over de ongelijke rolverdeling geen gezamenlijke afspraken hebben gemaakt
of deze niet expliciet de wens was van de verzoeker. Deze situatie ontstaat
vanwege oorzaken die niet direct waren gerelateerd aan het huwelijk. In de
praktijk is hiervan waarschijnlijk meestal sprake als de gerechtigde door
ziekte, ouderdom of werkloosheid niet in eigen levensonderhoud kan
voorzien. In deze gevallen heeft de onderhoudsbijdrage meestal de voortdurende solidariteit als grondslag.
Uit dit overzicht volgt dat solidariteit een vaker voorkomende grondslag is
dan de huwelijkgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. Dat wil
zeggen dat in de gevallen waarin de onderhoudsplicht kan worden gebaseerd
op de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit,
in de regel ook de grondslag voortdurende solidariteit aanwezig is. In
dergelijke situaties is dus sprake van samenloop van beide grondslagen. Alleen
in zeldzame gevallen kan een onderhoudsbijdrage slechts zijn gebaseerd op
de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit.
Dat betreft die zaken waarin een causaal verband bestaat tussen het huwelijk
en de behoeftigheid, maar waar de solidariteit tussen ex-echtgenoten
is weggenomen door een negatieve uitkomst van de billijkheidstoets.
Omgekeerd geldt dat wanneer geen sprake is van de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit, de onderhoudsplicht
wel vaak uitsluitend kan worden gebaseerd op de grondslag voortdurende
solidariteit. Met andere woorden, het onderscheid tussen de twee grondslagen
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is alleen praktisch relevant in die gevallen waarin de onderhoudsplicht slechts
op een van de grondslagen kan worden gebaseerd. Wanneer echter sprake is
van een samenloop van de grondslagen, dan heeft de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit voorrang boven de
grondslag voortdurende solidariteit, omdat de eerstgenoemde grondslag in
principe niet in het kader van de billijkheidstoets kan worden weggenomen en
derhalve als een sterkere grondslag kan worden aangemerkt.
 7PPSCFFMEFO
Aan de hand van de voorbeeldcasus van Lisa en Jane die in de introductie
van dit proefschrift zijn gegeven en nog twee andere voorbeelden, laat ik
afsluitend zien hoe in een concreet geval bepaald kan worden van welke grondslag van partneralimentatie sprake is.

$BTVTWBO-JTB HSPOETMBHWPPSUEVSFOEFTPMJEBSJUFJU
7PPSEFCFTDISJKWJOHWBOEFDBTVTWBO-JTBWFSXJKTJLOBBSEFJOUSPEVDUJFWBOEJU
QSPFGTDISJGU 0N UF BDIUFSIBMFO PQ XFMLF HSPOETMBH EF POEFSIPVETQMJDIU WBO
%BWJE JT HFCBTFFSE  EJFOU BMMFSFFSTU UF XPSEFO OBHFHBBO XFMLF OJFU¹OBODJqMF 
GBDUPSFOEFCFIPFGUJHIFJEWBO-JTBCFQBMFO%F[F[JKOBMTWPMHUEFWBLPQMFJEJOH
FOXFSLFSWBSJOHWBO-JTB IBBSMFFGUJKEPQIFUNPNFOUWBOEFTDIFJEJOHFOEF
IVXFMJKLTEVVS0OEBOLTEBU-JTBOPHKPOHHFOPFHJTPNEFFMUFOFNFOBBOEF
BSCFJETNBSLU KBBS LBO[JKOBEFTDIFJEJOHJOSFEFMJKLIFJEOJFUPONJEEFMMJKL
XFFS FJHFO JOLPNTUFO WFSXFSWFO (F[JFO EF WBLPQMFJEJOH WBO -JTB WFSQMFFH
LVOEF FOEFQFSJPEFXBBSJO[JKOJFUIFFGUHFXFSLU UJFOKBBS IFFGU[JKJOJFEFS
HFWBMOPHFOJHFUJKEOPEJHPNCJKUFTDIPMFOWPPSEBU[JKXFFSBBOIFUXFSLLBO
HBBO-JTBJTEVTCFIPFGUJHFOVJUEFIVXFMJKLTEVVSWBOUJFOKBBSWPMHUEBUUVTTFO
IBBSFO%BWJEMPUTWFSCPOEFOIFJEJTPOUTUBBO
 5VTTFOEFCFIPFGUJHIFJEWBO-JTBFOIFUIVXFMJKLCFTUBBUHFFODBVTBMFSFMBUJF
6JUEFDBTVTWPMHUEBU-JTBHFFOPGGFSTWPPSIFUIVXFMJKLIFFGUHFCSBDIU;JKJT
OBNFMJKL¹OBODJFFMBGIBOLFMJKLHFSBBLUEPPSIBBSFJHFOXFOTPNIBBSCBBOBMT
WFSQMFFHLVOEJHFPQUF[FHHFO%F[FLFV[FXBTCPWFOEJFOOJFUJOHFHFWFOEPPS
[PSHUBLFOEJF[JKJOIFUCFMBOHWBOIFUHF[JO[PVNPFUFOWFSSJDIUFO)FUFDIUQBBS
IBEJNNFSTHFFOLJOEFSFOFOFFOWPMUJKETFIVMQJOEFIVJTIPVEJOHJOEJFOTU
 6JUEFOJFU¹OBODJqMFGBDUPSFOEJFWBOCFMBOH[JKOCJKEFWBTUTUFMMJOHWBOEF
CFIPFGUJHIFJE WBO -JTB FO IFU POUCSFLFO WBO IFU DBVTBMF WFSCBOE UVTTFO EF
CFIPFGUJHIFJE FO IFU IVXFMJKL  WPMHU EBU EF POEFSIPVETCJKESBHF WBO %BWJE JT
HFCBTFFSE PQ EF HSPOETMBH WPPSUEVSFOEF TPMJEBSJUFJU *O EF DBTVT TUBBO HFFO
OJFU¹OBODJqMFGBDUPSFOEJFEF[FHSPOETMBHJOIFULBEFSWBOEFCJMMJKLIFJETUPFUT
LVOOFOXFHOFNFO
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$BTVTWBO+BOF HSPOETMBHIVXFMJKLTHFSFMBUFFSEFWFSNJOEFSJOHWBOEF
WFSEJFODBQBDJUFJU
7PPS EF CFTDISJKWJOH WBO EF DBTVT WBO +BOF WFSXJKT JL OBBS EF JOUSPEVDUJF WBO
EF[F EJTTFSUBUJF %F OJFU¹OBODJqMF GBDUPSFO EJF EF CFIPFGUJHIFJE WBO +BOF 
CFQBMFO [JKOBMTWPMHUEFWBLPQMFJEJOHFOXFSLFSWBSJOHWBO+BOF EF[PSHWPPS
HFNFFOTDIBQQFMJKLF LJOEFSFO  EF MFFGUJKE WBO +BOF PQ IFU NPNFOU WBO EF 
TDIFJEJOHFOEFIVXFMJKLTEVVS0OEBOLTEBU+BOFOPHKPOHHFOPFHJTPNEFFM
UFOFNFOBBOEFBSCFJETNBSLU KBBS LBO[JKOBEFTDIFJEJOHJOSFEFMJKLIFJE
OJFU PONJEEFMMJKL XFFS FJHFO JOLPNTUFO WFSXFSWFO +BOF IFFGU UJKEFOT IFU UJFO
KBBSEVSFOEFIVXFMJKLOJFUHFXFSLUFOIBBSCFSPFQTPQMFJEJOH HFOFFTLVOEF OJFU
LVOOFOWPMUPPJFOXFHFOTEF[PSHWPPSVJUIFUIVXFMJKLHFCPSFOLJOEFSFO%F[F
[PSHJTPPLOBEFTDIFJEJOHJOUFOTJFGPNEBUEFUXFF[POFOOPHFSHKPOH[JKOFO
FFOWBOIFOHFIBOEJDBQUJT+BOF[PVWBOXFHFEF[F[PSHWPPSMPQJHOJFUBBOIFU
XFSLLVOOFOFO[PVCPWFOEJFOOPHUJKEOPEJHIFCCFOPNIBBSPQMFJEJOHBGUF
SPOEFOFOXFSLUFWJOEFO+BOFJTEVTCFIPFGUJH
 6JUEFDBTVTWPMHUEBUFSUVTTFOEFCFIPFGUJHIFJEWBO+BOFFOIFUIVXFMJKL
FFODBVTBMFSFMBUJFCFTUBBU+BOFIFFGUOBNFMJKLPGGFSTWPPSIFUIVXFMJKLHFCSBDIU
;JKIFFGUIBBSTUVEJFOJFULVOOFOBGSPOEFOFOJTFDPOPNJTDIBGIBOLFMJKLHFSBBLU
WBOXFHFEFPOHFMJKLFWFSEFMJOHUVTTFO+BOFFO"MCFSUWBOBSCFJEFO[PSHWPPS
EFLJOEFSFO%FLFV[FWPPSEF[FPOHFMJKLFSPMWFSEFMJOHJTHF[BNFOMJKLHFNBBLU
FO LXBN CPWFOEJFO WPPSBM WPPSU VJU EF OPPE[BBL WBO WPMUJKETF [PSH WPPS EF 
HFIBOEJDBQUF[PPO
 6JUEFIVXFMJKLTEVVSWBOUJFOKBBSWPMHUEBUUVTTFO+BOFFO"MCFSUTPMJEBSJUFJU
JTPOUTUBBO EJFWPPSBMPQ¹OBODJFFMWMBLOJFUPONJEEFMMJKLOBEFFDIUTDIFJEJOH
JTWFSEXFOFO%FPOEFSIPVETQMJDIUWBO"MCFSUIFFGUEBBSPNJOEFFFSTUFQMBBUT
BMTHSPOETMBHEFWPPSUEVSFOEFTPMJEBSJUFJU%BBSOBBTUWPMHUVJUEFOJFU¹OBODJqMF
GBDUPSFO EJF WBO CFMBOH [JKO CJK EF WBTUTUFMMJOH WBO EF CFIPFGUJHIFJE WBO +BOF
FO EF BBOXF[JHIFJE WBO IFU DBVTBMF WFSCBOE UVTTFO EF CFIPFGUJHIFJE FO IFU 
IVXFMJKL EBUEFPOEFSIPVETCJKESBHFWBO"MCFSUNFEFJTHFCBTFFSEPQEFHSPOE
TMBHIVXFMJKLTHFSFMBUFFSEFWFSNJOEFSJOHWBOEFWFSEJFODBQBDJUFJU4QSBLFJTEVT
WBO TBNFOMPPQ WBO EF HSPOETMBH WPPSUEVSFOEF TPMJEBSJUFJU FO EF HSPOETMBH 
IVXFMJKLTHFSFMBUFFSEF WFSNJOEFSJOH WBO EF WFSEJFODBQBDJUFJU %F MBBUTU 
HFOPFNEF HSPOETMBH JT FDIUFS FFO °TUFSLFSF± HSPOETMBH PNEBU EF[F JO IFU 
LBEFS WBO EF CJMMJKLIFJETUPFUT OJFU LBO XPSEFO EPPSLSVJTU %BBSPN HBBU JO 
IFU HFWBM WBO FFO EFSHFMJKLF TBNFOMPPQ WBO EF HSPOETMBHFO  EF HSPOETMBH 
IVXFMJKLTHFSFMBUFFSEFWFSNJOEFSJOHWBOEFWFSEJFODBQBDJUFJUWwwSEFHSPOETMBH
WPPSUEVSFOEFTPMJEBSJUFJU

$BTVTXBBSJOFFOFYFDIUHFOPPUUJKEFOTIFUIVXFMJKL[JFLXPSEU
&FO LJOEFSMPPT IVXFMJKL XPSEU OB WJKGUJFO KBBS EPPS FDIUTDIFJEJOH POUCPOEFO
&FOKBSJHFWSPVXWFS[PFLUPNWBTUTUFMMJOHWBOFFOBBOWVMMFOEFPOEFSIPVETCJK
ESBHFUFOMBTUFWBOIBBSFYNBO%FWSPVXIFFGUFFO)#0PQMFJEJOHCPVXLVOEF
BGHFSPOE7wwSFOUJKEFOTIFUIVXFMJKLIFFGUEFWSPVXGVMMUJNFHFXFSLUPQFFO
BSDIJUFDUFOCVSFBV/BUXBBMGKBBSIVXFMJKLJTEFWSPVX[JFLHFXPSEFOXBBSEPPS
[JK HFEFFMUFMJKL BSCFJETPOHFTDIJLU JT HFSBBLU FO JO EFFMUJKE JT HBBO XFSLFO &FO
KBBS MBUFS XPSEU EF WSPVX POUTMBHFO XFHFOT FFO SFPSHBOJTBUJF .FEF EPPS EF
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TMFDIUFBSCFJETNBSLULBOEFWSPVXHFFOBOEFSFQBSUUJNFCBBOWJOEFO%FWSPVX
POUWBOHUFFOMBHF88FO8*"VJULFSJOH%FNBOIFFGUBMTNBOBHFSFFOHPFE
JOLPNFO
*O EF[F DBTVT [JKO EF WPMHFOEF OJFU¹OBODJqMF GBDUPSFO WBO CFMBOH WPPS EF 
CFQBMJOHWBOEFCFIPFGUJHIFJEWBOEFWSPVXIBBSMFFGUJKE IBBSWBLPQMFJEJOHFO
XFSLFSWBSJOH IBBSTMFDIUFHF[POEIFJETUPFTUBOE EFTJUVBUJFPQEFBSCFJETNBSLU
FOEFIVXFMJKLTEVVS0OEBOLTEBUEFWSPVXHPFEJTPQHFMFJEFOOPHKPOHHFOPFH
JTPNEFFMUFOFNFOBBOEFBSCFJETNBSLU LBO[JKJOSFEFMJKLIFJEOJFUWPMEPFOEF
JOLPNTUFOWFSXFSWFO)BBSWFSEJFODBQBDJUFJUJTWFSNJOEFSEEPPSIBBS[JFLUFFO
EFTMFDIUFFDPOPNJTDIFTJUVBUJF)FUJTOJFUUFWFSXBDIUFOEBU[JKOBEFTDIFJEJOH
XFFSTOFMFFOOJFVXFCBBOWJOEU%FWSPVXJTEVTCFIPFGUJH
 6JUEFDBTVTWPMHUEBUFSHFFODBVTBMFSFMBUJFCFTUBBUUVTTFOEFCFIPFGUJH
IFJEWBOEFWSPVXFOIFUIVXFMJKLPNEBU[JKHFFOPGGFSTWPPSIFUIVXFMJKLIFFGU
HFCSBDIU%FWSPVXIFFGUJNNFSTHFEVSFOEFIFUIVXFMJKLGVMMUJNFHFXFSLUUPUEBU
[JK[JFLFOWFSWPMHFOTPOUTMBHFOXFSE%FPPS[BLFOWBOEFCFIPFGUJHIFJEMJHHFO
JOSJTJDP±TEJFIPSFOCJKIFUMFWFO
 "OEFST HF[FHE  VJU EF OJFU¹OBODJqMF GBDUPSFO EJF FFO SPM TQFMFO CJK EF 
CFQBMJOHWBOEFCFIPFGUJHIFJEWBOEFWSPVXFOEFBGXF[JHIFJEWBOIFUDBVTBMF
WFSCBOEUVTTFOEFCFIPFGUJHIFJEFOIFUIVXFMJKL WPMHUEBUEFPOEFSIPVETQMJDIU
JODBTVJTHFCBTFFSEPQEFHSPOETMBHWPPSUEVSFOEFTPMJEBSJUFJU

$BTVTXBBSJOEFFYFDIUHFOPPU[JDIHSJFWFOEHFESBBHUKFHFOTIBBSWPPSNBMJHFNBO
&FO KBSJHF WSPVX JT OB FFO UXJOUJHKBSJH IVXFMJKL WBO IBBS NBO HFTDIFJEFO
%F WSPVX WFS[PFLU PN WBTUTUFMMJOH WBO QBSUOFSBMJNFOUBUJF UFO MBTUF WBO IBBS 
FYNBO %F WSPVX IFFGU WwwS IFU IVXFMJKL FFO .#0PQMFJEJOH WFSQMFFHLVOEF
WPMUPPJEFOESJFKBBSHFXFSLUJOIFU[JFLFOIVJT,PSUOBEBUQBSUJKFOJOIFUIVXFMJKL
XBSFOHFUSFEFO XFSEEFWSPVXUPFHFMBUFOUPUEFPQMFJEJOH0QFSBUJFBTTJTUFOU%F
WSPVXTUPQUFFDIUFSWMBLOBEFIVXFMJKLTTMVJUJOHNFUXFSLFOPNEBU[JKIBBSNBO 
EJFJOHFOJFVSJT WPMHEFOBBS4BPFEJ"SBCJqXBBSIFFOIJKEPPS[JKOCFESJKGXFSE
VJUHF[POEFO /B EF TDIFJEJOH IFFGU EF WSPVX IBBS FYNBO NFU FFO TDIFSQ 
WPPSXFSQJOIFUHF[JDIUHFTMBHFOFO[JKOBVUPCFLSBTU
*OEF[FDBTVTTQFMFOCJKEFCFQBMJOHWBOEFCFIPFGUJHIFJEWBOEFWSPVXEFWPM
HFOEFOJFU¹OBODJqMFGBDUPSFOFFOSPMEFMFFGUJKEWBOEFWSPVX IBBSWBLPQMFJEJOH
FOXFSLFSWBSJOHFOEFIVXFMJKLTEVVS)PFXFMEFWSPVXFFOWBLPQMFJEJOHIFFGU
HFOPUFO FO FOJHF XFSLFSWBSJOH IFFGU  LBO [JK OB EF FDIUTDIFJEJOH JO SFEFMJKL
IFJEUPDIOJFUPONJEEFMMJKLXFFSFJHFOJOLPNTUFOWFSXFSWFO7BOXFHFEFMBOHF
XFSLPOEFSCSFLJOHHFEVSFOEFIFUIVXFMJKLWBOUXJOUJHKBBSIFFGU[JKUJKEOPEJHPN
FWFOUVFFMCJKUFTDIPMFOFOFFOCBBOUFWJOEFO%FWSPVXJTEVTCFIPFGUJH
 5VTTFOEFCFIPFGUJHIFJEWBOEFWSPVXFOIFUIVXFMJKLCFTUBBUFFODBVTBMF
SFMBUJF %F WSPVX IFFGU JNNFST PGGFST WPPS IFU IVXFMJKL HFCSBDIU PNEBU [JK 
UJKEFOTIFUIVXFMJKLIBBSMPPQCBBOIFFGUPQHFHFWFOWBOXFHFEFDBSSJoSFWBOIBBS
NBO%FBMJNFOUBUJFCJKESBHFJTHFCBTFFSEPQEFIVXFMJKLTHFSFMBUFFSEFWFSNJO
EFSJOHWBOEFWFSEJFODBQBDJUFJU
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 #JKEFCJMMJKLIFJEUPFUTCMJKLUFDIUFSEBUWBOXFHFIFUXBOHFESBHWBOEFWSPVX 
OJFUWBOEFFYNBOLBOXPSEFOHFWFSHEEBUIJKCJKESBBHUBBOIFUMFWFOTPOEFS
IPVE WBO EF WSPVX %F GZTJFLF NJTIBOEFMJOH IFFGU EF TPMJEBSJUFJU UVTTFO IFU
HFXF[FO FDIUQBBS XFHHFOPNFO %FTPOEBOLT [PV IFU XFM NPHFMJKL NPFUFO UF
[JKOEBUEFSFDIUFSFWFOUVFFMUPDIBBOEFWSPVXQBSUOFSBMJNFOUBUJFUPFLFOUPQ
HSPOEWBOEFIVXFMJKLTHFSFMBUFFSEFWFSNJOEFSJOHWBOEFWFSEJFODBQBDJUFJU
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In dit hoofdstuk is onderzocht of het maken van een onderscheid tussen
deze twee grondslagen praktisch uitvoerbaar is. Het is gebleken dat de juiste
grondslag in een concreet geval kan worden gevonden met behulp van de nietﬁnanciële factoren die een rol spelen bij de toekenning van partneralimentatie.
Met deze factoren kan worden bepaald of sprake is van een causale relatie
tussen het huwelijk en de behoeftigheid. Deze causale relatie is doorslaggevend voor de vraag op welke grondslag een onderhoudsplicht in concreto
is gebaseerd. Daarbij moet worden bekeken of de alimentatiegerechtigde
offers voor het huwelijk heeft gebracht. Zo ja, dan is de onderhoudsbijdrage
gebaseerd op beide grondslagen. Zo niet, dan heeft de onderhoudsplicht
slechts de voortdurende solidariteit als grondslag.
Om te achterhalen op welke grondslag een onderhoudsplicht is gebaseerd,
kan echter niet worden volstaan met alleen de bepaling van de behoeftigheid.
Altijd dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat door de
billijkheidstoets een rechtvaardiging van de onderhoudsplicht (deels) wordt
uitgesloten. Uit de rechtspraak blijkt dat dit meestal slechts de grondslag
voortdurende solidariteit is. De grondslag huwelijksgerelateerde vermindering
van de verdiencapaciteit kan namelijk in principe niet door de billijkheidstoets
worden weggenomen. Waarom dit zo is, komt in het volgende hoofdstuk
nader aan de orde.
Uit de jurisprudentie is naar voren gekomen dat meerdere niet-ﬁnanciële
factoren de causaliteit tussen de behoeftigheid en het huwelijk kunnen aantonen. In het leeuwendeel van de gevallen zal echter sprake zijn van een causale
relatie door de zorg voor een of meerdere kinderen. Daarom kan voor de praktijk
de volgende vuistregel worden geformuleerd: wanneer sprake was van een
ongelijke huwelijkse rolverdeling tussen de echtgenoten en van een of meerdere gemeenschappelijke kinderen, dan is de onderhoudsbijdrage gebaseerd
op de grondslag huwelijkgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit.
Hoewel ziekte, ouderdom en werkloosheid van de gerechtigde als oorzaak
van de behoeftigheid minder vaak voorkomen dan de zorg voor kinderen,
geldt daarnaast dat in dergelijke gevallen in principe altijd sprake is van de
grondslag voortdurende solidariteit.
In geval van samenloop van de twee grondslagen, gaat de ‘sterkere’
grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit vóór
de grondslag voortdurende solidariteit.
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In het vorige deel van dit proefschrift is beschreven dat in Nederland sinds
de inwerkingtreding van het huidige partneralimentatierecht in 1971 over
dit recht een maatschappelijke discussie gaande is. De laatste jaren is dit
debat weer heviger geworden en veelal wordt gesteld dat partneralimentatie
niet meer van deze tijd is en/of dat het alimentatierecht zou moeten worden
herzien. Zoals eveneens in deel I aan de orde is gekomen, hebben verschillende politieke partijen – de PVV en de VVD, PvdA en D66 – gehoor gegeven
aan deze onvrede. In 2012 hebben zij hun plannen bekendgemaakt om de
alimentatiewet te moderniseren.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag hoe de vermeende geringe
sociale acceptatie van het partneralimentatierecht verklaard kan worden. Daarbij
wordt allereerst ingezoomd op het huidige alimentatiedebat (paragraaf 4.2).
Vervolgens wordt uitgelegd dat de lage acceptatie van partneralimentatie
vooral het gevolg is van de onderwaardering van zorg in onze westerse samenleving (paragraaf 4.3). Bekeken wordt hoe deze acceptatie zou kunnen toenemen en welke rol de grondslagen van partneralimentatie hierin kunnen spelen.
In paragraaf 4.4 volgt tot slot een samenvattende conclusie.
  ;03(&/"650/0.*&*/)&51"35/&3"-*.&/5"5*&%&#"5
In deze paragraaf wordt de maatschappelijke relevantie van partneralimentatie
besproken (paragraaf 4.2.1). Dat het belang van partneralimentatie niet
altijd in het politiek-maatschappelijke alimentatiedebat wordt erkend, komt
doordat de essentie van dit debat draait om de waardering van zorg en
autonomie (paragraaf 4.2.2). Het is daarom nodig dat in het alimentatierecht
een nieuwe afweging wordt gemaakt tussen deze twee morele waarden
(paragraaf 4.2.3).
  )FUCFMBOHWBOQBSUOFSBMJNFOUBUJFJOEF/FEFSMBOETFTBNFOMFWJOH
:[[Yedec_iY^[fei_j_[lWd][iY^[_Z[dlhekm[d
Partneralimentatie en het emancipatieproces van vrouwen zijn onderwerpen
die met elkaar in verband staan. Uit de introductie van dit proefschrift kwam
reeds naar voren dat een eerste belangrijke aanwijzing hiervoor kan worden
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gevonden in cijfers over de toekenning van partneralimentatie door de rechter:
in veel meer gevallen wordt partneralimentatie toegekend aan de vrouw dan
aan de man. Daarnaast blijkt uit meerdere sociaal-wetenschappelijke onderzoeken dat vooral vrouwen na een echtscheiding te maken krijgen met een
lagere sociaal-economische status en een lagere koopkracht.
Door Manting en Bouman is onderzoek gedaan naar de ﬁnanciële gevolgen
van een echtscheiding op korte en lange termijn. Zij hebben aangetoond
hoe de koopkracht van (Nederlandse) mannen en vrouwen tot tien jaar na de
echtscheiding evolueert. Uit hun bevindingen blijkt dat kort na de scheiding
de koopkracht van vrouwen gemiddeld sterker daalt dan die van mannen:
vrouwen verliezen gemiddeld 23% aan koopkracht na een echtscheiding,
terwijl de koopkracht van mannen gemiddeld 7% vooruit gaat. Vrouwen
verliezen de meeste koopkracht als zij geen kinderen hebben, iets minder als
de kinderen bij hen wonen en nog iets minder als de kinderen bij de vader
wonen. Mannen winnen daarentegen vooral aan koopkracht als de kinderen
bij de moeder wonen, maar hun koopkracht gaat er zelfs nog op vooruit als
de kinderen bij hen wonen. Mannen verliezen na een scheiding echter
enigszins aan koopkracht als zij geen kinderen hebben.
In de loop der jaren stijgt de koopkracht van gescheiden vrouwen. Ongeveer
zeven jaar na de echtscheiding is de koopkracht van vrouwen weer terug op
het niveau van vóór de echtscheiding. De koopkracht van mannen blijft na
de scheiding echter rond hetzelfde niveau. De koopkracht van gescheiden
mannen ligt iets hoger dan die van gehuwde mannen, terwijl de koopkracht
van gescheiden vrouwen onder het niveau van gehuwde vrouwen blijft.
Maning en Bouman geven als mogelijke verklaring voor de stijging van
de koopkracht van vrouwen dat een groot aantal vrouwen na de scheiding
opnieuw een partner heeft met wie ze gehuwd of ongehuwd samenwoont.
Over het algemeen bereiken vrouwen na het vinden van een nieuwe partner
hetzelfde koopkrachtniveau als vóór de scheiding. Met een nieuwe partner
verandert de koopkracht van mannen echter maar weinig.
Naast een nieuwe partner, heeft – logischerwijs – ook het beginnen met
werken een positief effect op de koopkracht van zowel vrouwen als mannen.
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Het effect van een nieuwe partner is echter groter dan het effect van betaald
werk omdat meer vrouwen en mannen na de scheiding een nieuwe partner
vinden dan dat ze gaan werken. Meerdere recente studies hebben geïllustreerd dat hertrouwen een belangrijke manier is om de economische situatie
na een (echt)scheiding te verbeteren.
Naast het onderzoek over de koopkracht, wijst een sociologisch onderzoek
van Hellendoorn uit dat de inkomenspositie van gescheiden vrouwen vanaf
de jaren 70 van de vorige eeuw tot 1990 er gemiddeld op achteruit ging ten
opzichte van mannen in dezelfde levensfase.
Het verschil tussen de economische zelfstandigheid van gescheiden
vrouwen en mannen kan worden verklaard, doordat vrouwen gemiddeld
minder vaak en minder uren werken in slechter betaalde beroepssectoren. Het
emancipatiebeleid tracht deze verschillen te verminderen, maar hieronder zal
duidelijk worden dat verschillende streefcijfers vaak niet worden gehaald.
:[WhX[_ZifWhj_Y_fWj_[[d^[jWhX[_Zilebkc[lWdlhekm[dj[defp_Y^j[lWdcWdd[d
Toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen is al jaren een van de
belangrijkste doelen van het Nederlandse emancipatiebeleid, omdat hierdoor
de economische zelfstandigheid zou worden vergroot. Een van de hoofddoelen van het emancipatiebeleid van 2011-2015 van het inmiddels gevallen
kabinet Rutte I, was dan ook de verhoging van de arbeidsparticipatie van
vrouwen. Overigens lijkt daarbij de vermindering van de ongelijkheid tussen
vrouwen en mannen van secundair belang te zijn. Volgens dat kabinet is het
in een vergrijzende samenleving noodzakelijk dat meer vrouwen werken,
zodat het draagvlak voor collectieve voorzieningen kan worden verbreed.
Hoewel enkele jaren sprake was van een stagnatie van de arbeidsparticipatiegraad (53%) van vrouwen, is deze in de jaren 2005 tot en met 2009
gestegen naar 60%. Toch lijkt met eenzelfde groeipercentage het streefcijfer
van 2010 van het emancipatiebeleid van het vorige kabinet niet te worden
gehaald. De arbeidsparticipatiegraad van mannen schommelt echter al
jaren rond de 75%.
Binnen de Europese Unie slaat Nederland een goed ﬁguur met het
percentage vrouwen dat deelneemt aan de arbeidsmarkt. In 2009 hadden
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slechts Deense vrouwen vaker betaald werk dan hun seksegenoten in
Nederland. Dit zou de schijn kunnen wekken dat het op dit vlak goed
gaat met de emancipatie van de Nederlandse vrouw. Toch blijkt dat deze
conclusie niet kan worden getrokken, want Nederlandse vrouwen zijn Europees
kampioen deeltijdwerkers. Hierdoor is het gemiddelde arbeidsvolume van
Nederlandse vrouwen lager dan in vrijwel alle andere landen in de Europese
Unie. Daar staat tegenover dat het arbeidsvolume van de Nederlandse man
hoger is dan het Europese gemiddelde.
?daec[di#[dX[he[fifei_j_[lWdlhekm[dl[h][b[a[dc[jZ_[lWdcWdd[d
Doordat de arbeidsparticipatie en het arbeidsvolume van vrouwen doorgaans
lager is dan die van mannen, hebben zij gemiddeld een lager inkomen en
bruto-uurloon. Door het lagere arbeidsvolume van vrouwen wordt het
beloningsverschil vergroot doordat de loongroei van vrouwen achter raakt
omdat zij minder zullen investeren in bedrijfsgerelateerde scholing en
training, terwijl deelname hieraan kan leiden tot een hoger salaris en vaak een
voorwaarde vormt voor promotie binnen het bedrijf.
Het verschil in de inkomenspositie tussen mannen en vrouwen kan niet
slechts worden verklaard door het feit dat vrouwen minder vaak en minder
uren werken. Nog drie andere oorzaken liggen hieraan ten grondslag. Ten
eerste werken vrouwen gemiddeld vaker in relatief slechter betaalde sectoren
dan mannen. De opleidingskeuze van jongeren verloopt namelijk nog
dikwijls volgens traditionele lijnen: meisjes zijn oververtegenwoordigd in
zorgende en dienstverlenende richtingen, terwijl jongens vaker kiezen voor een
relatief beter betaalde technische of economische opleiding. De opleidingsverschillen leiden tot horizontale seksesegregatie (ook wel: ‘glazen wand’),
wat inhoudt dat op de arbeidsmarkt een ongelijke verdeling van vrouwen
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en mannen over beroepsgroepen en sectoren ontstaat. Deze horizontale
seksesegregatie is tussen 2001 en 2009 licht toegenomen.
Ten tweede verschilt de inkomenspositie van vrouwen en mannen doordat
vrouwen door verticale segregatie (het zogenaamde ‘glazen plafond’) minder
vaak op hogere functieniveaus terechtkomen of weer versneld uit invloedrijke
sectoren stromen. Hoewel het aandeel vrouwen in beroepen op middelbaar
en hoger niveau sinds 1987 sterk is toegenomen, blijft het aandeel vrouwen
in topfuncties ver achter bij het aandeel mannen. Ook op dit vlak worden
streefcijfers waarschijnlijk niet gehaald.
Ten slotte, als met de hierboven genoemde omstandigheden rekening
wordt gehouden, blijft er een onverklaarbaar loonverschil tussen vrouwen en
mannen bestaan. De derde oorzaak van het verschil in inkomenspositie tussen
vrouwen en mannen is hoogstwaarschijnlijk beloningsdiscriminatie.
Ed][b_`a[l[hZ[b_d]peh][dWhX[_Z
Uit het bovenstaande is naar voren gekomen dat in Nederland de arbeidsparticipatie, het arbeidsvolume en de inkomens- en beroepspositie tussen
vrouwen en mannen verschillen, waardoor vrouwen vaker economisch onzelfstandig zijn dan mannen. De vraag rijst waarom deze verschillen bestaan.
De belangrijkste oorzaak kan worden gevonden in de ongelijke verdeling van
zorg en arbeid. Zo geven de meeste in deeltijdwerkende vrouwen aan dat
zij voor een parttimebaan hebben gekozen. Hun keuze hiervoor hangt echter
sterk samen met de traditionele taakverdeling tussen vrouwen en mannen.
De weerstand tegen het uitbesteden van zorg voor kinderen gedurende een
gehele werkweek is in Nederland nog steeds groot.
De ongelijke verdeling van zorg en arbeid komt naar voren in tijdsbestedingsonderzoeken. Vrouwen blijken namelijk het leeuwendeel van
de zorgtaken in het belang van het gezin op zich te nemen en mannen het
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merendeel van de betaalde arbeidsuren. Deze verdeling doet zich al jaren
voor en bleef in de periode van 1995 tot en met 2005 onveranderd. Volgens
Van der Lippe en anderen is de ongelijkheid in de verdeling van de zorgtaken
tussen hoger opgeleiden zelfs sinds 1995 wederom aan het stijgen.
Het contrast in tijdsbesteding tussen vrouwen en mannen hangt samen
met het gemiddelde levensloopproﬁel per sekse naar sociaal-economische
activiteit. Vrouwen bereiken de piek van hun arbeidsdeelname op jonge
leeftijd en deze neemt af na hun 27ste, het moment dat vrouwen dikwijls
moeder worden. De kans dat een vrouw weer (meer) gaat werken, stijgt op
het moment dat het jongste kind naar de basisschool gaat. Het activiteitenproﬁel van mannen is echter redelijk stabiel en bestaat voornamelijk uit de
verrichting van betaalde arbeid. Met andere woorden, mannen gaan over het
algemeen niet minder werken na de komst van een kind.
Peh]pedZ[hZWWZm[ha[b_`a[a[kp[
Hoe kan worden verklaard dat vrouwen veel vaker dan mannen zorgtaken
verrichten? Anders gezegd: waarom is sprake van een geslachtsspeciﬁeke
verdeling van arbeid en zorg? Waarschijnlijk komt dit doordat een dergelijke
verdeling aansluit bij opvattingen over vrouwelijkheid en mannelijkheid. De
vrouw verleent van oudsher de zorg in het belang van het gezin, terwijl de
man traditioneel de taak heeft om met betaalde arbeid zijn gezin (ﬁnancieel) te
onderhouden. Doordat de onbetaalde arbeid van vrouwen plaatsvond in de
privésfeer, werden vrouwen vroeger niet als complete burgers gezien die ook
buitenshuis konden werken. Aan vrouwen werd niet gevraagd of zij bijvoorbeeld voor de kinderen wilden zorgen, maar werd er gewoonweg aangenomen
dat dit hun werk was en dat zij dit verrichtten uit liefde. Tegenwoordig worden
vrouwen gezien als gelijkwaardige burgers die recht hebben op het volledige
scala aan betaald werk. Wanneer een vrouw een onevenredig grote hoeveelheid zorg op zich neemt, wordt gedacht dat zij hiervoor ZELF heeft gekozen.
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Vrouwen worden dus zelf verantwoordelijk gehouden voor hun economische
afhankelijkheid. Toch is lang niet altijd sprake van een daadwerkelijke keuzemogelijkheid, en wel om vier redenen.
Ten eerste is de werkcultuur nog vaak zodanig dat mensen door hun
loopbaanstructuur het idee hebben dat ze als ‘tweederangs werknemer
zullen worden beschouwd als ze gebruikmaken van het beleid dat voorziet
in zorg- en ouderschapsverlof’. Williams heeft in 2000 een onderzoek
verricht naar onder andere overheidsbeleid op het gebied van zorgverlof en de
samenhang met geldende normen in de werksituatie in de Verenigde Staten
en een aantal andere landen. Volgens haar onderzoek zijn goede regelingen
van de overheid minder effectief als de werkcultuur weinig erkenning heeft
voor het gezin. Nussbaum stelt dat dit een alom voorkomend probleem is,
zowel in ontwikkelde landen als in ontwikkelingslanden en op alle niveaus
van prestige en salaris. Ook in de Nederlandse werkcultuur heerst vaak de
verwachting dat werknemers ofwel fulltime zullen werken en normale kansen
zullen hebben op promotie, ofwel dat ze parttime zullen werken met sterk
verminderde kansen op promotie. Het emancipatiebeleid van het kabinet
Rutte I trachtte niet zozeer de werkcultuur in Nederland te veranderen, maar
vooral te bewerkstelligen dat vrouwen meer uren zouden gaan werken. Het
idee was dat door onder andere een ﬂexibelere dagindeling vrouwen betaald
werk beter met zorgtaken zouden kunnen gaan combineren. Van een
streven naar herwaardering van zorg was geen sprake. Het emancipatiebeleid
van het huidige kabinet Rutte II is nog onbekend en in het regeerakkoord
is slechts opgenomen dat het kabinet zich actief zal gaan inzetten om ‘nog
bestaande loonverschillen tussen mannen en vrouwen voor gelijke arbeid weg
te nemen’.
Ten tweede zijn mannen nog nauwelijks bereid om zorgtaken op zich te
nemen (en vrouwen weinig bereid om hun zorgtaken af te staan). Williams laat
in het bovengenoemde onderzoek tevens zien dat mannen hun carrière niet
in gevaar willen brengen door zorgtaken op zich te nemen omdat zij niet voor
een ‘marginale parttimer’ willen worden aangezien. Volgens Williams blijkt
daarnaast uit sociologisch onderzoek dat hoe succesvoller een man is, hoe
minder hij bereid is om het huishoudelijk werk te delen. In Nederland blijkt
de herverdeling van onbetaalde arbeid tussen vrouwen en mannen eveneens
moeizaam te verlopen. Zowel mannen als vrouwen geven namelijk aan dat
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zij weinig zien in de uitruil van arbeidsuren met de partner (de man gaat
minder werken ten gunste van de arbeidsuren van de vrouw). Uit een onderzoek van Steenvoorden blijkt daarnaast dat vooral laagopgeleide vrouwen in
Nederland minder vaak werken doordat ze traditionele opvattingen hebben
over de rol van vrouwen in betaalde arbeid en de zorg voor kinderen.
Ten derde heerst volgens meerdere auteurs van oudsher onder Nederlanders
veelal de opvatting dat moederzorg de beste zorg voor kinderen is. Het als
ouder zelf kunnen zorgen voor kinderen is een essentieel onderdeel van
de Nederlandse cultuur, wat zowel door vrouwen als mannen hoog wordt
gewaardeerd. Dit komt tevens naar voren uit het feit dat veel vrouwen
aangeven meer betaalde arbeid te willen verrichten als aan bepaalde voorwaarden zou zijn voldaan, zoals ﬂexibele werktijden en de mogelijkheid om
thuis te werken. Daarentegen wordt de verbetering van uitbestedingsmogelijkheden zoals kinderopvang, veel minder vaak als voorwaarde genoemd.
Hieruit kan worden opgemaakt dat vrouwen liever betaald werk met zorg
combineren dan dat zij de zorg uitbesteden.
Waarom wordt door veel Nederlanders moederzorg als beste zorg
beschouwd? Wellicht komt dit doordat maatschappelijke opvattingen over
het huwelijk nog steeds niet helemaal overeenkomen met het moderne
huwelijksbeeld. Hiermee bedoel ik dat het huwelijk wordt aangemerkt als
een seriële monogamie (gezien het hoge aantal echtscheidingen) met een
gelijke verdeling tussen de echtgenoten van het kostwinnerschap en de zorgtaken. Het moderne huwelijksbeeld vormt de tegenhanger van het traditionele
huwelijksbeeld: het huwelijk als levenslang verbond met de man als
kostwinner en de vrouw als degene die zorgtaken in het belang van het
gezin verricht. In Nederland lijkt van een huwelijksbeeld sprake te zijn welke
tussen het traditionele en moderne huwelijksmodel in ligt. Dit is het zogenaamde ‘drie-fasen-huwelijksmodel’ dat door de sociologen Myrdal en Klein
voor het eerst werd beschreven in 1956. Het drie-fasen-huwelijksmodel
gaat er vanuit dat vrouwen na de huwelijkssluiting niet onmiddellijk hun
baan opzeggen, maar dat zij hun loopbaan onderbreken met de komst van
kinderen. Zodra het jongste kind geen fulltime verzorging meer nodig heeft,
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doet de vrouw haar herintrede op de arbeidsmarkt. Het model is gebaseerd
op de waarde van goed moederschap, waarmee wordt bedoeld dat vaders
om biologische redenen minder geschikte zorgende ouders zijn dan moeders.
Ook beschrijft dit model dat jonge kinderen slechts een (goede) gehechtheidrelatie kunnen opbouwen met hun moeder, en dat alle andere zorg,
vooral in centra voor kinderopvang, schadelijk zou zijn voor de ontwikkeling
van kinderen. Hoewel deze opvattingen toch duidelijk zijn achterhaald, vindt
een groot deel van de Nederlanders dat jonge kinderen zoveel mogelijk thuis
moeten blijven en dat vrouwen beter kinderen kunnen opvoeden dan
mannen. Bovendien zijn het vooral werkende moeders die vaak nog worden
overladen met schuldgevoelens tegenover hun kinderen.
Ten slotte hebben in Nederland ook ﬁscale maatregelen invloed gehad
op de keuzemogelijkheid van vrouwen. De emancipatie-effectrapportage van
Pott-Buter & Tijdens uit 2002 laat namelijk zien dat de GEZAMENLIJKE
belastinghefﬁng van de inkomens van man en vrouw, gehuwde vrouwen heeft
ontmoedigd de arbeidsmarkt op te gaan of daarop te blijven na het huwelijk.
Vooral vrouwen met ‘een laag inkomenspotentieel en met zorg voor kinderen
en/of zorg voor hulpbehoevenden’, is ‘de drempel tot toetreding op de arbeidsmarkt hoog’ en ontbreekt ‘de ﬁnanciële prikkel om op de arbeidsmarkt te
blijven als noodzakelijke zorgtaken zich voordoen’. Overigens is door de
overheid besloten om de ‘overdraagbaarheid van de algemene hefﬁngskorting’
(ook wel ‘aanrechtsubsidie’ genoemd) langzamerhand af te bouwen.
  ,FSOWBOIFUQPMJUJFLNBBUTDIBQQFMJKLFEFCBUPWFSQBSUOFSBMJNFOUBUJF
Uit de vorige subparagraaf kan worden opgemaakt dat heden ten dage
het emancipatieproces van vrouwen nog steeds onvoltooid is. Een van de
belangrijkste obstakels van deze voltooiing lijkt de ‘onverzoenlijkheid’ te zijn
tussen economische zelfstandigheid en de zorg die moet worden verricht
in het belang van het gezin. Volgens Tigchelaar is betaalde arbeid in onze
samenleving de aangewezen weg om in eigen levensonderhoud te voorzien
en daarom betekent de verrichting van (onbetaalde) zorg een groot ﬁnancieel
nadeel omdat dit tijd vraagt ‘die niet aan betaalde arbeid kan worden gegeven’.
Zorg wordt in onze samenleving namelijk slechts voor een klein gedeelte
gecompenseerd door bijvoorbeeld kinderbijslag of zwangerschaps- en
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bevallingsverlof. De economische onzelfstandigheid van (gehuwde) vrouwen
leidt uiteindelijk tot problemen bij een scheiding omdat zij niet onmiddellijk
in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Partneralimentatie is daarom ook
thans nog van groot belang. Dat deze noodzaak niet altijd in de maatschappij
wordt erkend, komt doordat bij deze wettelijke onderhoudsplicht de
spanning tussen de morele waarden zorg en autonomie voelbaar is. Of zoals
Tigchelaar stelt:
°<¥>FOFS[JKETJTFSEF[PSHFOWFSBOUXPPSEFMJKLIFJEWPPSFMLBBSBMTHFWPMHWBO
EF LFV[F EJF NFO EFTUJKET WPPS IFU IVXFMJKL FO WPPS LJOEFSFO IFFGU HFNBBLU 
"OEFS[JKET JT FS EF XFOT UPU WFSCSFLJOH WBO FNPUJPOFMF CBOEFO FO IFU IFS 
WFSLSJKHFO WBO EF WSJKIFJE PN JO FDPOPNJTDIF  [FMGTUBOEJHIFJE IFU MFWFO UF 
WFSWPMHFO±

Partneralimentatie kan als een juridische ﬁnanciële zorgplicht worden
beschouwd. Dergelijke zorg zou volgens de tegenstanders van het huidige
alimentatierecht niet bijdragen aan de autonomie (en de verantwoordelijkheid) van de alimentatiegerechtigde vrouw, omdat deze hierdoor niet zou
worden gestimuleerd om voor zichzelf te zorgen en een ﬁnancieel onafhankelijk leven te leiden. Voorts zou partneralimentatie botsen met de autonomie
van de onderhoudsplichtige omdat deze geen ruimte heeft om zijn eigen
leven te leiden, want deze blijft vaak na een scheiding nog jarenlang ﬁnancieel
verantwoordelijk voor de voormalige echtgenoot. De waarde die tegenstanders
van het partneralimentatierecht hechten aan autonomie past in de
individualistische opvatting dat betaalde arbeid en economische zelfstandigheid van ALLE individuen (dus ook van vrouwen) in de samenleving wordt
gewaardeerd. Door toenemende individualisering wordt de morele waarde
van autonomie waarschijnlijk belangrijker.
Mijns inziens draait het recente politiek-maatschappelijke debat over het
alimentatierecht in de kern om de (morele) vraag hoe autonomie zich ten
opzichte van zorg verhoudt. Of beter: wanneer moet de behoeftige gescheiden
echtgenoot geacht worden ﬁnancieel verantwoordelijk voor zichzelf te zijn?
Het antwoord hierop is niet goed of fout, maar hangt af van de ethische bril
die men opzet. Daarbij kan men uitgaan van verschillende rechtvaardigheidsbenaderingen.
Iemand kan een strikt individualistische opvatting hebben over
persoonlijke autonomie; dat wil zeggen dat iedere individu de consequenties
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van de eigen vrije keuze draagt. De behoeftige ex-echtgenoot is volgens deze
opvatting geheel verantwoordelijk voor haar eigen levensonderhoud. Of men
kan uitgaan van het idee van gelijke autonome personen, dat inhoudt dat
ex-echtgenoten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van
hun vrije autonome keuzes. De draagkrachtige ex-echtgenoot dient volgens
deze benadering partneralimentatie te betalen, maar de behoeftige gewezen
echtgenoot moet zich inspannen om weer ﬁnancieel zelfstandig te worden.
Daarnaast kan zorg worden gezien als een persoonlijke keuze. De exechtgenoten zijn volgens die opvatting gelijke autonome personen, maar
de gezamenlijke gekozen taakverdeling heeft ongelijke gevolgen voor de
autonomie van de zorgende ouder. Dit nadeel moet via het betalen van partneralimentatie worden gecompenseerd door de niet-zorgende ouder die voordeel
heeft van de ongelijke taakverdeling. Bovendien kan men zorg niet als een
vrije autonome keuze beschouwen, maar als een noodzakelijk fenomeen in het
menselijk samenleven waartoe mensen door omstandigheden (bijvoorbeeld
door de komst van kinderen) gedwongen zijn. In deze benadering staat voorop
dat zorg voor de kinderen gelijk tussen de ex-echtgenoten moet worden
verdeeld (en beiden economisch onafhankelijk kunnen zijn). Is dit niet
mogelijk, dan moet de samenleving een compensatie bieden aan de behoeftige
zorgende ouder opdat de autonomie zoveel mogelijk benaderd wordt. Partneralimentatie is zodoende dan niet nodig. Tevens kunnen mensen de opvatting
hebben dat zorg onvoldoende wordt erkend en dat herwaardering ervan
nodig is. Tot slot kan iemand van mening zijn dat zorg altijd door vrouwen
moet worden verricht en dus gendergekleurd is. Mannen moeten daarom als
vanzelfsprekend partneralimentatie betalen aan vrouwen.
In de volgende paragraaf zal ik dieper op de waardering van zorg en
partneralimentatie ingaan. Als echter wordt aangenomen dat niet altijd elke
ex-echtgenoot onmiddellijk ﬁnancieel voor zichzelf verantwoordelijk kan zijn
na de echtscheiding, dan is ofwel de gewezen partner, ofwel de samenleving
verantwoordelijk voor diens levensonderhoud. Hierbij rijzen twee vragen.
De eerste vraag is waarom ex-echtgenoten door de wet kunnen worden
verplicht om ﬁnancieel verantwoordelijk voor hun voormalige partner te zijn.
Of beter gezegd: wat zijn de grondslagen van partneralimentatie? Deze vraag,
toegespitst op de verhouding tussen de behoeftige gescheiden echtgenoot zelf
en diens gewezen partner, is het centrale thema van dit proefschrift en komt
nog uitgebreid aan bod.
De tweede vraag is hoe de verhouding is tussen de private zorg van een
voormalige echtgenoot en de publieke zorg van de samenleving. Deze
verhouding wordt hieronder kort uiteengezet.
IkXi_Z_Wh_j[_jlWdYebb[Yj_[l[ieb_ZWh_j[_j
Doordat in ons land via het sociale voorzieningenrecht het bestaansminimum
van iedere burger is gewaarborgd, zal zonder of door ingrijpende beperking
van partneralimentatie de samenleving gaan opdraaien voor de persoonlijke
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keuzes van echtgenoten en de ﬁnanciële gevolgen van hun echtscheiding.
De vraag rijst of dat gerechtvaardigd en economisch haalbaar is, maar dit is
hoe dan ook in strijd met de van oudsher heersende opvatting dat publieke
zorg voor een behoeftige ex-echtgenoot subsidiair is ten opzichte van de
private zorg van diens draagkrachtige gewezen partner.
Tot de komst van de Armenwet in 1884 was de zorg voor armen (waaronder
ex-echtgenoten) namelijk primair overgelaten aan de familie en subsidiair aan
de kerk en het particulier initiatief. De invoering van de Armenwet veranderde
hieraan weinig, want publieke armenzorg was beperkt tot die gevallen van
‘volstrekte onvermijdelijkheid’. Aan armen werd geen recht op hulp
toegekend waardoor de armenzorg een kwestie van liefdadigheid bleef.
Pas met de invoering van de Algemene Bijstandswet (hierna: ABW)
in 1965 werd de overheid meer verantwoordelijk voor de armenzorg.
De overheid waarborgt namelijk sindsdien het bestaansminimum van
iedereen die in Nederland rechtmatig woont. Dit betekende een doorbraak,
want zorg voor een hulpbehoevende werd niet langer meer verricht vanuit
zuiver altruïsme, maar meer vanuit het rechtvaardigheidsgevoel doordat
de staat hiervoor verantwoordelijk was geworden. Toch blijft publieke zorg
voor een behoeftige gescheiden echtgenoot subsidiair ten opzichte van
private zorg (artikelen 19 lid 1 j° 31 lid 1 j° 32 lid 1 Wet Werk en Bijstand, verder:
WWB). Financiële bijstand door de overheid wordt nog altijd als laatste
redmiddel beschouwd. De gemeente heeft daarom de bevoegdheid om
verleende bijstandsgelden tot de grens van de alimentatieplicht te verhalen
op de onderhoudsplichtige ex-echtgenoten (artikelen 61 j° 62 lid 1 sub b j° 62a
WWB).
De subsidiariteit van publieke zorg is echter bij de invoering van de WWB
verminderd omdat werd verwacht dat het partnerverhaal geheel kon worden
afgeschaft vanwege de invoering van het nieuwe kinderalimentatiestelsel.
Hierdoor zou namelijk het aantal bijstandgerechtigde alleenstaande ouders
sterk verminderen. Daarom heeft de gemeente niet meer zoals in de ABW van
1996 een verhaalsplicht, maar een VERHAALSBEVOEGDHEID (artikel 61 WWB). 
Daarnaast kan de gemeente op basis van artikel 55 WWB voorwaarden
verbinden aan een verzoek tot bijstand. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat
de gemeente geen verplichting kan opleggen om eerst partneralimentatie te
verzoeken indien de echtscheidingsprocedure reeds is afgerond. Deze
mogelijkheid bestond wel in de ABW van 1996 (artikelen 108 j° 108a ABW).
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Slechts op basis van artikel 56 WWB zou de gemeente als verplichting aan
de bijstand kunnen verbinden dat de belanghebbende eerst een verzoek tot
toekenning van kinderalimentatie indient. Dit artikel liep dus vooruit op het
nieuwe kinderalimentatiestelsel en zou in werking treden op het moment
dat het kinderalimentatiestelsel gelding zou krijgen. Het wetsvoorstel over
het nieuwe kinderalimentatiestelsel is echter in 2006 ingetrokken. In de
Intrekkingswet WWB is artikel 56 WWB onverlet gelaten. 
Ter voorkoming dat teveel alimentatiegerechtigden in de bijstand terecht
zouden komen, heeft de regering in 2009 een zelfstandig bestuursorgaan,
het LBIO, de inningsbevoegdheid van partneralimentatie gegeven.  Hierdoor
behoeven alimentatiegerechtigden niet meer zélf een deurwaarder in te
schakelen om de niet of slechts gedeeltelijk betaalde onderhoudsbijdragen te
innen, maar is de inning voor de onderhoudsgerechtigden kosteloos geworden.
Vanwege de subsidiariteit van publieke zorg kan worden geconcludeerd
dat in Nederland de familiale solidariteit vanouds ruimer is dan de collectieve
solidariteit.  Dit komt niet slechts naar voren in het sociale voorzieningenrecht, maar tevens in het alimentatierecht. Zoals in hoofdstuk 1 aan de orde
kwam, wordt bij de vaststelling van de behoefte niet het bestaansminimum als
uitgangspunt genomen, maar de levensstandaard tijdens het huwelijk. 



   /JFVXFBGXFHJOHUVTTFO[PSHFOBVUPOPNJFJOUPFLPNTUJH
BMJNFOUBUJFSFDIU

Het politiek-maatschappelijke debat over partneralimentatie weerspiegelt
de veranderde maatschappelijke opvattingen over de rolverdeling tussen
vrouwen en mannen.  Vroeger was het kostwinnershuwelijk een vanzelfsprekendheid en dat leidde tot grotere acceptatie van deze onderhoudsplicht. 
Door individualiserings- en emancipatieprocessen is het traditionele
huwelijksbeeld deels vervangen door het moderne huwelijksbeeld. 
De praktijk laat echter zien dat het emancipatieproces nog onvoltooid is en
dat partneralimentatie noodzakelijk is vanwege de seksespeciﬁeke verdeling
van arbeid en zorg. Door grote inkomstenverschillen tussen vrouwen en
mannen als gevolg van de ongelijke verdeling van zorg en betaalde arbeid
zouden anders waarschijnlijk veel meer gescheiden vrouwen in armoede
vervallen en in de bijstand terechtkomen.
Als wordt gesteld dat partneralimentatie niet meer van deze tijd is en
eigenlijk zou moeten worden afgeschaft, kan dit worden bestempeld als een









;JF,BNFSTUVLLFO**  OS1SJOT Q/PPSEBN 
Q#SVHHFNBO
8FUWBOKVMJ 4UC
%PPSTPNNJHFOXPSEUXFMHFTUFMEEBUQVCMJFLF[PSHFFOWFS[XBLLJOHWBOEFGBNJMJBMF
TPMJEBSJUFJUUPUHFWPMHIFFGU [JFCJKWPPSCFFME(FSMP Q6JUFNQJSJTDIFPOEFS[PFLFO
CMJKLUFDIUFSEBUQVCMJFLF[PSHKVJTUEFGBNJMJBMFTPMJEBSJUFJUJOQPTJUJFWF[JOCFuOWMPFEU
1VCMJFLF[PSHWFSTUFSLUEVTQSJWBUF[PSH;JF,PNUFS Q
;JFQBSBHSBBG
5JHDIFMBBS Q
*CJE
*CJE



)00'%456,

CULTURAL LEAP. Dat wil zeggen dat culturele waarden voorlopen op sociaal
economische veranderingen. Dergelijke beweringen zijn echter niet nieuw,
want reeds kort na de liberalisering van het echtscheidings- en alimentatierecht in de jaren 70 van de vorige eeuw werd gedacht dat partneralimentatie overbodig of zelfs ongewenst was omdat vrouwen ‘spoedig economisch
zelfstandig zouden willen, kunnen, of moeten zijn; of domweg al waren’. 
Kortom, partneralimentatie is een gevolg van het onvoltooide emancipatieproces en daarom nog altijd noodzakelijk; zonder partneralimentatie zouden
veel gescheiden vrouwen in armoede vervallen en de kosten van hun
onderhoud bij de samenleving terecht komen. Toch wordt door partneralimentatie ook het emancipatieproces van de GESCHEIDEN vrouw belemmerd.
Het huidige alimentatierecht prikkelt vrouwen onvoldoende om weer in eigen
levensonderhoud te gaan voorzien. Zo is bijvoorbeeld de huidige standaardtermijn van twaalf jaar in veel gevallen te lang.  Daarom moet het huidige
alimentatierecht worden gewijzigd, zodat een nieuwe afweging kan worden
gemaakt tussen zorgverantwoordelijkheid en (ﬁnanciële) autonomie. 
De sociale acceptatie van het alimentatierecht kan hierdoor worden vergroot.
In de volgende paragraaf wordt hierop dieper ingegaan.
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In de vorige paragraaf is gebleken dat in de politiek-maatschappelijke
discussie over partneralimentatie de morele waarde autonomie vaak wordt
geaccentueerd. In deze paragraaf wordt verklaard dat dit komt door de grote
invloed van klassieke maatschappelijke verdragstheorieën op ons denken over
rechtvaardigheid (paragraaf 4.4.1). In deze theorieën wordt zorg namelijk
ondergewaardeerd. Dit heeft ook gevolgen voor de acceptatie van partneralimentatie in het algemeen, en het alimentatierecht in het bijzonder
(paragraaf 4.4.2). De sociale acceptatie van het partneralimentatierecht zou
echter kunnen worden vergroot als in het recht een duidelijk onderscheid
wordt gemaakt tussen de grondslag voortdurende solidariteit en de grondslag
huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit (paragraaf 4.4.3).
   ,MBTTJFLFNBBUTDIBQQFMJKLFWFSESBHTUIFPSJFqOFOEFPOEFSXBBSEFSJOH 

WBO[PSH
Jm_`\[biel[hZ[kd_l[hiWb_j[_jlWdabWii_[a[cWWjiY^Wff[b_`a[l[hZhW]ij^[eh_[d
De grondleggers van de maatschappelijke verdragstheorieën uit de zeventiende en achttiende eeuw wilden met een gedachte-experiment aantonen dat
een vrij individu slechts aan een centraal staatsgezag kan worden gebonden
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als het er vrijwillig mee zou kunnen instemmen.  Op deze wijze werd een
rationele rechtvaardiging gezocht voor fundamentele politieke principes en
machtsverhoudingen binnen het publieke domein.  De traditie van het
maatschappelijke verdrag is complex en voor deze dissertatie voert het te ver
door om diep op de verschillende theorieën in te gaan. Een zeer summiere
schets van de hoofdlijnen van de klassieke theorieën van Hobbes, Locke en
Rousseau is hier voldoende.
De verdragstheorieën van de hierboven genoemde denkers gaan uit van
de veronderstelling dat mensen oorspronkelijk leefden in een NATUURTOESTAND,
dat wil zeggen een sociale toestand die voorafgaat aan een georganiseerde
staatsvorm. In deze natuurtoestand bestond dus geen politiek gezag, soeverein,
(positieve) wetten, rechtbanken, vastgelegde eigendomsrechten of contracten. 
Hoewel het beeld van de natuurtoestand van de drie grondleggers
hemelsbreed van elkaar verschillen, komen allen toch tot de conclusie dat de
oorspronkelijke toestand leidt tot wanorde en onveiligheid vanwege de
geldingsdrang van de mens.  Slechts om uit deze natuurtoestand te
komen, zijn mensen bereid afstand te doen van een deel van hun
natuurlijke vrijheid. Zij sluiten met elkaar een maatschappelijk verdrag om
zowel het privégebruik van geweld als de mogelijkheid zich van andermans
eigendom meester te maken, op te geven en over te dragen aan de
gemeenschap of soeverein.  In ruil hiervoor krijgen mensen vrede,
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/VTTCBVN Q
  ;JF/VTTCBVN Q
  7PMHFOT)PCCFT   Q MFJEEFEFOBUVVSUPFTUBOEUPUFFOPOBGHFCSPLFO
PPSMPHWBOBMMFOUFHFOBMMFO PNEBUNFOTFOEPPSTDIBBSTUFOJFUBMMFIVJEJHFFOUPFLPNTUJHF
WFSMBOHFOTLVOOFOCFWSFEJHFOFOJFEFSFFOWBOOBUVSFHFMJKLJTFOFFOOBUVVSMJKLSFDIUIFFGUPQ
BMMFT-PDLF   Q IBEFFOWFFMQPTJUJFWFSCFFMEWBOEFOBUVVSUPFTUBOEEBO
)PCCFTFOTUFMEFEBUBMMFNFOTFOJOEFPPSTQSPOLFMJKLFTJUVBUJF°WSJK HFMJKLFOPOBGIBOLFMJKL±
XBSFO-PDLFXBTNFU)PCCFTFFOTEBUNFOTFOSVXXFHHFMJKLFMJDIBNFMJKLFFOHFFTUFMJKLF
DBQBDJUFJUFOIFCCFO NBBSIJKLPQQFMEFEF[FHFMJKLIFJEBBOHFMJKLFNPSFMFSFDIUFO&MLNFOT
IBEEBBSPNFFOPOWFSWSFFNECBBSSFDIUPQMFWFO MJDIBNFMJKLFJOUFHSJUFJU FJHFOEPNFO
WSJKIFJE5PDIXBTPPLJOEFPHFOWBO-PDLFEFOBUVVSUPFTUBOEHFFOWFJMJHFPNHFWJOHEPPSEBU
FFONFOTIFUSFDIUPQWFSHFMEJOHIFFGUBMTFFOBOEFS[JKOPOWFSWSFFNECBSFSFDIUFOBBOUBTU
 *OEFOBUVVSUPFTUBOEJTEJUSFDIUJOIBOEFOWBOBG[POEFSMJKLFJOEJWJEVFOFO[PEBOJHTZTUFFN
WBOQSJWnFYFDVUJFWFSUPPOU WPMHFOT-PDLF HSPUFUFLPSUFOEFWFSHFMEFSJT[PXFMSFDIUFS
BMTQBSUJK3PVTTFBV±TCFTDISJKWJOHWBOEFOBUVVSUPFTUBOEJTUFOTMPUUFFFOEJSFDUFQPMFNJFL
NFU)PCCFT7PMHFOT3PVTTFBVWPPS[BHEFBBSEFJOEFPPSTQSPOLFMJKLFUPFTUBOEJOBMMFT
XBUNFOTFOOPEJHIBEEFO)JFSEPPSLPOEFOEFNFOTFO EJFMFFGEFOBMTOPNBEFO IVO
JOTUJODUJFWFCFIPFGUFOCFWSFEJHFO[POEFSEBU[FEBBSCJKBGIBOLFMJKLXBSFOWBOBOEFSFO
5PDIXBSFONFOTFOTPDJBMFXF[FOT FOXFMIJFSPNFMLNFOTCFTDIJLUPWFSIFUTQPOUBOF
WFSNPHFOUPUJEFOUJ¹DBUJFFONFEFMJKEFONFUEFBOEFS%JUWFSNPHFOHBBUFDIUFSWFSMPSFOPQ
IFUNPNFOUEBUEFSFEFFOEFSFºFDUJFPOUXBLFOFOEF°BOEFS±XPSEUHFCPSFO.FOXPSEU
[FMGCFXVTUFOEBBSNFFPPLKBMPFSTFOBGHVOTUJHUFHFOPWFSBOEFSFO#FTDIBWJOHFOWPPSVJU
HBOHMFJEFOUPU[FEFMJKLWFSWBM BMEVT3PVTTFBV;JF3PVTTFBV   Q
;JFPWFSEFUIFPSJFqOWBO)PCCFT -PDLFFO3PVTTFBVCJKWPPSCFFME1FTTFST Q
%FWPT Q/VTTCBVN Q
  ;JF-PDLF   Q)PCCFTXJMEFNFU[JKOUIFPSJFFFOMFHJUJNBUJFWBOEF
BCTPMVUFTUBBUCJFEFO UFSXJKM-PDLFXPSEUCFTDIPVXEBMTEFXFHCFSFJEFSWBOIFUMJCFSBMJTNF
3PVTTFBVXPSEUEBBSFOUFHFOPPLXFMEF°WBEFSWBOEFUPUBMJUBJSFEFNPDSBUJF±HFOPFNE
3PVTTFBVQMFJUUFFSOBNFMJKLWPPSEBUBMMFSFDIUFOWBOFFOJOEJWJEVXPSEFOPWFSHFESBHFOBBO
EFHFNFFOTDIBQ%FXJMWBOEFFOLFMJOHXPSEUEBOHFMJKLBBOEFXJMWBOBMMFOFOEFTUBBU
CFMJDIBBNUEF[FBMHFNFOFXJM MBWPMPOUnHnOnSBM *O3PVTTFBV±TUIFPSJFJTEVTXFJOJHTQSBLF
WBOQFSTPPOMJKLFWSJKIFJE;JF,BQUFJO Q1FTTFST Q%FWPT 
Q/VTTCBVN Q
 
 



)00'%456,

veiligheid en de verwachting van WEDERKERIG VOORDEEL. In haar boek over
sociale rechtvaardigheid zegt Nussbaum over dit laatste dat mensen er:
°<¥>BMMFFOJOCFQBBMEFPNTUBOEJHIFEFOUPF[VMMFOPWFSHBBOPNFFODPOUSBDUUF
TMVJUFO NFU IFU PPH PQ GVOEBNFOUFMF QPMJUJFLF QSJODJQFT  OBNFMJKL PNTUBO
EJHIFEFO XBBSJO [F XFEFSLFSJH CBUFO LVOOFO WFSXBDIUFO FO XBBSJO [F BMMFO 
[VMMFOQSP¹UFSFOWBOIVOTBNFOXFSLJOH±

De klassieke maatschappelijke verdragstheorieën gaan dus uit van een
wederkerig voordeel wat gebaseerd is op ECONOMISCH PRO¹JT en EF¹CIpNTIE.
Het idee dat de basis van de samenleving wordt gevormd door een contract
dat is gesloten tussen vrije, gelijke en onafhankelijke mensen met het oog
op wederkerig voordeel, kan worden beschouwd als een van de belangrijkste
bijdragen aan de liberale politieke ﬁlosoﬁe in de westerse traditie. Dit
denkbeeld heeft zijn stempel gedrukt op de institutionele vormgeving van de
staat. Of in de woorden van Pateman:
°<U>IFNPTUGBNPVTBOEJOºVFOUJBMQPMJUJDBMTUPSZPGNPEFSOUJNFTJTGPVOEJOUIF
XSJUJOHTPGUIFTPDJBMDPOUSBDUTUIFPSJTUT±

De grote invloed van de verdragstheorieën in onze samenleving is te verklaren
doordat zij een pretentie hebben universeel te zijn, wat inhoudt dat zij in
beginsel toepasbaar moeten zijn op alle mogelijke denkbare situaties. Door die
hoge mate van abstractie zouden deze theorieën hun waarde door de eeuwen
heen moeten behouden. Inderdaad zijn de oorspronkelijke verdragstheorieën
‘uitermate vitaal’ gebleken. Toch betekent dit niet dat de klassieke
verdragstheorieën geen zwakheden vertonen of dat zij vrij zijn gebleven van
kritiek. Al vanaf de achttiende eeuw maakten in de eerste plaats feministen
bezwaren tegen deze theorieën omdat vrouwen hierin werden uitgesloten als
contractant en daarom niet als volwaardige burgers meededen in het publieke
domein.
Ook moderne denkers uiten kritiek op de klassieke verdragstheorieën.
Zo stelt Pateman in haar boek 4HE 3EXUAL #ONTRACT zelfs dat vrouwen in de
oorspronkelijke verdragstheorieën niet slechts een ondergeschikte status
hebben in het publieke domein, maar ook in het private domein. Volgens
Pateman zijn in de klassieke maatschappelijke verdragstheorieën namelijk
paradoxale aannames te vinden over de capaciteit van vrouwen om hun
 /VTTCBVN Q
 *CJE Q
 /VTTCBVN Q;JFPPL1BUFNBO Q%FWPT Q1BUFNBO.JMMT




 Q
1BUFNBO Q
 1FTTFST Q
 0MZNQFEF(PVHFTXBTXFMMJDIUEFFFSTUFGFNJOJTUEJF[JDIVJUTQSBLUFHFOEFWFSESBHT
UIFPSJFqOFOEFEBBSVJUWMPFJFOEF°7FSLMBSJOHWBOEFSFDIUFOWBOEFNFOTFOCVSHFS±WBO
*OQVCMJDFFSEF[JKBMTUFHFOIBOHFSWBOEF[PKVJTUHFOPFNEFWFSLMBSJOHFFO°7FSLMBSJOH
WBOEFSFDIUFOWBOEFWSPVXFOWBOEFWSPVXFMJKLFCVSHFS±;JKNPFTUIBBSQPMJUJFLF
BDUJWJUFJUFOEVVSCFLPQFO[JKLXBNPNIFUMFWFOEPPSEFHVJMMPUJOF;JF.FFSKBSFOOPUB
&NBODJQBUJFCFMFJE Q
 ;JF1BUFNBO;JFPPL(BUFOT Q0±/FJMM 4IBOMZ:PVOH Q




"$$&15"5*&7"/)&5"-*.&/5"5*&3&$)57"/6*55)&03&5*4$)1&341&$5*&'

toestemming te geven. Enerzijds wordt aangenomen dat vrouwen (vanwege
hun individuele eigenschappen) ongeschikt zijn om hun toestemming te
geven, waardoor zij geen partij zijn bij de sluiting van het maatschappelijke
verdrag. Anderzijds wordt van elke vrouw verondersteld dat zij via haar
echtgenoot haar toestemming geeft voor de sluiting van het maatschappelijke
verdrag (Pateman noemt dit het ‘seksuele contract’). Hierdoor doen vrouwen
niet alleen op een aparte afhankelijke manier mee in de wereld van vrijheid
en gelijkheid, maar hebben zij ook in de private sfeer een inferieure status.
Of aldus Pateman:
°<U>IFQSJWBUFTQIFSFJTTFQBSBUFEGSPNDJWJMQVCMJDMJGFUIFQSJWBUFTQIFSFCPUIJTBOE
JTOPUQBSUPGDJWJMTPDJFUZ¬BOEXPNFOCPUIBSFBOEBSFOPUQBSUPGUIFDJWJMPSEFS
8PNFOBSFOPUJODPSQPSBUFEBT°JOEJWJEVBMT±CVUBTXPNFO XIJDI JOUIFTUPSZPGUIF
PSJHJOBMDPOUSBDU NFBOTBTOBUVSBMTVCPSEJOBUFT TMBWFTBSFQSPQFSUZ 5IFPSJHJOBM
DPOUSBDUDBOCFVQIFME BOENFODBOSFDFJWFBDLOPXMFEHNFOUPGUIFJSQBUSJBSDIBM
SJHIU POMZJGXPNFO±TTVCKFDUJPOJTTFDVSFEJODJWJMTPDJFUZ±

Ook Nussbaum vindt dat de klassieke theorieën de tand des tijds niet hebben
doorstaan, omdat zij een gebrek vertonen ‘aan aandacht voor de roep om
gelijkheid van vrouwen en voor de vele hindernissen die deze gelijkheid tot op
de dag van vandaag in de weg staan’.
Dat vrouwen in de klassieke maatschappelijke verdragstheorieën niet
als contractant worden aangemerkt, is volgens hedendaagse denkers niet het
enige probleem. De kritiek kan met behulp van een idee van Tonkes als volgt
in de kern worden verwoord. De oorspronkelijke theorieën gaan uit van de
norm-man, ofwel Norman, ‘die tussen de 30-50 jaar oud is, hoger opgeleid,
weinig zorgtaken heeft, wit is [en] gezond […]’ en daaraan zou ik nog willen
toevoegen: heteroseksueel. Het gevolg hiervan is dat in de klassieke verdragstheorieën geen rekening wordt gehouden met mensen die afwijken van Norman,
zoals vrouwen, kinderen, bejaarden of mensen van het niet-blanke ras.
Volgens Nussbaum hebben hedendaagse rechtvaardigheidstheorieën de
omissie dat bijvoorbeeld vrouwen niet als contractant worden beschouwd
zo goed als gerectiﬁceerd. Nussbaum stelt dat dit echter niet kan worden
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gezegd over mensen met fysieke beperkingen en/of mentale stoornissen.
Het gevolg van dit probleem is dat de noodzaak van zorg en het werk van
verzorgers (zoals in de vorige paragraaf was te lezen, zijn dit veelal vrouwen)
in rechtvaardigheidstheorieën onvoldoende worden erkend. Voordat ik zal
overgaan op een bespreking van de onderwaardering van zorg in deze
rechtvaardigheidstheorieën (wat naar mijn mening uiteindelijk ook negatieve
invloed heeft op de acceptatie van partneralimentatie), zal ik hieronder eerst
dieper ingaan op het aspect ‘wederkerigheid’ wat in de maatschappelijke
verdragstheorieën de basis vormt voor staatsgezag. Meerdere onderzoeken
uit verschillende wetenschappelijke disciplines bevestigen namelijk dat
wederkerigheid de grondslag vormt van sociale bindingen in een samenleving en solidariteit. Deze inzichten zullen uiteindelijk nuttig zijn voor de
verklaring dat een duidelijk onderscheid tussen de twee grondslagen van
partneralimentatie, de sociale acceptatie van het alimentatierecht kan
vergroten (zie paragraaf 4.3.3).
M[Z[ha[h_]^[_ZWbiXWi_ileehieb_ZWh_j[_j
Volgens verschillende klassieke antropologen als Malinwoski, Mauss en
Levi-Strauss, is wederkerigheid ‘het morele cement van een samenleving’.
Malinwoski was de eerste antropoloog die in zijn beroemde studie uit 1922
naar de bewoners van de Trobriand-eilanden bij Nieuw-Guinea, op deze
gedachte de aandacht vestigde. Malinwoski ontdekte dat de uitwisseling van
geschenken tussen de eilandbewoners volgens een vast patroon plaatsvond.
De belangrijkste regel van de geschenkenuitwisseling was dat deze nimmer
mocht stagneren, zodat de gift op den duur terug kwam bij de oorspronkelijke
eigenaar die vervolgens opnieuw een cyclus in gang zette. Malinwoski’s
conclusie was dat niet de schenkingen zelf, maar de steeds doorgaande
beweging van de giften van de ene naar de volgende eigenaar cruciaal was
in de verwerving van maatschappelijke identiteit, status en prestige en in het
ontstaan van sociale banden. Daarbij hing volgens Malinwoski de mate van
wederkerigheid af van het type relatie waarin de giftuitwisseling plaatsvond:
de verwachting om iets terug te krijgen zou bijvoorbeeld tussen ouders en
kinderen of tussen huwelijkspartners minder van belang zijn dan bij wat meer
zakelijke relaties. Als namelijk binnen een meer zakelijke relatie geen sprake
is van wederkerigheid, zal de sociale band in deze relatie waarschijnlijk snel
worden verbroken. Dit is anders in familiale relaties omdat verwantschap
nimmer kan worden opgeheven. Hoewel het belang van wederkerigheid
in familiale relaties minder groot is dan in zakelijke relaties, geldt voor
het VERWACHTINGSNIVEAU van wederkerigheid het tegenovergestelde. Mensen
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hebben immers meer vertrouwen in iemand die zij goed kennen, dan in
iemand die min of meer een vreemde voor ze is.
In navolging van Malinwoski, onderzocht Mauss de giftenuitwisseling in
culturen van verschillende indianenstammen. Zijn conclusie was dat de
giftenuitwisseling het fundamentele mechanisme is die individuele belangen
met de creatie van een sociale orde verzoent. Mauss onderscheidde bij de
geschenkenuitwisseling drie fundamentele verplichtingen: de verlichting
om te geven, te ontvangen en terug te geven. Mauss stelde dat door
wederkerigheid een gift nimmer daadwerkelijk vrijwillig wordt gegeven (ook
al zijn mensen zich daar niet altijd van bewust) omdat iedere schenking is
ingegeven door een eerder ontvangen gift, korter of langer geleden. Anders
gezegd: geven is een ‘subtiele mengeling van altruïsme en eigenbelang’.
Door wederkerigheid raken mensen met ‘elkaar betrokken, verplichten ze
zich moreel aan elkaar, kunnen ze met elkaar communiceren en goederen
en diensten uitwisselen’. Of zoals Komter, Burgers en Engbersen de
bevindingen van Mauss verwoorden:
°<X>FEFSLFSJHF VJUXJTTFMJOH WBO [PXFM NBUFSJqMF HPFEFSFO  HFTDIFOLFO  BMT 
JNNBUFSJqMF [BLFO IVMQ  [PSH  EJFOTUFO  JT EF CBTJT WPPS IFU OFUXFSL WBO
EVVS[BNFTPDJBMFCJOEJOHFOFOEBBSNFFWBODPIFTJFFOTPMJEBSJUFJU±<DVSTJWFSJOH
WBONJK¬/%4>

Levi-Strauss heeft de bovenstaande ideeën verder uitgewerkt en ook hij
zag wederkerigheid als een van de meest basale sociale structuren in zowel
niet-westerse als westerse samenlevingen. Wederkerigheid is volgens hem
niet slechts ‘bepalend voor onze waarden, gevoelens en handelen, maar
structureert de samenleving doordat het de regels voor onderlinge uitwisseling
vastlegt’.
Wederkerigheid speelt tevens een grote rol in het denken over solidariteit door
klassieke sociologen die de veranderingen in de aard van de sociale banden
beschreven rond het jaar 1900. Voor dit proefschrift is de theorie van Weber
interessant, want hij zag de ‘sociale bindingen veranderen van ‘communaal’
naar bindingen gebaseerd op ‘associatie’. Communale relaties hebben een
gevoelsmatige, emotionele of traditionele basis, zoals het gezin of een religieus
broederschap. Associatieve relaties hebben daarentegen een utilitaire
competent, want de behartiging van het eigenbelang of groepsbelang vormt de
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kern van deze verbintenissen. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld
zakelijke relaties. Parsons heeft een soortgelijk onderscheid gemaakt, maar
spreekt over ‘expressieve’ en ‘instrumentele’ belangen die ten grondslag
liggen aan solidair handelen.
Uit de studies van de klassieke sociologen kunnen TWEE IDEAALTYPISCHE
VORMEN VAN SOLIDARITEIT worden opgemaakt. De eerste vorm noem ik AFFECTIEVE
SOLIDARITEIT. Het motief om solidair te zijn met een ander is affectie (liefde,
vriendschap) of gedeelde normen en waarden (traditie) en is vertegenwoordigd
in communale relaties. Naar de inzichten van Parsons, duid ik de tweede vorm
aan als INSTRUMENTELE SOLIDARITEIT. Het motief is rationeel en utilitaristisch en
is vertegenwoordigd in associatieve relaties.
Net zoals de klassieke antropologen, zagen de klassieke sociologen
wederkerigheid als het maatschappelijke kenmerk tussen de twee vormen
van solidariteit. Bij affectieve solidariteit is ook sprake van wederkerigheid
omdat net zo goed uit eigenbelang wordt gehandeld. Komter geeft hierbij
als voorbeeld iemand die een buddy wordt van een aidspatiënt; iemand doet
dit niet louter uit altruïstische motieven, maar bijvoorbeeld ook uit motieven
als nieuwsgierigheid en zelfontplooiing. Komter komt echter tot de belangrijke conclusie dat in moderne sociologische theorieën het inzicht dat de twee
typen van solidariteit niet per se tegenstellingen zijn, verloren lijkt te zijn
gegaan. Het besef ontbreekt dat wederkerigheid de gemeenschappelijke
overeenkomst is.
Mijns inziens vormt het bovenstaande ook een probleem in de traditionele
maatschappelijke verdragstheorieën die uitgaan van wederkerig voordeel
dat gebaseerd is op economisch proﬁjt en efﬁciëntie. Vrije individuen zullen
slechts een maatschappelijk verdrag sluiten vanuit rationeel eigenbelang en
nut. Met andere woorden, de verdragstheorieën gaan uit van wederkerigheid
waaruit instrumentele solidariteit voortvloeit. Dat wederkerigheid tevens de
basis vormt voor affectieve solidariteit, wordt echter in onze samenleving
ontkend. Hieronder zal ik trachten dit te verduidelijken, want ik denk dat
dit alles uiteindelijk kan leiden tot de onderwaardering van zorg (en partneralimentatie).
Edja[dd_d]lWdm[Z[ha[h_]^[_ZX_`W\\[Yj_[l[ieb_ZWh_j[_j
Reeds eerder merkte ik op dat maatschappelijke verdragstheorieën geen
rekening houden met mensen met fysieke beperkingen en/of mentale
stoornissen. Mensen met dergelijke stoornissen en beperkingen zijn namelijk
niet in staat tot wederkerigheid conform deze theorieën. Volgens Nussbaum
past het namelijk niet binnen de logica van het wederkerige proﬁjt om mensen
;JF1BSTPOT Q,PNUFS Q
%FUXFFEFMJOHJTFFOWFSTJNQFMJOHWBOEFNFOHWPSNFOWBOTPMJEBSJUFJUEJFJOEFQSBLUJKL
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die ongebruikelijk veel geld kosten of van wie wordt verwacht dat ze veel
minder dan de meeste anderen zullen bijdragen aan het welzijn van de groep,
op te nemen als contractant. Ze doen anders het welzijnsniveau van de
samenleving dalen, aldus Nussbaum. Dit alles heeft tot gevolg dat mensen
met stoornissen en beperkingen worden uitgesloten van gelijkwaardig burgerschap. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de inrichting van de publieke
ruimte: mensen met een fysieke handicap hebben hiertoe vaak geen goede
toegang. Slechts ná voltooiing van de fundamentele instituties van de samenleving en niet bij het ontwerpen van deze instituties zelf, worden mensen met
stoornissen en beperkingen in aanmerking genomen. Hierdoor wordt met
deze mensen geen rekening gehouden vanuit FUNDAMENTELE RECHTVAARDIGHEID,
maar slechts vanuit (onafdwingbaar) ALTRUtSME. Zoals Nussbaum terecht
opmerkt is pas laat geaccepteerd dat mensen met stoornissen en beperkingen
net zo goed staatsburgers zijn, en ‘iedere fatsoenlijke samenleving’ zal
zich daarom moeten bekommeren ‘om hun behoefte aan zorg, onderwijs,
zelfrespect, activiteiten en vriendschap’.
Maatschappelijke verdragstheoretici hebben naar het lijkt niet ingezien
dat het leven van mensen met beperkingen en stoornissen en degenen
die met hen leven, ook een vorm van wederkerigheid met zich brengt die
de basis legt voor affectieve solidariteit. Uit de zojuist besproken klassieke
antropologische en sociologische onderzoeken komt immers naar voren dat
niet slechts instrumentele solidariteit is gestoeld op wederkerigheid, maar
tevens affectieve solidariteit. Solidair handelen vanuit bijvoorbeeld liefde
of vriendschap is ook in het eigenbelang. Dit komt eveneens naar voren in
ontwikkelingen en inzichten binnen de psychologie, denk bijvoorbeeld aan de
hechtingstheorie aangaande kinderen en ook die betreffende volwassenen.
Liefde en aandacht voor elkaar is mijns inziens noodzakelijk voor een gezond
bestaan. Uit studies van de Amerikaanse kinderpsychiater Perry blijkt bijvoorbeeld dat emotionele aandacht en contact noodzakelijk is voor een gezonde
ontwikkeling van de hersenen van een kind.
De wederkerigheid bij affectieve solidariteit kan echter meer worden
opgevat als ‘ik geef omdat mij gegeven is’ (DO QUIA MIHI DATUM EST) dan als ‘voor
wat hoort wat’ (DO UT DES) waarvan sprake is bij instrumentele solidariteit.
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Hoewel bijvoorbeeld een kind met een mentale stoornis zijn ouders ook liefde
en genegenheid kan schenken, schenken de ouders hun kind liefde omdat zij
dit op hun beurt weer van anderen (waarschijnlijk hun eigen ouders) hebben
ontvangen. Anders dan waar verdragstheoretici vanuit gaan, worden mensen
niet slechts bijeengehouden door banden van economisch proﬁjt, maar tevens
door banden van liefde en medeleven en ‘door liefde voor rechtvaardigheid,
maar ook door gebrek en behoefte aan rechtvaardigheid’, aldus Nussbaum.
In de zeventiende en achttiende eeuw hadden de verdragstheoretici
uiteraard niet bovenstaande moderne psychologische inzichten tot hun
beschikking. Bovendien was er een scherp onderscheid tussen het publieke
en private domein. Verdragstheoretici hielden zich voornamelijk bezig met
de politieke inrichting van een samenleving, het publieke domein, en niet
zozeer met het private domein waarin affectieve solidariteit een grote rol
speelt. Zoals ik aan het begin van deze subparagraaf heb aangehaald, schieten
echter ook latere rechtvaardigheidstheorieën tekort als het gaat om mensen
met stoornissen en beperkingen. Een van de bekendste moderne verdragstheoretici, Rawls, dacht zelfs dat dit probleem vermoedelijk niet kon worden
opgelost. Wellicht omwille van de algemene toepasbaarheid van de theorieën,
hebben verdragtheoretici zich niet willen wijden aan de complexe menselijke
relaties.
DWZ[b_][][leb][dleehZ[mWWhZ[h_d]lWdpeh]
Zoals in deze subparagraaf eerder aan de orde is gekomen, hebben tot op
heden de oorspronkelijke maatschappelijke verdragstheorieën grote invloed in
westerse samenlevingen. Ons denken over rechtvaardigheid wordt vandaag
de dag gedomineerd door economische motieven en overwegingen van
efﬁciëntie. Doordat de rechtvaardigheidstheorieën geen rekening houden
met mensen met stoornissen en beperkingen omdat zij niet in staat zijn tot
wederkerigheid waaruit instrumentele solidariteit voortvloeit, is ook vanuit
ideeën van rechtvaardigheid de bereidheid om geld uit te geven aan zorg
meestal beperkt aanwezig. Niet slechts worden hierdoor mensen met stoornissen en beperkingen veelal onthouden van goede zorg, maar krijgt tevens het
werk van zorgverleners vaak niet de waardering welke het verdient. Daarnaast
wordt onvoldoende onderschreven dat goede zorg van belang is voor de GEHELE
samenleving. Elk mens kent in zijn leven immers fasen van asymmetrische
afhankelijkheid, bijvoorbeeld in zijn jeugd, tijdens (korte) periode van ziekte en
tijdens zijn oude dag. Of zoals Nussbaum verwoordt: ‘[g]oede zorg voor
kinderen, voor bejaarden en voor mensen met mentale en fysieke beperkingen,
is dus een belangrijk deel van het werk dat moet worden gedaan in iedere
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samenleving, en in de meeste samenlevingen is dit een bron van verregaande
onrechtvaardigheid’. Het doel van de maatschappelijke samenleving zal
echter niet zozeer het behalen van voordeel moeten zijn, maar juist de
bevordering van de ‘waardigheid en het welzijn van iedere burger’.
Met andere woorden, het lijkt er op dat zorg in de westerse wereld veelal
wordt ondergewaardeerd. In het vervolg van dit hoofdstuk zal ik bespreken
dat dit mijns inziens ook negatieve consequenties kan hebben voor de sociale
acceptatie van partneralimentatie.
   (FWPMHFOWBOEFPOEFSXBBSEFSJOHWBO[PSHWPPSQBSUOFSBMJNFOUBUJF
FWhjd[hWb_c[djWj_[0[[d`kh_Z_iY^[peh]fb_Y^j
Zoals gezegd, kent elk mens in zijn leven fasen van asymmetrische afhankelijkheid. De zorg bestaat in deze gebruikelijke periodes van afhankelijkheid
meestal uit zorg in de vorm van verpleging of verzorging en ﬁnanciële zorg.
Zoals in paragraaf 4.3.1 duidelijk werd, kan ook asymmetrische afhankelijkheid
tussen echtgenoten ontstaan door een ongelijke verdeling van zorg en
arbeid. Na een echtscheiding zal deze afhankelijkheid veelal niet onmiddellijk
kunnen worden opgeheven. De zorg voor de afhankelijke ex-echtgenoot
verschilt niettemin daarin, dat deze slechts bestaat uit ﬁnanciële zorg (partneralimentatie). Deze zorg wordt in een moderne samenleving vertaald naar een
JURIDISCHE ZORGPLICHT. Hierdoor is de plicht van een gescheiden echtgenoot om
voor diens ex-partner voor een langere periode concreet te zorgen (door een
maandelijkse ﬁnanciële bijdrage) afdwingbaar geworden. In het begin van
dit proefschrift is een hypothese geformuleerd dat de rechtvaardiging van deze
zorgplicht kan worden gevonden in de grondslag voortdurende solidariteit en
de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit.
In de introductie heb ik deze twee grondslagen als volgt omschreven. Bij de
voortdurende solidariteit is de rechtvaardiging nader gegeven door het feit
dat er een huwelijk tussen de ex-echtgenoten heeft bestaan, waarbij zij bij
de voltrekking ervan exclusief voor elkaar hadden gekozen en de wens
hadden geuit om zonder meer een levenslange relatie aan te gaan met de
ander en voor elkaar te zorgen. Door het huwelijk wordt een gedeelte van
de autonomie opgegeven in ruil voor wederzijdse lotsverbondenheid.
Bij de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit is de
rechtvaardiging tevens preciezer omschreven door het feit dat een huwelijk
heeft bestaan, maar daarnaast is vooral van belang dat sprake is van een
verminderde verdiencapaciteit van een van de voormalige echtgenoten als
/VTTCBVN Q
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direct gevolg van het huwelijk. De behoeftige gewezen echtgenoot heeft
ﬁnanciële offers voor het huwelijk gebracht. Veelal is hiervan sprake als
gedurende het huwelijk tussen de echtgenoten een onevenredige verdeling
heeft bestaan van kostwinnerschap en de verrichting van zorgtaken in het
belang van het gezin.
FWhjd[hWb_c[djWj_[k_jlh_`m_bb_][b_[\ZWZ_]^[_Ze\lWdm[][\kdZWc[dj[b[
h[Y^jlWWhZ_]^[_Z5
In de paragraaf 4.3.1 heb ik uiteengezet dat wederkerigheid de basis is van
sociale banden tussen mensen en daarmee ook van de solidariteit. Grofweg
kan solidariteit worden onderscheiden in twee vormen, die als instrumentele
en affectieve solidariteit worden aangeduid. In klassieke maatschappelijke
verdragstheorieën wordt voornamelijk uitgegaan van instrumentele solidariteit
omdat deze is gebaseerd op wederkerig voordeel. Ontkent wordt echter
dat wederkerigheid tevens de basis is van affectieve solidariteit. Een gevolg
hiervan is dat zorg in westerse samenlevingen wordt ondergewaardeerd
vanwege de grote invloed van de verdragstheorieën op ons denken over onder
meer rechtvaardigheid.
Hierboven heb ik besproken dat partneralimentatie een juridische
ﬁnanciële zorgplicht is. Net als de zorg voor mensen met stoornissen en
beperkingen, wordt de zorg voor economisch afhankelijke ex-echtgenoten
vermoedelijk vaak als een daad van onafdwingbare liefdadigheid vanuit
affectieve solidariteit gezien, waarbij wordt ontkend dat dit motief om solidair
te handelen tevens berust op wederkerigheid en daarom in het eigenbelang
is. Zoals ik in paragraaf 4.3.1 heb besproken, wordt de zorg voor behoeftige
ex-echtgenoten immers van oudsher beschouwd als een kwestie van
barmhartigheid en niet van fundamentele rechtvaardigheid. De betaling van
partneralimentatie kan dus worden ervaren als een vrijwillige morele
verplichting en niet als een afdwingbare rechtsplicht.
Aan de basis van partneralimentatie ligt mijns inziens echter niet
slechts affectieve solidariteit. In sommige gevallen is de onderhoudsplicht
namelijk ook gebaseerd op instrumentele solidariteit. Hiervan is sprake als
de onderhoudsbijdrage de huwelijksgerelateerde vermindering van de
verdiencapaciteit als grondslag heeft. In dergelijke gevallen is de onderhoudsplichtige ex-echtgenoot in wezen rationeel solidair met zijn voormalige partner
vanwege de behartiging van het eigenbelang. Met behulp van de voorbeeldcasus die als illustratie door deze dissertatie heen worden gebruikt, de casus
van Jane en Lisa, zal ik dit hieronder proberen te verduidelijken.
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$BTVTWBO+BOF
+BOF FO "MCFSU IFCCFO UXFF [POFO WBO XJF nnO HFIBOEJDBQU JT ;PXFM +BOF
BMT "MCFSU [JKO WFSBOUXPPSEFMJKL WPPS EF [PSH WBO CFJEF LJOEFSFO PNEBU JO EF 
NPEFSOFTBNFOMFWJOHEFPQWBUUJOHIFFSTUEBUEF[FWFSBOUXPPSEFMJKLIFJEEPPS
CFJEF PVEFST XPSEU HFESBHFO +BOF FO "MCFSU IFCCFO FDIUFS HFEVSFOEF IFU 
IVXFMJKLHF[BNFOMJKLCFTMPUFOEBU+BOFIPPGE[BLFMJKLEF[PSHWPPSEFLJOEFSFO
PQ [JDI [PV OFNFO  [PEBU "MCFSU [JKO TUVEJF LPO WPMUPPJFO FO [JKO WPMMFEJHF 
BBOEBDIU LPO WFTUJHFO PQ [JKO DBSSJoSF "OEFST HF[FHE  "MCFSU IBE UJKEFOT IFU
IVXFMJKLFDPOPNJTDIQSP¹KUWBOEFPNTUBOEJHIFJEEBU+BOFEF[PSHUBLFOJOIFU
CFMBOHWBOIFUHF[JOWFSSJDIUUF
 %PPS EF FDIUTDIFJEJOH XPSEU IFU QBSUOFSTDIBQ UVTTFO +BOF FO "MCFSU 
CFqJOEJHE NBBSOJFUIFUPVEFSTDIBQ%FWFSBOUXPPSEFMJKLIFJEWPPSEF[PSHWBO
EF[POFOCMJKGUPPLOBEFTDIFJEJOHPQCFJEFPVEFSTSVTUFO %F[F[PSH[BMOPH
KBSFOMBOHEVSFOPNEBUFFOWBOEF[POFOHFIBOEJDBQUJTFOOJNNFS[FMGTUBOEJH
[PVLVOOFOMFWFO%PPSEBU+BOFUFWFOTOBEFTDIFJEJOHIFUPWFSHSPUFEFFMWBO
EF[PSHPQ[JDIIFFGUHFOPNFO QSP¹UFFSU"MCFSUPQOJFVXWBOEF[FPOCFUBBMEF
BSCFJEWBO+BOF
 "MT EF SFDIUFS BBO +BOF QBSUOFSBMJNFOUBUJF UPFLFOU  EBO JT EF[F POEFS
IPVETQMJDIU UFWFOT HFCBTFFSE PQ IVXFMJKLTHFSFMBUFFSEF WFSNJOEFSJOH WBO EF 
WFSEJFODBQBDJUFJU %F WFSEJFODBQBDJUFJU WBO +BOF JT JNNFST UJKEFOT IFU IVXFMJKL 
FOOBEFTDIFJEJOHWFSNJOEFSEBMTHFWPMHWBOEF[PSHWPPSEFVJUIFUIVXFMJKL
HFCPSFO [POFO %F CFUBMJOH WBO QBSUOFSBMJNFOUBUJF JT JO IFU SBUJPOFMF 
FJHFOCFMBOH WBO "MCFSU PNEBU +BOF NFU EJU CFESBH XBBSTDIJKOMJKL WPPSMPQJH 
WPMUJKETWPPSEFLJOEFSFOLBOCMJKWFO[PSHFO [PEBU"MCFSU[JDIGVMMUJNFLBOCMJKWFO
SJDIUFO PQ [JKO MPPQCBBO FO FDPOPNJTDI [FMGTUBOEJH LBO [JKO %F[F WPSN
WBO XFEFSLFSJHIFJE TMVJU JO PO[F TBNFOMFWJOH BBO CJK EF IFFSTFOEF NPSFMF 
PQWBUUJOHFO PWFS SFDIUWBBSEJHIFJE  PNEBU JO EJU HFWBM IFU NPUJFG PN QBSUOFS
BMJNFOUBUJF UF CFUBMFO PPL  JOTUSVNFOUFMF TPMJEBSJUFJU JT )JFSEPPS [BM NFO 
BDDFQUFSFO EBU "MCFSU BBO +BOF QBSUOFSBMJNFOUBUJF NPFU CFUBMFO WBOVJU 
GVOEBNFOUFMFSFDIUWBBSEJHIFJE.FUBOEFSFXPPSEFO EFKVSJEJTDIFWFSQMJDIUJOH
UPUEFCFUBMJOHWBOQBSUOFSBMJNFOUBUJFWBMUJOEFDBTVTWBO+BOFTBNFONFUFFO
EXJOHFOEFNPSFMFWFSQMJDIUJOH

$BTVTWBO-JTB
"MT -JTB FO %BWJE NFU FMLBBS IVXFO  NBBLU -JTB EF FFO[JKEJHF LFV[F PN IBBS
CBBOBMTWFSQMFFHLVOEJHFPQUF[FHHFOPNEBU%BWJEFFO[PEBOJHJOLPNFOIFFGU
EBU IFU FDIUQBBS FFO MVYF MFWFO LBO MFJEFO (FEVSFOEF IFU IVXFMJKL WFSSJDIU
-JTBHFFO[PSHUBLFOJOIFUCFMBOHWBOIFUHF[JOVJUIFUIVXFMJKLXPSEFOHFFO
LJOEFSFOHFCPSFOFOEFFDIUFMJFEFOIFCCFOFFOWPMUJKETFIVMQJOEFIVJTIPVEJOH
JOEJFOTU"OEFSTEBO"MCFSU IFFGU%BWJEEVTHFFOFDPOPNJTDIQSP¹KUWBOIFU
MFWFO EBU -JTB MFJEU 7PMHU IJFSVJU EBU UJKEFOT IFU IVXFMJKL WBO -JTB FO %BWJE
HFFOTQSBLFXBTWBOXFEFSLFSJHIFJE /BBSNJKONFOJOHMVJEUIFUBOUXPPSEPQ
EF[FWSBBHPOULFOOFOE;PBMTJLJOEFQBSBHSBBGCFTQSBL [JKOJNNBUFSJqMF
[BLFOBMTMJFGEF BBOEBDIUFOHF[FMTDIBQPPLWBOCFMBOH%FSFMBUJFUVTTFO-JTBFO


 %JUWPMHUPPLVJUBSUJLFMMJE#86JUEFXFUTHFTDIJFEFOJTCMJKLUEBUEF[FCFQBMJOHUFWFOT

HFMEUOBEFTDIFJEJOH;JFIJFSPWFS%PSIPVU%F#JF,PPQNBO'+3 
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%BWJEJTEVTPPLPQXFEFSLFSJHIFJEHFCBTFFSE FDIUFSEFCJKESBHFWBO-JTBJTWBO
JNNBUFSJqMFBBSE%BWJEIFFGUEBOXFMHFFO¹OBODJFFMOVUHFIBEWBO-JTB NBBS
-JTBLPO%BWJEXFMMJDIUNFFSBBOEBDIUTDIFOLFOEPPSEBU[JKOJFUXFSLUF
 )FU TQSFFLU WPPS [JDI EBU EPPS EF FDIUTDIFJEJOH EF QFSTPPOMJKLF SFMBUJF 
UVTTFO -JTB FO %BWJE XPSEU CFqJOEJHE %FTPOEBOLT LBO EF EPPS IFU IVXFMJKL 
POUTUBOF MPUTWFSCPOEFOIFJE EJF WPMHU VJU EF BSUJLFMFO  FO  #8  OJFU 
PONJEEFMMJKL EPPS EF TDIFJEJOH PQHFIFWFO XPSEFO *O QBSBHSBBG  LXBN
BBOEFPSEFEBUIFUWFSXBDIUJOHTOJWFBVWBOXFEFSLFSJHIFJEJOGBNJMJBMFSFMBUJFT
IPPHJTWBOXFHFIFUWFSUSPVXFOEBUNFOJOFMLBBSTUFMU0NEJFSFEFONBH-JTB
FSPQWFSUSPVXFOEBU%BWJEIBBSOBFFOTDIFJEJOHOJFUNFUFFO ¹OBODJFFM JOEF
TUFFLMBBU
 "MTEFSFDIUFSBBO-JTBQBSUOFSBMJNFOUBUJFUPFLFOU EBOJTEF[FPOEFSIPVET
QMJDIU HFCBTFFSE PQ WPPSUEVSFOEF TPMJEBSJUFJU %F[F JT HFCBTFFSE PQ BGGFDUJFWF
TPMJEBSJUFJU FO HFTUPFME PQ FFO [XBLLFSF WPSN WBO XFEFSLFSJHIFJE *O PO[F
TBNFOMFWJOHXPSEUPOEFSXFEFSLFSJHIFJEXBBSTDIJKOMJKLWBBLHFFOXFEFS[JKETF
VJUXJTTFMJOHWBOJNNBUFSJqMF[BLFOBMTMJFGEF BBOEBDIUFOHF[FMTDIBQWFSTUBBO 
XBBSEPPSEF[FWPSNWBOXFEFSLFSJHIFJENJOEFSHPFEBBOTMVJUCJKEFIFFSTFOEF
NPSFMFPQWBUUJOHFOPWFSSFDIUWBBSEJHIFJE)JFSEPPS[BMNFOXFMMJDIUFFSEFS
WBONFOJOH[JKOEBU%BWJEBBO-JTBQBSUOFSBMJNFOUBUJFNPFUCFUBMFONFFSWBOVJU
POBGEXJOHCBSFMJFGEBEJHIFJEEBOWBOVJUFFOEXJOHFOEFNPSFMFWFSQMJDIUJOH.FU
BOEFSFXPPSEFO EFKVSJEJTDIFWFSQMJDIUJOHUPUEFCFUBMJOHWBOQBSUOFSBMJNFOUBUJF
WBMU JO EF DBTVT WBO -JTB NJOEFS TBNFO NFU EF NPSFMF WFSQMJDIUJOH EBO IFU 
HFWBM JT CJK FFO POEFSIPVETQMJDIU EJF JT HFCBTFFSE PQ EF HSPOETMBH IVXFMJKLT
HFSFMBUFFSEFWFSNJOEFSJOHWBOEFWFSEJFODBQBDJUFJU

IWc[dlWjj[dZiY^[cW
In onderstaand schema staat de verhouding weergegeven tussen wederkerigheid, de twee vormen van solidariteit die hieruit voortvloeien en de twee grondslagen van partneralimentatie die bij desbetreffende vormen van solidariteit
horen. Bovendien zijn daaraan de morele opvattingen over de betaling van
partneralimentatie toegevoegd, te weten:
t EFPOEFSIPVETQMJDIUJHFWPFMUEBUIJKNPSFFMWFSQMJDIUJTPN
partneralimentatie te betalen;
t EFPOEFSIPVETQMJDIUJHFWPFMUEBUEFBMJNFOUBUJFHFSFDIUJHEFXFMKVSJEJTDI 
maar geen moreel recht op partneralimentatie heeft.
Bij deze laatste opvatting komt de juridische verplichting tot betaling van
partneralimentatie niet geheel overeen met de morele verplichting.





;JFQBSBHSBBG
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'JHVVS  
%FCBTJTWBOEFHSPOETMBHFOWBOQBSUOFSBMJNFOUBUJF

WEDERKERIGHEID

Het is rechtvaardig
dat ik
partneralimentatie
moet betalen.



Instrumentele
solidariteit

Affectieve
solidariteit

Huwelijksgerelateerde
vermindering van
de verdiencapaciteit

Voortdurende
solidariteit
Ik voel mij niet
moreel verplicht om
partneralimentatie te betalen.
Waarom word ik rechtens
hiertoe gedwongen?

   )PFEFKVSJEJTDIFWFSQMJDIUJOHUPUCFUBMJOHWBOQBSUOFSBMJNFOUBUJFNFFS 
LBOTBNFOWBMMFONFUEFNPSFMFWFSQMJDIUJOHPNEJUUFEPFO

Uit het voorafgaande blijkt dat de juridische verplichting tot betaling van
partneralimentatie niet altijd samenvalt met de morele verplichting om dit
te doen. Op twee manieren zou de juridische verplichting meer kunnen
samenvallen met de morele verplichting. Ten eerste kan dit worden
bewerkstelligd door een mentaliteitsverandering rond zorg. Zorg zal moeten
worden herwaardeerd, waardoor ons denken over rechtvaardigheid niet langer
slechts wordt beheerst door economische motieven en overwegingen van
efﬁciëntie. Dit heeft mogelijk ook positieve gevolgen voor de waardering van
partneralimentatie in het algemeen en het alimentatierecht in het bijzonder.


#JOOFOIFU/FEFSMBOETFIVXFMJKLTWFSNPHFOTSFDIUXPSEU[PSHJOEJSFDUHFXBBSEFFSEEPPSEBU
EFBMHFIFMFHFNFFOTDIBQWBOHPFEFSFOBMTQSJNBJSTUFMTFMGVOHFFSU [PEBUOBEFTDIFJEJOH
EFHPFEFSFOHFMJKLPWFSEFFYFDIUHFOPUFOWFSEFFMEXPSEFO)JFSEPPSLSJKHUEFFYFDIUHFOPPU
EJFUJKEFOTIFUIVXFMJKLPOCFUBBMEF[PSHIFFGUWFSSJDIU FWFOWFFMUPFCFEFFMUBMTEFLPTUXJOOFS
%FTPOEBOLTLBOWPMHFOT(MFOEPOEFFDPOPNJTDIFBDIUFSTUBOEWBOEFWFS[PSHFOEFFY
FDIUHFOPPUOJFUTMFDIUTEPPSEFCPFEFMWFSEFMJOHXPSEFOHFDPNQFOTFFSE)FUWPPSOBBNTUF
WFSNPHFOWBOIFUNPEFSOFHF[JOCFTUBBUOBNFMJKLOJFUVJULBQJUBBMPGPOSPFSFOEFHPFEFSFO 
NBBSVJUIFUWFSEJFOWFSNPHFOFOPGEFBSCFJETHFSFMBUFFSEFVJULFSJOHFO%JUWFSNPHFO
NFUVJU[POEFSJOHWBOPQHFCPVXEFQFOTJPFOSFDIUFO LBOTMFDIUTXPSEFOWFSEFFMEJOEF
WPSNWBOBMJNFOUBUJF;JF(MFOEPO Q"OUPLPMTLBJBB Q
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Het probleem van deze oplossing is echter dat het veel tijd en moeite kost om
in een samenleving een mentaliteitsverandering teweeg te brengen.
Ten tweede kan de juridische verplichting tot betaling van partneralimentatie meer samenvallen met de morele verplichting, als in het
alimentatierecht een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de
grondslag voortdurende solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit, waarbij in dit recht een voorkeur
uitgaat naar laatstgenoemde grondslag. In hoofdstuk 1 is beschreven dat dit
onderscheid voornamelijk van belang is bij de regels over de toekenning,
de hoogte en de duur van partneralimentatie en bij de beëindiging van de
onderhoudsplicht op grond van artikel 1:160 BW. Op deze wijze kan een
nieuwe afweging worden gemaakt tussen zorg en autonomie. Met een
dergelijk onderscheid wordt namelijk de noodzaak van zorg in situaties
waarin sprake is van de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de
verdiencapaciteit meer dan thans benadrukt. Aan Jane kan bijvoorbeeld voor
een langere periode partneralimentatie worden toegekend dan de huidige
maximumtermijn van twaalf jaar omdat zij de zorg heeft voor gemeenschappelijke kinderen, van wie één gehandicapt is. Tegelijkertijd wordt in de gevallen
waarin slechts sprake is van de grondslag voortdurende solidariteit de autonomie
juist meer onderstreept. Lisa moet bijvoorbeeld veel eerder economisch zelfstandig worden dan nu het geval is omdat aan haar voor een kortere maximumtermijn partneralimentatie kan worden toegekend dan de geldende twaalf jaar.
Door in het alimentatierecht een duidelijk onderscheid te maken tussen
de twee grondslagen kan dit recht beter aansluiten bij de in onze samenleving
heersende morele opvatting over rechtvaardigheid. Dit kan resulteren in
vergroting van het maatschappelijke draagvlak van partneralimentatie,
waardoor de 2ECHTSFRIEDEN kan worden bevorderd en onderhoudsplichtigen
beter aan hun betalingsverplichting kunnen gaan voldoen.
  $0/$-64*&
Partneralimentatie is nog van deze tijd. Vanwege het onvoltooide
emancipatieproces zijn vooral vrouwen ﬁnancieel afhankelijk en na een
echtscheiding kunnen zij niet onmiddellijk in eigen levensonderhoud
voorzien. Zonder een onderhoudsbijdrage van hun ex-partner zouden deze
vrouwen in armoede vervallen en wordt de verantwoordelijkheid voor hun
levensonderhoud geheel afgewenteld op de maatschappij. De noodzaak
van partneralimentatie wordt in het alimentatiedebat niet altijd erkend.
In deze discussie, waarin het in de kern draait om de waardering van zorg
en autonomie, worden vaak door de tegenstanders van partneralimentatie
opvattingen aangedragen die het accent leggen op autonomie. Vrouwen
moeten worden gestimuleerd om economisch zelfstandig te zijn en het
huidige partneralimentatierecht zou daar niet aan bijdragen. Bovendien
leven de onderhoudsplichtige ex-mannen nog jarenlang in onvrijheid
vanwege de ﬁnanciële verantwoordelijkheid voor hun voormalige partners.
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Dat de morele waarde van autonomie in het alimentatiedebat wordt
benadrukt, komt waarschijnlijk door de onderwaardering van zorg in westerse
samenlevingen. Ons denken over rechtvaardigheid wordt vaak gedomineerd
door economische motieven en overwegingen van efﬁciëntie. Een relatie
moet op wederkerig voordeel berusten, terwijl dit in zorgrelaties juist lijkt
te ontbreken. Om die reden wordt met degenen die zorg nodig hebben
meer rekening gehouden vanuit onafdwingbare liefdadigheid dan vanuit
fundamentele rechtvaardigheid. Ook tussen ex-echtgenoten kan een
(ﬁnanciële) zorgrelatie bestaan als de draagkrachtige gewezen echtgenoot
partneralimentatie betaalt aan zijn voormalige partner. Vanwege de
onderwaardering van zorg wordt de betaling van partneralimentatie meer
gezien als een vrijwillige morele verplichting dan als een afdwingbare
rechtsplicht. Waarschijnlijk zal partneralimentatie daarom altijd een
onderwerp van discussie blijven.
Toch kan de sociale acceptatie van het partneralimentatieRECHT toenemen
als hierin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de grondslag voortdurende solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering
van de verdiencapaciteit. In dit hoofdstuk is verklaard dat bij laatstgenoemde
grondslag de juridische plicht tot betaling van partneralimentatie meer
samenvalt met de morele plicht om dit te doen, dan in het geval wanneer
de onderhoudsbijdrage de voortdurende solidariteit als grondslag heeft.
Dit komt doordat bij de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering
sprake is van instrumentele solidariteit. Deze vorm van solidariteit sluit beter
aan bij de in onze samenleving heersende opvatting over rechtvaardigheid dan
de andere vorm van solidariteit (te weten: affectieve solidariteit) waarop de
grondslag voortdurende solidariteit is gebaseerd. Bij instrumentele solidariteit
wordt namelijk erkend dat deze op wederkerig voordeel berust, waardoor
de betaling van partneralimentatie in het eigenbelang is. Daarentegen heeft
naar westerse beleving affectieve solidariteit geen (of een zwakkere) band
met wederkerigheid. Het gevolg hiervan kan zijn dat onder meer de onderhoudsplichtige ex-echtgenoot minder goed begrijpt waarom hij door de wet
wordt VERPLICHT partneralimentatie te betalen aan zijn voormalige partner.
De sociale acceptatie van het alimentatierecht kan daarom worden vergroot
als in dit recht een duidelijke voorkeur uitgaat naar de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. In het volgende hoofdstuk
wordt met een empirisch onderzoek nagegaan of inderdaad aannemelijk is
dat de acceptatie van het alimentatierecht toeneemt als hierin een expliciet
onderscheid wordt gemaakt tussen beide grondslagen.
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&NQJSJTDIPOEFS[PFLOBBSEFBDDFQUBUJFWBOEF
HSPOETMBHFO
 */-&*%*/(
In het vorige hoofdstuk is een theoretische verklaring gegeven voor een
geringe sociale acceptatie van partneralimentatie in het algemeen en het
alimentatierecht in het bijzonder. Tevens is gesuggereerd dat de acceptatie van
het alimentatierecht kan worden vergroot als hierin een duidelijk onderscheid
wordt gemaakt tussen de grondslag voortdurende solidariteit en de grondslag
huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. In dit hoofdstuk
wordt deze aanname aan de hand van een empirische studie verder getoetst.
Het verdient opmerking dat met een dergelijk onderzoek niet kan worden
aangetoond dat een duidelijk onderscheid tussen de twee grondslagen in het
alimentatierecht daadwerkelijk leidt tot een hogere sociale acceptatie. Wel kan
worden bepaald of aannemelijk is dat de acceptatie wordt vergroot door deze
oplossing. Daarbij wordt onderzocht welke grondslagen terug te vinden zijn
in de opvattingen van de Nederlandse bevolking en of daartoe ook de twee
grondslagen behoren. Indien dit laatste het geval is, kan eveneens worden
bestudeerd in hoeverre de bevolking bij verschillende onderdelen van het
alimentatierecht een onderscheid maakt tussen beide grondslagen en of de
bevolking een voorkeur heeft voor een van de twee grondslagen.
Het empirisch onderzoek is verricht met een enquête uitgevoerd op basis
van een representatieve steekproef van de volwassen Nederlandse bevolking.
De methode wordt in dit hoofdstuk uitvoerig besproken (paragraaf 5.2).
Vervolgens worden de resultaten van deze enquête beschreven (paragraaf
5.3). Aan de hand van de resultaten van het onderzoek worden conclusies
getrokken (paragraaf 5.4). Nadat dit empirisch onderzoek was afgerond, is
door de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (verder:
vFAS) tevens een empirisch onderzoek uitgevoerd dat deels partneralimentatie
betrof. Ter afsluiting wordt daarom nog ingegaan op de relevante resultaten
van dit onderzoek, waarna aanbevelingen voor toekomstig onderzoek volgen.
 %0&-&/.&5)0%&
In deze paragraaf komt het doel en de methoden van het empirisch onderzoek
uit dit hoofdstuk aan de orde. Begonnen wordt met een weergave van het doel



0NEFFGGFDUFOWBOFFOXFUTXJK[JHJOHPQEFTPDJBMFBDDFQUBUJFUFLVOOFOBBOUPOFO NPFU
IFUIFS[JFOFSFDIUJNNFSTFOJHFUJKEJOXFSLJOH[JKOHFUSFEFO#PWFOEJFONPFUFOFSNJOTUFOT
UXFFNFUJOHFOQMBBUTWJOEFOnnOWPPSFOnnOOBEFJOXFSLJOHUSFEJOHWBOOJFVXSFDIU
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van het onderzoek (paragraaf 5.2.1) en de kern van de opzet van het onderzoek
(paragraaf 5.2.2).
Hierna worden de verschillende fasen beschreven die het onderzoek heeft
doorlopen. De eerste fase bestond uit een kwalitatief vooronderzoek. In deze
pilotstudie werden semi-gestructureerde interviews afgenomen. Dit was
vooral voor de ontwikkeling van het instrument voor grootschalig onderzoek
onontbeerlijk omdat partneralimentatie in Nederland geen onderwerp is dat
op empirische wijze goed is onderzocht en daarom kon geen gebruik worden
gemaakt van eerdere onderzoeken. In hoofdlijnen wordt ingegaan op het doel,
de methode en de resultaten van het vooronderzoek (paragraaf 5.2.3).
De tweede fase hield het kwantitatieve hoofdonderzoek in dat bestond uit
een enquête. De manier waarop het empirische materiaal van deze studie
is verkregen en geanalyseerd, wordt tot slot uiteengezet (paragrafen 5.2.4
tot en met 5.2.6).
  %PFMWBOIFUFNQJSJTDIPOEFS[PFL
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk aan de orde kwam, tracht ik met het
empirische onderzoek de volgende drie onderzoeksvragen te beantwoorden:
1. Welke grondslagen zijn terug te vinden in de opvattingen van de
Nederlandse bevolking en behoren daartoe ook de grondslag voortdurende
solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de
verdiencapaciteit?
Gesteld dat de twee grondslagen in de opvattingen van de Nederlandse
bevolking terug te vinden zijn:
2. In hoeverre maakt de Nederlandse bevolking onderscheid tussen
beide grondslagen bij verschillende onderdelen van het partneralimentatierecht?
3. Heeft de Nederlandse bevolking een voorkeur voor een van de twee
grondslagen?
De antwoorden op deze onderzoeksvragen kunnen worden afgeleid van de
antwoorden op geclusterde deelvragen aan de hand waarvan de resultaten
van dit empirisch onderzoek in de volgende paragraaf worden gepresenteerd.
De clusters betreffen de validiteit van dit empirisch onderzoek, de al dan niet
toekenning van partneralimentatie, de alimentatiehoogte, de alimentatieduur
en de al dan niet beëindiging van de onderhoudsplicht door hertrouwen van
de alimentatiegerechtigde en de grondslagen. Voor de clusters die verschillende onderdelen van het alimentatierecht inhouden, is gekozen omdat in
het vorige deel van dit proefschrift is gebleken dat in het Nederlandse recht
hierbij knelpunten kunnen ontstaan.






;JFPPLEFJOUSPEVDUJFWBOEJUQSPFGTDISJGU
;JFWPPSBMIPPGETUVL
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Vragen betreffende de validiteit van het onderzoek:
1. In hoeverre is partneralimentatie een begrijpelijk onderwerp voor
respondenten en kunnen zij betreffende dit onderwerp een houding
aannemen?
2. In welke mate zijn de antwoorden van respondenten casusspeciﬁek?
Vragen over de al dan niet toekenning van partneralimentatie:
3. Welke reden vinden respondenten het belangrijkst en het minst
belangrijk voor hun beslissing om al dan niet partneralimentatie toe
te kennen?
Vragen aangaande de hoogte en duur van partneralimentatie:
4. Welke alimentatieduur en -hoogte heeft de voorkeur van respondenten?
Welke alimentatieduur en -hoogte wordt juist het vaakst door
ondervraagden afgewezen?
5. In hoeverre beslissen respondenten in overeenstemming met de
geldende maximumduur van twaalf jaar en het huidige uitgangspunt
‘welvaartsniveau tijdens het huwelijk’ wat wordt gehanteerd bij de
vaststelling van het alimentatiebedrag?
Vragen over de situatie als de alimentatiegerechtigde hertrouwt:
6. Welke gevolgen voor de onderhoudsplicht van een ex-echtgenoot
verbinden respondenten aan het hertrouwen van een alimentatiegerechtigde?
7. Welke reden vinden respondenten het belangrijkst en het minst
belangrijk voor de gevolgen die zij verbinden aan het hertrouwen van
een onderhoudsgerechtigde?
8. In hoeverre beslissen respondenten in overeenstemming met artikel
1:160 BW (beëindiging van de onderhoudsplicht vanwege het hertrouwen
van de alimentatiegerechtigde)?
Vragen betreffende de grondslagen van partneralimentatie:
9. Welke grondslagen zijn af te leiden uit de open antwoorden van de
respondenten?
10. In welke mate accepteren de respondenten een onderhoudsplicht als deze
is gebaseerd op de voortdurende solidariteit en de huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit?
  ,FSOWBOEFPOEFS[PFLTPQ[FU
Een moeilijk aspect van dit onderzoek is dat een abstract onderwerp, de
grondslagen van partneralimentatie, concreet moet worden gemaakt voordat
dit thema aan elke Nederlander begrijpelijk kan worden voorgelegd. In het
empirisch onderzoek is er voor gekozen om de grondslag voortdurende
solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de
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verdiencapaciteit te concretiseren met behulp van verschillende casus.
Deze casus zijn geconstrueerd aan de hand van verscheidende niet-ﬁnanciële
factoren die inzichtelijk maken of sprake is van voortdurende solidariteit of van
huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit (zie hoofdstuk 3).
De casus werden vervolgens aangeboden aan de respondenten, zodat zij
hierop hun reacties konden geven. Bij de vraag waarom de ondervraagden
desbetreffende reacties gaven, hadden deze ook de mogelijkheid om een eigen
reden in te vullen. Hierdoor konden de opvattingen van de respondenten zo
nauwkeurig mogelijk in beeld worden gebracht en worden onderzocht of
zij andere grondslagen aandroegen dan de voortdurende solidariteit en de
huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit.
Hierna werden de diverse reacties van de respondenten weer naar een
abstract niveau getild door deze in te delen naar de grondslag voortdurende
solidariteit, de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit of een alternatieve grondslag.
  )FULXBMJUBUJFWFWPPSPOEFS[PFL
:e[bleehedZ[hpe[a
Over het huidige partneralimentatierecht zijn in Nederland weinig empirische
studies verricht. Zo zijn reeds in de jaren 80 van de vorige eeuw door WODC
twee opinieonderzoeken gedaan naar de DUUR van partneralimentatie. In
het eerste onderzoek van begin jaren 80 werd op verzoek van de toenmalige
minister van Justitie getracht de opvattingen over de alimentatieduur die onder
de Nederlandse bevolking leefden, in kaart te brengen. Het doel van dit onderzoek was om een bijdrage te leveren aan de discussie over de wenselijkheid van
de invoering van een of meerdere maximumtermijnen. Daarom zijn in 1980
aan ondervraagden casus voorgelegd die elk op belangrijke onderdelen van
elkaar verschilden, bijvoorbeeld op de leeftijd van de vrouw, de duur van het
huwelijk en de aanwezigheid van verzorgingsbehoevende kinderen. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek was dat in alle casus door de meerderheid
aan een in de tijd gelimiteerde alimentatieplicht de voorkeur werd gegeven.
Hierna werd door de respondenten het vaakst voor levenslange alimentatie
gekozen, mits er kinderen zijn. Als minst aantrekkelijk werd de optie ‘geen alimentatie’ aangemerkt. Daarnaast bleek (een niet al te sterk) verband te bestaan
tussen opvattingen omtrent het huwelijk, de scheiding en de rol van de man
en vrouw enerzijds, en opvattingen over partneralimentatie anderzijds.









*OEFDBTVTEJF[JKOWPPSHFMFHEBBOEFSFTQPOEFOUFOXFSEUFMLFOTEPPSFFOWSPVXPN
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;JF$P[JKO7BOEFS8FSG$P[JKO
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Het onderzoek uit 1980 is in 1985 herhaald omdat in het eerste onderzoek
nauwelijks aandacht werd geschonken aan de positie van oudere vrouwen die
na een langdurig huwelijk met een echtscheiding worden geconfronteerd.
De bovenstaande studies uit de jaren ’80 van de vorige eeuw waren weinig
bruikbaar voor dit empirisch onderzoek. Deze onderzoeken omvatten een
beperkter en vrij concreet onderwerp, namelijk de destijds geldende levenslange alimentatieduur.
Doordat nauwelijks gebruik kon worden gemaakt van eerdere onderzoeken,
was het noodzakelijk om met een kwalitatieve studie aan te vangen voordat een
grootschalig onderzoek kon worden uitgevoerd. Met een kwalitatieve studie
konden in de eerste plaats de ideeën worden geïnventariseerd die volwassen
Nederlanders hebben over partneralimentatie. In de tweede plaats kon met
een kwalitatief onderzoek een instrument worden ontwikkeld dat zich leent
voor een kwantitatieve studie. Anders geformuleerd: met de pilotstudie werd
het probleem verkend en werd uitgezocht welke aanpak het beste was voor
verder (grootschalig) onderzoek.
Het bovenstaande tweeledig doel stond centraal in twee masterscripties van
orthopedagogiekstudenten die studeerden aan de Faculteit der Psychologie
en Pedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor een uitgebreide
bespreking van het vooronderzoek verwijs ik naar deze twee scripties. In het
vervolg van deze subparagraaf zal ik slechts in hoofdlijnen de methode en de
belangrijkste resultaten van het vooronderzoek bespreken.
EdZ[hpe[aic[j^eZ[lWd^[jleehedZ[hpe[a
In de periode februari tot juli 2009 zijn interviews afgenomen in een tweegesprek aan de hand van een semigestructureerd vragenlijst. Met een dergelijk
interview konden de gegevens open en ﬂexibel worden verzameld en werd
tegelijkertijd de interviewer voldoende gestuurd. Voor de ontwikkeling van de
vragenlijst zijn eerst vier proeﬁnterviews gehouden.
De complete vragenlijst van het vooronderzoek is te vinden in bijlage 1.
In het kort was de vragenlijst als volgt opgebouwd. Het interview ving aan
met een KORTE INTRODUCTIE waarin onder meer de interviewer zichzelf voorstelde
en benadrukt werd dat het interview slechts partneralimentatie betrof en niet
kinderalimentatie.
Daarna bestond het interview uit twee delen. Een deel waarin aan de
ondervraagde DEMOGRA¹SCHE VRAGEN werd gesteld over: het geslacht, de leeftijd,
de samenstelling huishouden/gezin, het aantal kinderen en hun leeftijd en
of zij al dan niet thuiswonend zijn, de burgerlijke stand, de scheidingservaring, het opleidingsniveau, de werksituatie, het actueel beroep en het
huishoudinkomen.
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Daarnaast omvatte een deel van het interview totaal VIJF casus, maar casus 2
en 5 bestonden tevens uit een vervolgcasus waarin een alimentatiegerechtigde
hertrouwt en na twee jaar weer van haar tweede man scheidt. Strikt genomen
bestond dit deel van het interview dus uit totaal zeven casus. Casus 1 en 2
waren opgebouwd met niet-ﬁnanciële factoren die inzichtelijk maken dat
sprake is van de grondslag voortdurende solidariteit. Casus 1 betrof de situatie
dat een vrouw tijdens het huwelijk arbeidsongeschikt was geraakt en daarom
na de scheiding niet in eigen levensonderhoud kon voorzien. Casus 2 was
geconstrueerd aan de hand van de voorbeeldcasus van Lisa.
Casus 4 en 5 waren opgebouwd met niet-ﬁnanciële factoren die inzichtelijk
maken dat sprake is van de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering
van de verdiencapaciteit. In casus 4 stopte een vrouw met werken en nam de
huishoudelijke taken op zich, zodat haar man zich volledig kon richten op zijn
carrière. Casus 5 was gebaseerd op de voorbeeldcasus van Jane.
Ten slotte vormde de middelste casus (casus 3) een testcasus. In deze
casus was de vrouw die om partneralimentatie verzocht niet behoeftig
omdat zij tijdens het huwelijk onafgebroken betaald werk heeft verricht. Met
de testcasus kon worden achterhaald of de ondervraagden het onderwerp
partneralimentatie goed hadden begrepen. Bovendien kon met deze casus een
belangrijke aanwijzing worden gevonden of de geïnterviewden casusspeciﬁeke
antwoorden gaven of gewoonweg in elk geval partneralimentatie toekenden
als daarom werd verzocht.
De geïnterviewde werd verzocht om de positie van een rechter in te nemen.
Dit is gedaan omdat uit een onderzoek van Dijksterhuis en Knippenberg blijkt
dat intellectuele prestaties worden beïnvloed door mensen in een stereotype
te plaatsen. Wanneer een persoon bijvoorbeeld wordt geplaatst in een stereotype welke wordt geassocieerd met intelligentie (zoals een rechter), zou deze
lastige (juridische) vragen beter kunnen beantwoorden.
Na elke casus volgde telkens een reeks vragen over de al dan niet
toekenning van het alimentatieverzoek en over de duur van de onderhoudsplicht. Bij de vraag over de toekenning werd de gesloten vraag gesteld of
de ondervraagde het alimentatieverzoek zou aanvaarden of afwijzen en de
open vraag gesteld wat de reden was van de beslissing van de geïnterviewde.
Bij de vraag over de duur werden open vragen gesteld over hoe lang de
onderhoudsplicht volgens de geïnterviewde zou moeten duren en de reden
voor de gekozen duur.
Tot slot werd in de vervolgcasus een uitspraak van een collega-rechter
voorgelegd en gevraagd of en waarom de ondervraagde het eens was met deze
uitspraak. In casus 2 besliste de collega-rechter naar het huidige recht; door
het hertrouwen van de vrouw beëindigde deﬁnitief de onderhoudsplicht van
de eerste ex-echtgenoot (artikel 1:160 BW) en na de tweede scheiding kreeg
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de vrouw slechts voor de huwelijksduur partneralimentatie toegekend (artikel
1:157 lid 6 BW). In casus 5 besliste de collega-rechter niet in de lijn van het
geldende recht, deze bepaalde namelijk dat de onderhoudsplicht van de eerste
ex-echtgenoot herleefde omdat de vrouw door de zorg van kinderen uit het
eerste huwelijk niet kon werken. De tweede gewezen echtgenoot betaalde geen
partneralimentatie.
Om mogelijke volgorde-effecten te onderzoeken, werd de vragenlijst in het
vooronderzoek in twee variaties toegepast. De eerste variatie betrof de volgorde
van de demograﬁsche vragen en de casusvragen over partneralimentatie,
waarbij of eerst de demograﬁsche vragen aan de geïnterviewde werden gesteld,
of eerst de casusvragen over partneralimentatie.
De tweede variatie had te maken met de volgorde van de casus waarbij twee
reeksen werd gebruikt: de casus voor en na de testcasus werden omgewisseld
(reeks 1: 1, 2, 3, 4, 5; reeks 2: 4, 5, 3, 1, 2).
8[bWd]h_`aij[][][l[dilWd^[jleehedZ[hpe[a
t *O UPUBBM [JKO  WPMXBTTFOFO JO EF MFFGUJKE WBO  UPU FO NFU  KBBS
geïnterviewd over partneralimentatie. De gemiddelde leeftijd van de
steekproef was 44,9 jaar (SD = 9,31). De groep geïnterviewden bestond
uit 22 vrouwen en negentien mannen van wie relatief veel een
echtscheiding hadden meegemaakt: acht vrouwen en negen mannen
waren in hun leven minstens één keer gescheiden. Zowel het inkomen
als het opleidingsniveau van de groep geïnterviewden naderden de modale
gegevens van de Nederlandse bevolking.
t %F EBUB XFSEFO EPPS BMMF MFEFO WBO EF POEFS[PFLTHSPFQ PQ EF[FMGEF
wijze geanalyseerd, zodat het mogelijk was om de kwalitatieve data om te
zetten in kwantitatieve data en de resultaten in het softwareprogramma
SPSS te berekenen.
t %F POEFSWSBBHEFO CFHSFQFO IFU POEFSXFSQ QBSUOFSBMJNFOUBUJF HPFE FO
antwoordden casusspeciﬁek, want geen enkele geïnterviewde kende in
de testcasus partneralimentatie toe aan de niet behoeftige ex-echtgenoot.
t (FFOWPMHPSEFFGGFDUFOXFSEFOFSHFWPOEFO7PPSEFCFBOUXPPSEJOHWBO
de casusvragen was het irrelevant of eerst de demograﬁsche vragen, of eerst
de casusvragen aan bod kwamen. Daarnaast had de casusvolgorde geen
duidelijk leereffect op de beantwoording van de casusvragen.
t &FO NFFSEFSIFJE WBO EF HF«OUFSWJFXEFO LFOEF JO BMMF [FT EF DBTVT
partneralimentatie toe aan de behoeftige gewezen echtgenoot. Hieruit
volgt dat deze ondervraagden grote betekenis hechten aan de onderhoudsplicht tussen gewezen echtgenoten.

%FLFV[FWPPSEF[FMFFGUJKETHSFO[FOXBTPNEFWPMHFOEFSFEFOFOHFNBBLU%FCFOFEFOHSFOT
WBOKBBSXBTJOHFHFWFOEPPSEFHFEBDIUFEBUEBOEFLBOTHSPUFS[PV[JKOEBUEFSFTQPOEFOU
SFFETFSWBSJOH[PVIFCCFOPQIFUHFCJFEWBOTFSJFV[F MJFGEFT SFMBUJFT%FCPWFOHSFOTWBO
KBBSXBTHFTUFMEPNEFHFOFSBUJFVJUUFTMVJUFOEJFOPHCFUFLFOJT[PVLVOOFOIFDIUFOBBO
IFUTDIVMEQSJODJQFVJUIFU/FEFSMBOETFFDIUTDIFJEJOHTFOBMJNFOUBUJFSFDIUWBOWwwS
 %FJOUFSCFPPSEFMBBSTCFUSPVXCBBSIFJEXBTIPPHFOCMFFLTJHOJ¹DBOUPQFFOOJWFBVWBO
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t )FU BBOEFFM POEFSWSBBHEFO EBU LPPT WPPS UPFLFOOJOH WBO QBSUOFS
alimentatie was groter in die casus welke waren opgebouwd met
niet-ﬁnanciële factoren die duidelijk maken dat sprake is van de
grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit,
dan in die casus welke bestonden uit factoren die slechts wijzen op de
grondslag voortdurende solidariteit.
t %F UPFLFOOJOH WBO QBSUOFSBMJNFOUBUJF UFO MBTUF WBO EF UXFFEF
ex-echtgenoot nam na de tweede echtscheiding signiﬁcant af. Deze
afname was duidelijk in de casus die waren geconstrueerd met
niet-ﬁnanciële factoren die verhelderen dat sprake is van de grondslag
voortdurende solidariteit.
t %FPOEFSWSBBHEFOTQSBLFOIVOWPPSLFVSVJUWPPSFFOBMJNFOUBUJFUFSNJKO
gelijk aan de periode die iemand nodig heeft om bij te scholen of een baan
te zoeken (een rehabilitatieperiode).
t *O EF BSHVNFOUFO UFHFO QBSUOFSBMJNFOUBUJF TUPOE IFU NPUJFG A[FMG
standigheid’ centraal.
t 0OEBOLT EBU EF POEFSWSBBHEFO IFSIBBMEFMJKL NFU PQFO WSBHFO XFSEFO
gestimuleerd om hun visies over de concrete casus te geven, droegen
zij geen alternatieve grondslagen aan.
t %F UPFLFOOJOH WBO QBSUOFSBMJNFOUBUJF IJOH OBHFOPFH OJFU TBNFO NFU
de sociale situatie waarin de geïnterviewde verkeerde.
Uit bovenstaande resultaten kan worden geconcludeerd dat het thema
partneralimentatie voor de ondervraagden een begrijpelijk onderwerp was
en het instrument voldoende betrouwbaar en valide bleek om de opvattingen
van de respondenten over partneralimentatie te meten. Bovendien kwam naar
voren dat onder de ondervraagden sprake was van een hoge acceptatie van
deze onderhoudsplicht. Kortom, het vooronderzoek heeft de basis geleverd
voor grootschalig empirisch onderzoek.
  1PQVMBUJFFOEFTUFFLQSPFG
Onder een representatief panel van de volwassen Nederlandse bevolking is in
mei 2010 een enquête over partneralimentatie verspreid. Voor een enquête is
gekozen omdat hiermee op een snelle en efﬁciënte wijze de opvattingen van
een grote groep mensen kunnen worden gemeten.
Het vragenlijstonderzoek is uitgezet door het marktonderzoeksbureau
TNS-NIPO. Dit bureau heeft een vast panel van circa 220.000 respondenten
dat regelmatig vragen online beantwoordt. Het panel wordt representatief
geacht voor volwassen Nederlanders. Uit dit panel is een aselecte steekproef
getrokken van 1340 personen aan wie de internetvragenlijst is opgestuurd
(Computer Assisted Web Interviewing).
%FSHFMJKLFWFSCBOEFOXBSFOUFWFOT[XBLJOFFSEFSFFNQJSJTDIFPOEFS[PFLFOPWFSEF
BMJNFOUBUJFEVVS;JF$P[JKO Q
 %F,FJKTFS 7BO,PQQFO&MGGFST Q
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  )FUNFFUJOTUSVNFOU
8[bWd]h_`aij[WWdfWii_d][dc[[j_dijhkc[dj
Zoals uit paragraaf 5.2.3 naar voren kwam, vormde het interview uit het
vooronderzoek de basis voor het instrument van het grootschalig onderzoek.
Vanwege het budget dat voor de uitbesteding van dit kwantitatieve onderzoek ter beschikking stond, diende de vragenlijst van het vooronderzoek te
worden ingekort en konden de twee variaties in de opbouw van de vragenlijst
niet langer worden toegepast. Daarom werd het aantal uitgebreide casus in de
vragenlijst van het grootschalige onderzoek beperkt en werd een aantal korte
casus toegevoegd. Daarnaast werden tevens meerdere vragen bijgevoegd over
de hoogte van het alimentatiebedrag. De gehele vragenlijst die is gebruikt in
het kwantitatieve onderzoek staat in bijlage 2.
Om de kwaliteit van de vragenlijst nogmaals te toetsen, is deze onder
collega’s, familieleden en collega’s van familieleden verspreid (N=20).
Bovendien is de lijst voorgelegd aan de wetenschapscommissie van het
EMGO+ Institute for Health and Care Research van de Vrije Universiteit.
Deze commissie heeft in een brief van 11 maart 2010 een positieve beoordeling
van de vragenlijst gegeven.
IjhkYjkkhlhW][db_`ij
De vragenlijst van het grootschalig onderzoek kende de volgende opbouw.
De vragenlijst ving aan met een KORTE INTRODUCTIE; deze omvatte in de eerste
plaats een deﬁnitie van partneralimentatie en een korte uitleg over het verschil
tussen partner- en kinderalimentatie.
In de tweede plaats werd in de introductie naar het scheidingsverleden
van de respondent gevraagd. Ook werd de vraag gesteld of de respondent
op dat moment partneralimentatie ontving dan wel betaalde, of ooit partneralimentatie had ontvangen of had betaald. Naar andere demograﬁsche
gegevens hoefde niet te worden gevraagd omdat de opdrachtnemer over deze
gegevens beschikte.
Na de introductie volgde een reeks van VIJF CASUS; ter vermijding van
jargon werden deze in de vragenlijst ‘situaties’ genoemd. De casus waren
geconstrueerd zoals is besproken in paragraaf 5.2.2, dus aan de hand van
niet-ﬁnanciële factoren die duidelijk maken dat sprake is van de grondslag
voortdurende solidariteit of de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering
van de verdiencapaciteit. Dit gold niet voor de middelste casus (casus 3). Net
als in het vooronderzoek fungeerde deze middelste casus als testcasus.
Hiermee kon worden nagegaan of de respondenten het onderwerp partneralimentatie begrepen en casusgevoelig reageerden.
Per casus volgde een aantal vragen die daarop betrekking hadden. Met deze
vragen kon de respondent zijn mening geven over de al dan niet toekenning
van het alimentatieverzoek, de duur, de hoogte en de gevolgen die zouden
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moeten worden verbonden aan het hertrouwen van de alimentatiegerechtigde
voor de onderhoudsplicht van de eerste ex-echtgenoot.
Zoals in het vooronderzoek werd de respondent vaak verzocht om de
positie van een rechter in te nemen.
De vijf casus hadden kort gezegd de volgende inhoud.
t 4JUVBUJF  FO  geconstrueerd aan de hand van niet-ﬁnanciële factoren
die duidelijk maken dat sprake is van de grondslag huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit (hierna: verdiencapaciteitscasus).
De in deze dissertatie gehanteerde voorbeeldcasus van Jane is hiervoor als
prototype gebruikt. Het gaat in deze casus om een vrouw die haar studie
opgeeft op het moment dat het jongste kind wordt geboren. Het kind is
namelijk gehandicapt en heeft fulltime zorg nodig.
Situatie 2 bouwt voort op situatie 1 en gaat om het geval als de verzoekende
partij hertrouwt en opnieuw scheidt. Daarbij is toegevoegd dat deze
vrouw van haar tweede ex-echtgenoot slechts voor anderhalf jaar partneralimentatie kan worden toegekend.
t 4JUVBUJF  de verzoekende partij is niet behoeftig omdat zij tijdens het
huwelijk onafgebroken betaalde arbeid heeft verricht en dus in haar eigen
levensonderhoud kan voorzien.
t 4JUVBUJF  FO  geconstrueerd aan de hand van niet-ﬁnanciële factoren
die verhelderen dat sprake is van de grondslag voortdurende solidariteit
(verder: solidariteitscasus). De in dit proefschrift gehanteerde voorbeeldcasus van Lisa is hiervoor als prototype gebruikt. Het gaat in deze
casus om een vrouw die haar baan geheel uit eigen beweging opzegt op het
moment dat zij in het huwelijk treedt. Haar man heeft namelijk een zeer
hoog inkomen wat het echtpaar in staat stelt om een luxe leven te leiden.
Situatie 5 bouwt voort op situatie 4 en gaat om het geval dat de verzoekende
partij hertrouwt en opnieuw scheidt. Daarbij is toegevoegd dat aan deze
vrouw van haar tweede ex-echtgenoot slechts voor anderhalf jaar partneralimentatie kan worden toegekend.
De twee voorbeeldcasus van dit proefschrift, die tevens voorkwamen in de
interviews van het vooronderzoek, zijn in de vragenlijst behouden omdat deze
zodanig zijn opgebouwd dat zij op een zuivere wijze de twee grondslagen
vertegenwoordigen. Hierdoor kunnen respondenten de casus duidelijk van
elkaar onderscheiden. Voor de verkrijging van een vollediger beeld werd de
vragenlijst afgesloten met VIER KORTE CASUS, zodat ook nog andere situaties dan
de twee voorbeeldcasus aan bod konden komen.
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De korte casus waren als volgt geformuleerd:
1. Vindt u dat aan een 35-jarige vrouw die tijdens een tienjarig huwelijk
volledig arbeidsongeschikt is geraakt en daarom niet meer kan werken,
na dat huwelijk partneralimentatie moet worden toegekend? De vrouw
ontvangt een zeer lage WAO-uitkering.
2. Vindt u dat aan een 35-jarige vrouw die tijdens een tienjarig huwelijk niet
buitenshuis werkte en het huishouden en de zorg voor de kinderen op zich
had genomen zodat haar man zich volledig aan zijn carrière kon wijden, na
dat huwelijk partneralimentatie moet worden toegekend?
3. Vindt u dat aan een 55-jarige vrouw zonder enige werkervaring na een tienjarig huwelijk partneralimentatie moet worden toegekend?
4. Vindt u dat aan een 35-jarige vrouw die tijdens een tienjarig huwelijk niet
heeft gewerkt omdat haar man dit niet wilde, na dat huwelijk partneralimentatie moet worden toegekend?
De korte casus onder 1 en 3 zijn opgesteld met niet-ﬁnanciële factoren die
wijzen op de grondslag voortdurende solidariteit. De casus onder 2 en 4 zijn
met zodanige factoren vormgegeven dat inzichtelijk wordt gemaakt dat de
grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit een
rol speelt.
De ondervraagden konden bovenstaande vragen simpelweg met ‘ja’, ‘nee’
en ‘ik weet niet’ beantwoorden.
L[hWdjmeehZ_d]WdjmeehZce][b_`a^[Z[d
De aangeboden antwoordalternatieven zijn ingegeven door verschillende
rechtvaardigheidsbenaderingen over zorg en autonomie (zie tabel 5.1).
Hiervoor is gekozen omdat in hoofdstuk 4 naar voren kwam dat het recente
politiek-maatschappelijk debat over het alimentatierecht in de essentie lijkt
te draaien om de (morele) vraag hoe zorg en autonomie zich tot elkaar
verhouden.
De aangereikte antwoordalternatieven betreffende de alimentatieduur en
de hoogte van het alimentatiebedrag, zijn tot stand gekomen met behulp van
de huidige Nederlandse wetgeving en de termijnen en maatstaven gevonden
in het Belgische en Duitse recht. Daarbij zijn nog een aantal extremere
mogelijkheden toegevoegd, namelijk de levenslange alimentatieduur en het
bestaansminimum (plus eventuele opleidingskosten).
De antwoordmogelijkheden bij de vraag wat volgens de respondent
moet gebeuren met de onderhoudsplicht van de eerste ex-echtgenoot na hertrouwen van de alimentatiegerechtigde, zijn ontwikkeld met gebruikmaking
van de Nederlandse wet van vóór de liberalisering van het echtscheidings- en
alimentatierecht in 1971 en de huidige Duitse en Nederlandse regelgeving.
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Stellingen

Rechtvaardigheidsbenaderingen
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 "OBMZTFQMBO
De onderzoeksvragen die staan in paragraaf 5.2.1 kunnen voornamelijk
met een descriptieve data-analyse worden beantwoord. Deze analyse wordt
gemaakt met de software SPSS (PASW Statistics 18), waarbij rechte tellingen
van de frequenties aan de orde komen. De beschrijvende data-analyse wordt
gepresenteerd aan de hand van de casus die zijn geconstrueerd met behulp
van niet-ﬁnanciële factoren welke verhelderen dat sprake is van de grondslag
voortdurende solidariteit of de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering
van de verdiencapaciteit. Daarbij zal allereerst die casus worden besproken
waarin de ruimste van de twee grondslagen, de voortdurende solidariteit, een
rol speelt.
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In deze paragraaf wordt ingegaan op de resultaten van de enquête over
partneralimentatie die is gehouden onder de Nederlandse bevolking. Voor de
validiteit van het onderzoek is het allereerst van belang om in te gaan op de
samenstelling van de steekproef en de zekerheid waarmee de respondenten
antwoord gaven en de speciﬁciteit van hun antwoordpatronen (paragrafen 5.3.1
en 5.3.2).
Vervolgens worden de meningen van de respondenten over de al dan
niet toekenning van het alimentatieverzoek besproken (paragraaf 5.3.3). De
ondervraagden die partneralimentatie toekenden, is tevens gevraagd naar hun
mening over de duur en de hoogte van de onderhoudsplicht. Deze resultaten
worden daarna behandeld (paragraaf 5.3.4).
Voorts worden de ideeën van de respondenten gepresenteerd over de
gevolgen die volgens hen moeten worden verbonden aan het hertrouwen van
de gerechtigde voor de onderhoudsplicht (paragraaf 5.3.5).
Aansluitend worden de open antwoorden van de respondenten bekeken
en nagegaan of zij alternatieve grondslagen aandroegen (paragraaf 5.3.6).
Hoe vaker immers alternatieve grondslagen worden genoemd, hoe minder
aannemelijk is dat de grondslag voortdurende solidariteit en de grondslag
huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit door de
Nederlandse bevolking als belangrijke grondslagen worden erkend.
Ten slotte wordt de mate van acceptatie van partneralimentatie in de
voorgelegde casus uiteengezet (paragraaf 5.3.7). Daaruit kan worden afgeleid
welke grondslag van partneralimentatie de voorkeur heeft van de Nederlandse
bevolking.
  4BNFOTUFMMJOHWBOEFTUFFLQSPFG
Uiteindelijk hebben 1031 respondenten uit het panel van TNS-NIPO de
internetvragenlijst over partneralimentatie beantwoord en de respons was
daarmee afgerond 77%. Deze groep van 1031 ondervraagden wordt geacht
een afspiegeling van de Nederlandse bevolking boven de 18 jaar te zijn.
De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 48 jaar (SD = 16,82). Bijna
de helft (46,8%) van de steekproef bestond uit mannen. Afgerond had 66%
van de steekproef als hoogst voltooide opleiding middelbaar beroepsonderwijs
(MBO) of een lagere opleiding. De overige respondenten hadden als hoogst
voltooide opleiding HAVO of VWO (10%), HBO (15%) of wetenschappelijk
onderwijs (8%).
De grootste inkomensgroepen van de steekproef hadden een modaal
(26%) of bovenmodaal inkomen (45%). De meest voorkomende grootte van
huishouding van de steekproef bestond uit twee personen (37%). Van de
overige respondenten bestond de huishouding uit één persoon (20%), drie
personen (17%), vier personen (17%) dan wel vijf of meer personen (8%).




%F,FJKTFS 7BO,PQQFO&MGGFST Q
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Vanwege het onderwerp van het onderzoek, is tevens van belang dat 15%
van de steekproef minstens één keer was gescheiden. Rond 12% van de groep
gescheiden respondenten ontving daarnaast partneralimentatie of had in
het verleden ooit partneralimentatie ontvangen. Hetzelfde percentage geldt
voor de gescheiden respondenten die partneralimentatie betaalden of in
het verleden ooit partneralimentatie hadden betaald. In verreweg de meeste
gevallen waren vrouwen de alimentatiegerechtigden (94%) en mannen de
onderhoudsplichtigen (83%).
  .BUFWBO[FLFSIFJEFOTQFDJ¹DJUFJUWBOBOUXPPSEQBUSPOFO
CWj[lWdp[a[h^[_ZX_`^[j][l[dlWdWdjmeehZ[d
Voor de vraag of de respondenten het onderwerp partneralimentatie en de
vragenlijst goed hebben begrepen, is het van belang na te gaan in hoeverre zij
met ‘weet niet’ hebben geantwoord of een neutraal antwoord hebben gegeven.
Bij een grote mate van onzekerheid kan namelijk minder waarde worden
gehecht aan de uitkomsten van de enquête. Neutrale en ‘weet niet’ antwoorden
leveren immers weinig op.
Om de mate van zekerheid in kaart te brengen, is ten eerste nagegaan hoe
vaak ondervraagden ‘weet niet’ antwoordden op de negen vragen uit de vragenlijst die alle de toekenning van partneralimentatie betroffen. Vervolgens is het
gemiddelde percentage van ‘weet niet’ antwoorden berekend, wat 8% is. Dit
percentage duidt op een grote mate van zekerheid.
Ten tweede is de zekerheid van het geven van een antwoord bepaald
door na te gaan hoe vaak respondenten een neutraal antwoord invulden op
verschillende vragen uit de vragenlijst. Daarbij zijn de vragen geclusterd naar
onderwerp, te weten: de toekenning of afwijzing van het alimentatieverzoek
(totaal kon in de vragenlijst bij vragen over dit onderwerp zestien maal een
neutraal antwoord worden gegeven); de alimentatieduur (dertien maal); de
alimentatiehoogte (acht maal); en het hertrouwen van de gerechtigde
(23 maal). Het gemiddelde percentage van respondenten dat per cluster
vragen een neutraal antwoord gaf, is berekend op basis van alle respondenten
die desbetreffende vragen hebben beantwoord.
Op de geclusterde vragen over de toekenning of afwijzing van het
alimentatieverzoek gaf gemiddeld 18% van de respondenten een neutraal
antwoord. De geclusterde vragen over de duur van de onderhoudsplicht,
beantwoordde 22% van de ondervraagden neutraal. Op de geclusterde vragen
over het hertrouwen van de gerechtigde gaf 23% van de respondenten een
neutraal antwoord. De meeste neutrale antwoorden werden tot slot gegeven
op de geclusterde vragen over de hoogte; 30% van de ondervraagden koos voor
het antwoord ‘neutraal’.
Uit de zojuist genoemde cijfers kan worden opgemaakt dat de meeste
gemiddelden in de buurt komen van een te verwachten aandeel van personen
dat een neutraal antwoord kiest. Dit geldt echter niet voor de vragen over
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de hoogte van het alimentatiebedrag; hierdoor was de hoogte het meest
onbepaalde thema van de gehele enquête.
If[Y_ÄY_j[_jlWdWdjmeehZfWjhed[d
Naast de mate van zekerheid van het geven van een antwoord is tevens
nagegaan of respondenten casusspeciﬁek antwoordden. Voor de kwaliteit
van het onderzoek is het namelijk van belang dat de ondervraagden bij de
beantwoording van de vragen zich op de casus richtten. Allereerst is onderzocht of respondenten hun antwoorden op de vraag of partneralimentatie zou
moeten worden toegekend aan de vrouw die hierom verzocht, baseerden op
de speciﬁeke omstandigheden uit de solidariteitscasus, de verdiencapaciteitscasus dan wel de testcasus. De resultaten zijn af te lezen in tabel 5.2. Uit deze
tabel volgt dat de antwoordfrequenties in de drie casus duidelijk van elkaar
verschilden. Met andere woorden, de ondervraagden hebben op de zojuist
genoemde vraag casusspeciﬁek geantwoord.
5BCFM  
'SFRVFOUJFWFSEFMJOHWBOBOUXPPSEFOHFHFWFOPQEFWSBBHPGQBSUOFSBMJNFOUBUJFNPFUXPSEFOUPFHFLFOE
JOEFTPMJEBSJUFJUTDBTVT WFSEJFODBQBDJUFJUTDBTVTFOUFTUDBTVT BCTPMVUFDJKGFST
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5FTUDBTVT HFFOCFIPFGUJHIFJE 

Vervolgens zijn de antwoordfrequenties in de vervolgcasus van de
solidariteitscasus en de verdiencapaciteitcasus met elkaar vergeleken. Het
ging daarbij om de antwoorden die de respondenten gaven op de vraag wat
volgens hen zou moeten gebeuren met de onderhoudsplicht van de eerste
ex-echtgenoot als de alimentatiegerechtigde hertrouwt. Uit tabel 5.3 wordt
zichtbaar dat de zwaartepunten van de frequenties in de twee vervolgcasus duidelijk verschillend zijn verdeeld. Dit laat zien dat de ondervraagden
rekening houden met de speciﬁeke omstandigheden die in de twee casus
centraal staan.

%FOPOQBSBNFUSJTDIFUFTU 3FMBUFE4BNQMFT8JMDPYPO4JHOFE3BOL5FTU HFFGUBBOEBUEF
BOUXPPSEQBUSPOFOWBOEFUPFLFOOJOHTWSBHFOJOEFTPMJEBSJUFJUTDBTVT WFSEJFODBQBDJUFJUTDBTVT
FOEFUFTUDBTVTTJHOJ¹DBOUWBOFMLBBSWFSTDIJMMFO Q 
 %FOPOQBSBNFUSJTDIFUFTU 3FMBUFE4BNQMFT8JMDPYPO4JHOFE3BOL5FTU HFFGUBBOEBUEF
BOUXPPSEQBUSPOFOWBOEFWSBHFOXBUNFUEFPOEFSIPVETQMJDIUWBOEFFFSTUFFYFDIUHFOPPU
NPFUHFCFVSFOJOEFWFSWPMHDBTVTWBOEFTPMJEBSJUFJUTDBTVTFOEFWFSEJFODBQBDJUFJUTDBTVT
TJHOJ¹DBOUWBOFMLBBSWFSTDIJMMFO Q 
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Kortom, de resultaten uit tabel 5.2 en 5.3 bevestigen dat de respondenten
probleemspeciﬁeke en consistente antwoorden hebben gegeven op verschillende vragen uit de vragenlijst.
  .FOJOHFOPWFSEFUPFLFOOJOHFOBGXJK[JOHWBOIFUBMJNFOUBUJFWFS[PFL
J[ijYWiki
In de testcasus (casus 3 over de niet-behoeftige vrouw) werd de respondenten
allereerst gevraagd of zij al dan niet partneralimentatie zouden toekennen
aan de vrouw die niet behoeftig was omdat zij gedurende en na het huwelijk
betaalde arbeid verrichtte waardoor zij in eigen levensonderhoud kon
voorzien. De antwoordmogelijkheden waren daarbij ‘ja’, ‘nee’ of ‘ik weet niet’.
Bijna alle ondervraagden (93%) beantwoordde deze vraag met ‘nee’. Slechts
2% van de respondenten kende de vrouw alimentatie toe en afgerond wist 5%
geen antwoord te geven. Dit resultaat maakt duidelijk dat de respondenten
het onderwerp partneralimentatie goed hebben begrepen, want aan de voorwaarde (behoeftigheid) voor de toekenning van partneralimentatie was
immers niet voldaan.
Vervolgens is met behulp van meerdere stellingen de mening van de
respondenten gemeten over hun keuze om al dan niet partneralimentatie toe
te kennen. Zij antwoordden op een vijfpuntsschaal van ‘zeer onbelangrijk’


%FSFTQPOEFOUFOIFCCFOCJKEF[FWSBBHWFSHFMFLFONFUBMMFBOEFSFWSBHFOIFUNJOTUHFBOUXPPSE
NFU°XFFUOJFU±%F[FLFSIFJECJKEFCFBOUXPPSEJOHWBOEF[FWSBBHXBTEVTIFUHSPPUTU
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tot ‘zeer belangrijk’. De antwoorden die de respondenten gaven waarbij het
alimentatieverzoek werd afgewezen, duidden het gebrek aan behoeftigheid
aan als belangrijkste reden voor hun beslissing geen partneralimentatie toe
te kennen. Maar liefst 97% van de ondervraagden vond namelijk de stelling
dat de vrouw geen partneralimentatie nodig heeft omdat zij fulltime werkt en
(ﬁnancieel) voor zichzelf kan zorgen, (zeer) belangrijk (zie ﬁguur 5.1).
'JHVVS  
)FUCFMBOHEBUSFTQPOEFOUFOJOEFUFTUDBTVTBBOEFBBOHFCPEFOSFEFOFOIFDIUFOWPPSIVOCFTMJTTJOH
PNQBSUOFSBMJNFOUBUJFBGUFXJK[FO OBGHFSPOE
‘Iedere volwassene is voor zichzelf
verantwoordelijk.’

8%

‘De vrouw heeft geen partneralimentatie
nodig omdat zij fulltime werkt en voor
zichzelf kan zorgen.’

27%

27%

17%

‘Partneralimentatie is niet meer van
deze tijd. Iedereen kan altijd zelf aan
het werk gaan.’

13%
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-FHFOEB4UBBGWFSEFMJOHWBOMJOLTOBBSSFDIUT[FFSPOCFMBOHSJKLPOCFMBOHSJKLOPDIPOCFMBOHSJKL  

OPDICFMBOHSJKLCFMBOHSJKL[FFSCFMBOHSJKL1FSDFOUBHFTXPSEFOJOEFHSB¹FLOJFU

BBOHFHFWFO

:[ieb_ZWh_j[_jiYWiki
In de solidariteitscasus kende 31% van de respondenten partneralimentatie
toe aan de vrouw die tijdens het tien jaar lange huwelijk niet had gewerkt
omdat zij eenzijdig had besloten om ontslag te nemen vanwege het zeer hoge
inkomen van haar man. Een ruime meerderheid (61%) wees daarentegen het
alimentatieverzoek af. Een klein deel (7%) van de ondervraagden wist geen
antwoord te geven.
Van de groep ondervraagden die het alimentatieverzoek afwezen, noemde
89% van de respondenten als belangrijkste reden voor hun besluit dat de vrouw
op het moment dat zij huwde, ZELF de keuze had gemaakt om haar baan als
verpleegkundige op te zeggen (zie tabel 5.1 en ﬁguur 5.2). Daarentegen stonden
deze respondenten niet achter de opvatting dat publieke zorg boven private
zorg gaat, want 34% noemde als minst belangrijke reden voor hun beslissing
dat de vrouw een bijstandsuitkering kan krijgen waardoor partneralimentatie
overbodig is. Deze reden werd het vaakst door ondervraagden afgewezen.
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‘Iedere volwassene is voor zichzelf
verantwoordelijk.’

20%

‘Partneralimentatie is niet meer van
deze tijd. De vrouw moet zo spoedig
mogelijk aan het werk gaan.’

7%

‘De vrouw heeft zelf de keuze gemaakt
om haar baan als verpleegkundige op
te zeggen.’

33%

17%

8%

‘De vrouw kan een bijstandsuitkering
krijgen en daarom is partneralimentatie
overbodig.’
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BBOHFHFWFO

Van de groep respondenten die in de solidariteitscasus het alimentatieverzoek toewezen, noemde 74% als belangrijkste reden voor hun oordeel dat de
vrouw tijdens het huwelijk van tien jaar niet had gewerkt, waardoor zij niet
onmiddellijk weer aan de slag kon gaan (zie ﬁguur 5.3). Deze respondenten
vonden dat de (ex-)echtgenoten gelijke autonome personen zijn die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van autonome keuzes (zie tabel 5.1).

'JHVVS  
)FUCFMBOHEBUSFTQPOEFOUFOJOEFTPMJEBSJUFJUTDBTVTBBOEFBBOHFCPEFOSFEFOFOIFDIUFOWPPSIVO
CFTMJTTJOHPNQBSUOFSBMJNFOUBUJFBGUFXJK[FO OBGHFSPOE
‘Zonder partneralimentatie zou de
vrouw in de bijstand terechtkomen.
De samenleving moet niet opdraaien
voor keuzes die de ex-echtgenoten
tijdens het huwelijk hebben gemaakt.’

7%

‘De vrouw heeft tien jaar lang niet
gewerkt. Zij kan niet onmiddellijk
weer aan het werk gaan.’

5%

‘Mannen moeten altijd
partneralimentatie betalen.’
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Een ander belangrijk argument voor de beslissing om partneralimentatie
toe te kennen, was dat de vrouw zonder partneralimentatie in de bijstand
terecht zou komen. Een groot deel (73%) van de respondenten vond deze
stelling (zeer) belangrijk. De ondervraagden verhelderden hiermee dat volgens
hen private zorg voorrang heeft boven publieke zorg.
Van de respondenten die partneralimentatie toekenden, vond 72% de
geslachtspeciﬁeke stelling dat mannen altijd partneralimentatie moeten
betalen, een (zeer) onbelangrijke reden voor hun beslissing. Deze reden was
het onbelangrijkst voor het besluit om partneralimentatie toe te kennen.
Toch hield bovenstaand resultaat niet in dat een meerderheid van de ondervraagden in alle casus die waren opgebouwd met omstandigheden die wijzen
op de grondslag voortdurende solidariteit, het alimentatieverzoek afwees. Dit
blijkt namelijk uit de antwoorden die respondenten gaven op de vragen die de
afsluitende korte casus vormden. In de casus waarin de verzoekende vrouw
tijdens het huwelijk volledig arbeidsongeschikt was geraakt, kende maar liefst
66% van de respondenten partneralimentatie toe. Bijna een kwart (23%) van
de respondenten wees het alimentatieverzoek af en ongeveer één op de tien
ondervraagden (12%) kon geen besluit nemen.
In de casus waarin een 55-jarige vrouw zonder enige werkervaring om
partneralimentatie verzocht, kende 53% van de ondervraagden partneralimentatie toe. Een derde (33%) van de respondenten wees het alimentatieverzoek af en circa één op de zeven (14%) ondervraagden wist geen antwoord
te geven.
:[l[hZ_[dYWfWY_j[_jiYWiki
In de verdiencapaciteitscasus kende maar liefst 87% van de ondervraagden
partneralimentatie toe aan de vrouw die niet in eigen levensonderhoud kon
voorzien vanwege de intensieve zorg die zij had voor haar twee kinderen, van
wie één gehandicapt is. Daarentegen wees slechts 7% van de respondenten
het alimentatieverzoek af. De overige respondenten (6%) wist geen antwoord
te geven.
Van de groep respondenten die partneralimentatie toekende, noemde 90%
als belangrijkste reden voor hun beslissing dat beide ouders verantwoordelijk
zijn voor de dagelijkse zorg van hun kinderen en als de man deze zorg niet
zelf verricht, hij de ex-vrouw daartoe ﬁnancieel in de gelegenheid moet stellen
(zie ﬁguur 5.4). Deze respondenten zien de (ex-)echtgenoten als gelijke
autonome personen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gevolgen
van hun eigen keuzes (zie tabel 5.1).
In ﬁguur 5.4 valt tevens af te lezen dat de gendergekleurde stelling dat
mannen altijd partneralimentatie moeten betalen, door een grote meerderheid
(61%) van de respondenten die partneralimentatie toekende, het vaakst werd
afgewezen.
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Van de groep respondenten die het alimentatieverzoek in de verdiencapaciteitscasus afwees, noemde 81% als belangrijkste reden voor hun besluit de
strikt individualistische stelling van autonomie dat iedere volwassene voor
zichzelfverantwoordelijk is (zie tabel 5.1 en ﬁguur 5.5). In ﬁguur 5.5 komt
echter naar voren dat deze ondervraagden geen enkele aangeboden stelling
'JHVVS  
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overtuigend afwezen. Het hoogste percentage (24%) afwijzingen is niettemin te
vinden bij de opvatting dat de vrouw een bijstandsuitkering kan krijgen, waardoor partneralimentatie overbodig is. Net als in de solidariteitscasus, staan
de respondenten afkerend tegenover het standpunt dat publieke zorg boven
private zorg gaat.
Het zojuist geschetste beeld komt tevens naar voren in de korte casus die
zijn opgebouwd met niet-ﬁnanciële factoren welke duidelijk maken dat de
grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit een
rol speelt. Een ruime meerderheid van de ondervraagden kende namelijk in
beide casus aan de vrouw partneralimentatie toe. Dit was 78% in de standaardcasus waarin de verzoekende vrouw tijdens het huwelijk de zorgtaken in het
belang van het gezin had verricht. Door 13% van de respondenten werd echter
het alimentatieverzoek afgewezen en 9% wist geen antwoord te geven.
In de casus waarin de vrouw tijdens het huwelijk niet werkte omdat haar
man dit niet wilde, was 73% van de respondenten van mening dat aan deze
vrouw partneralimentatie moest worden toegekend. Ongeveer één op de
vijf (21%) respondenten wees het alimentatieverzoek af. Een beperkt aantal
respondenten (7%) wist geen antwoord te geven.
  .FOJOHFOPWFSEFEVVSFOIPPHUFWBOEFPOEFSIPVETQMJDIU
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Aan de respondenten die in de solidariteitscasus en de verdiencapaciteitscasus besloten om het alimentatieverzoek toe te wijzen, is aanvullend naar hun
mening gevraagd over de duur van de onderhoudsplicht. De vraag werd gesteld
hoe lang zij vonden dat deze duur moest zijn. De ondervraagden antwoordden
vervolgens op een vijfpuntsschaal van ‘geheel oneens’ tot ‘geheel eens’.
In de SOLIDARITEITSCASUS kozen de meeste respondenten (86%) voor een
alimentatieduur die de vrouw nodig zou hebben om daadwerkelijk een baan te
vinden (zie tabel 5.4). Het meest afwijzend stonden de ondervraagden tegenover
de levenslange alimentatieduur, want 82% was het met deze duur (geheel) oneens.
In tabel 5.4 komt tevens naar voren dat in de VERDIENCAPACITEITSCASUS
bijna negen van de tien respondenten (86%) koos voor een alimentatieduur gelijk aan de periode zolang de kinderen zorg nodig hebben. Net als in
de solidariteitscasus werd de levenslange duur echter door de meeste
ondervraagden (75%) verworpen.
De standaardtermijn van twaalf jaar uit het huidige recht werd in beide
casus door een meerderheid (68% en 57%) van de respondenten afgewezen.
:[^ee]j[lWd^[jWb_c[djWj_[X[ZhW]
Na de vraag over de alimentatieduur is aan de respondenten die partneralimentatie toekenden eveneens gevraagd naar hun opvattingen over de hoogte
van het alimentatiebedrag. Opnieuw konden de respondenten antwoorden op
een vijfpuntsschaal van ‘geheel oneens’ tot ‘geheel eens’.
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Uit tabel 5.5 valt op te maken dat in de SOLIDARITEITSCASUS de helft van de
respondenten koos voor een alimentatiebedrag ter hoogte van het bestaansminimum van een alleenstaande plus eventuele opleidingskosten. Het
uitgangspunt wat in het huidige recht wordt gehanteerd voor de vaststelling
van de behoefte – het huwelijkse welvaartsniveau – werd door de ondervraagden
het vaakst afgewezen: 72% van de ondervraagden was het met deze maatstaf
(geheel) oneens.
Ook voor de VERDIENCAPACITEITSCASUS geldt dat de meeste respondenten (47%)
het oneens waren met het bovengenoemde uitgangspunt van het geldende
recht (zie tabel 5.5). Uit de resultaten valt echter niet duidelijk op te maken
welk alternatief op de meeste voorstanders kan rekenen, want de spreiding
is bijna gelijk: 42% van de respondenten koos voor een maximumbedrag van
1/3 van de inkomsten van de onderhoudsplichtige, 40% van de respondenten
koos voor een bedrag gelijk aan het bestaansminimum alleenstaande ouder
en 39% van de ondervraagden koos voor het bestaansminimum van een
alleenstaande ouder plus eventuele opleidingskosten. In de verdiencapaciteitscasus spraken de ondervraagden zich niet helder uit over de hoogte van het
alimentatiebedrag. Hierdoor is de mening van de Nederlandse bevolking over
dit onderwerp onduidelijk.
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  .FOJOHFOPWFSQBSUOFSBMJNFOUBUJFJOHFWBMWBOIFSUSPVXFOWBOEF
BMJNFOUBUJFHFSFDIUJHEF

=[leb][dleehZ[edZ[h^ekZifb_Y^jZ_[h[ifedZ[dj[dl[hX_dZ[dWWd^[j^[hjhekm[d
lWdZ[Wb_c[djWj_[][h[Y^j_]Z[
In de vervolgcasus (situaties 2 en 5) werd aan de ondervraagden de kwestie
voorgelegd dat de vrouw uit de solidariteitscasus en de verdiencapaciteitscasus twee jaar na de scheiding hertrouwt, maar vervolgens na anderhalf jaar
opnieuw scheidt. Daarbij werd opgemerkt dat ten laste van de tweede gewezen
echtgenoot nog slechts voor anderhalf jaar partneralimentatie kon worden
vastgesteld. Aan de respondenten werd de vraag gesteld wat volgens hen
zou moeten gebeuren met de onderhoudsplicht van de EERSTE ex-echtgenoot.
De respondenten konden één antwoord kiezen uit een lijst die bestond uit de
volgende mogelijkheden:
t EFPOEFSIPVETQMJDIUWBOEFFFSTUFFYFDIUHFOPPUNPFUEPPSMPQFO
t EFPOEFSIPVETQMJDIUWBOEFFFSTUFFYFDIUHFOPPUNPFUEFmOJUJFGFJOEJHFO
t EFPOEFSIPVETQMJDIUWBOEFFFSTUFFYFDIUHFOPPUNPFUIFSMFWFOPQIFU 
moment dat de alimentatieplicht van de tweede ex-echtgenoot na
anderhalf jaar wordt beëindigd;
t EFWSPVXNPFUIFMFNBBMHFFOQBSUOFSBMJNFOUBUJFXPSEFOUPFHFLFOEFO 
t XFFUOJFU
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In ﬁguur 5.6 is te lezen dat in de VERVOLGCASUS VAN DE SOLIDARITEITSCASUS een
meerderheid (51%) van de ondervraagden vond dat de vrouw überhaupt geen
partneralimentatie moest worden toegekend. Deze uitkomst is in overeenstemming met het eerder gevonden resultaat dat een ruime meerderheid
van de ondervraagden in deze casus geen partneralimentatie toekent (zie
paragraaf 5.3.3). De minst populaire optie was het laten doorlopen van de
onderhoudsplicht van de eerste ex-echtgenoot na hertrouwen van de
alimentatiegerechtigde; slechts 2% van de respondenten koos hiervoor.
Ook in de VERVOLGCASUS van de verdiencapaciteitscasus was het laten doorlopen van de onderhoudsplicht van de eerste gewezen echtgenoot het minst
gekozen antwoord (zie ﬁguur 5.6). Slechts 10% van de respondenten koos
namelijk voor deze optie. Bijna de helft (afgerond 50%) van de ondervraagden
was van mening dat het recht op partneralimentatie ten laste van de eerste expartner deﬁnitief moest eindigen op het moment dat de gerechtigde hertrouwt.
Het verdient opmerking dat bij de verdiencapaciteitscasus het aantal
respondenten dat er voor koos om de onderhoudsplicht NIET deﬁnitief te
laten beëindigen, beduidend groter is dan bij de solidariteitscasus. Totaal vond
namelijk afgerond 30% van de ondervraagden dat de onderhoudsplicht van de
eerste ex-echtgenoot moest doorlopen of herleven. Dit aantal was vele malen
groter dan in de solidariteitscasus (totaal 6%).
'JHVVS 
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Aan de ondervraagden die in de vervolgcasus kozen voor de antwoordmogelijkheden ‘doorlopen’, ‘herleven’ of ‘deﬁnitief beëindigen’ van de onderhoudsplicht
van de eerste gewezen echtgenoot, werd aanvullend naar de redenen van hun
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besluit gevraagd. Opnieuw konden de respondenten hun antwoord geven op
een vijfpuntsschaal (van zeer onbelangrijk tot zeer belangrijk).
Uit het voorafgaande bleek al dat een meerderheid van de respondenten
in de VERVOLGCASUS VAN DE SOLIDARITEITSCASUS besloot om geheel geen partneralimentatie toe te kennen aan de vrouw. Aan deze respondenten werd niet naar
de reden voor hun beslissing gevraagd; zij werden onmiddellijk doorverwezen
naar de volgende casus. Wat was de belangrijkste reden voor de ondervraagden
om te kiezen voor de één na populairste mogelijkheid, de deﬁnitieve
beëindiging van de onderhoudsplicht van de eerste ex-echtgenoot? Het
antwoord op deze vraag is dat het grootste aandeel (88%) van deze
respondenten vond dat door het hertrouwen de verantwoordelijkheid voor de
behoeftige vrouw van de eerste ex-echtgenoot was overgegaan op de tweede
echtgenoot. De ondervraagden lieten hiermee zien dat zij de zorg van de
tweede ex-echtgenoot boven de zorg van de eerste gewezen echtgenoot vinden
gaan (zie ook tabel 5.1).
De zojuist genoemde reden werd in de VERVOLGCASUS VAN DE VERDIENCAPACITEITS
CASUS tevens door de meeste respondenten (87%) die kozen voor de deﬁnitieve beëindiging van de onderhoudsplicht, als (zeer) belangrijk ervaren (zie
ﬁguur 5.7). Afwijzend stonden deze respondenten tegenover de stelling dat de
vrouw ondanks de zorg voor de kinderen uit het eerste huwelijk in haar tweede
huwelijk weer aan het werk had moeten gaan. Afgerond vond namelijk 43%
van de respondenten dit standpunt (zeer) onbelangrijk voor hun besluit. De
rechtvaardigheidsopvatting dat iedere ex-echtgenoot de risico’s draagt voor zijn
eigen keuzes, werd hiermee verworpen.
Tot slot is het voor het onderzoek in dit proefschrift nog interessant om
na te gaan welke reden de respondenten die in de vervolgcasus van de verdiencapaciteitscasus kozen voor de herleving of het laten doorlopen van de
onderhoudsplicht, het belangrijkst vonden. Dit blijkt de volgende stelling te
zijn: ‘de eerste ex-echtgenoot blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg
voor zijn kinderen en als hij deze zorg niet zelf verricht, moet hij zijn exvrouw daartoe ﬁnancieel in de gelegenheid stellen’. Meer dan negen van de
tien ondervraagden noemde deze stelling (zeer) belangrijk voor hun besluit
om de onderhoudsplicht te laten doorlopen (92%) of te laten herleven (93%).
Deze respondenten waardeerden zorg vermoedelijk als noodzakelijk voor het
menselijk samenleven.
 "MUFSOBUJFWFSFEFOFO
?db[_Z[dZ[efc[ha_d][d
Een van de doelen van dit proefschrift is om na te gaan of er naast de twee
grondslagen voortdurende solidariteit en huwelijksgerelateerde vermindering
van de verdiencapaciteit nog andere grondslagen kunnen worden gevonden.
In hoofdstuk 2 is naar alternatieve grondslagen gezocht in de parlementaire
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‘De vrouw had in haar tweede huwelijk
weer aan het werk moeten gaan
ondanks de zorg voor de kinderen
uit het eerste huwelijk.’
‘De vrouw had moeten weten dat zij bij
een tweede scheiding slechts voor
anderhalf jaar partneralimentatie zou
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geschiedenis, de jurisprudentie en de doctrine. In dit hoofdstuk wordt
bekeken of de respondenten alternatieve grondslagen hebben aangedragen.
In de vragenlijst hadden respondenten namelijk de mogelijkheid om zelf
een of meerdere redenen te geven voor hun beslissingen. Hierdoor kunnen
de opvattingen van de respondenten zo zorgvuldig mogelijk in kaart worden
gebracht en kan worden nagegaan of zij andere grondslagen aanreiken dan
de grondslag voortdurende solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit.
In deze subparagraaf zullen de alternatieve redenen die de ondervraagden
hebben aangedragen in schema’s worden gepresenteerd. Met behulp van deze
schema’s kan de lezer namelijk nagaan welke alternatieve redenen de respondenten gaven en hoe vaak bepaalde motieven werden genoemd. Overigens
zijn de alternatieve redenen door de opdrachtnemer geordend in clusters. De
antwoordclusters zijn vervolgens geïnterpreteerd, zodat algemene tendensen
kunnen worden gevonden waardoor de alternatieve argumenten inzichtelijk
kunnen worden gemaakt. Om die reden is per genummerd antwoordcluster
aangegeven of deze correspondeert met een stelling uit de vragenlijst
(indirect dan wel direct) een alternatieve grondslag vertegenwoordigt. Uit de
interpretatie is ook naar voren gekomen dat bepaalde clusters in principe geen
reden geven voor de al dan niet toekenning van partneralimentatie, maar meer
iets zeggen over de duur of de hoogte van de onderhoudsplicht. Ten slotte
kon één antwoordcluster zodanig worden uitgelegd dat de casus door de
respondenten foutief is gelezen.
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In de solidariteitscasus werd door de respondenten die partneralimentatie
toekenden totaal 76 alternatieve redenen gegeven. Degenen die het
alimentatieverzoek afwezen, maakten in totaal 73 opmerkingen, waarvan
echter 7 niet te clusteren waren. In ﬁguur 5.8 is te lezen hoeveel en in
welke mate in de solidariteitscasus alternatieve redenen werden aangedragen
door de respondenten. Uit dit schema kan de volgende lering worden
getrokken. De meeste alternatieve redenen die de ondervraagden aandroegen, corresponderen inhoudelijk met stellingen uit de vragenlijst en
waren weer terug te voeren op de twee grondslagen van partneralimentatie.
De eigen redenen van de respondenten zijn slechts anders verwoord. De enige
alternatieve redenen (n = 8) die niet overeenkwamen met een stelling uit de
vragenlijst zijn te vinden in cluster 6. In dit antwoordcluster wordt het recht
op partneralimentatie afhankelijk gemaakt van de schuldvraag. Deze gedachte
komt overeen met het recht van vóór de inwerkingtreding van het huidige
echtscheidings- en alimentatierecht in 1971, zoals is besproken in hoofdstuk 2.
Toentertijd was het alimentatierecht namelijk gekoppeld aan schuld en had de
grondslag van partneralimentatie een schadevergoedend karakter. Cluster 6
verwijst daarmee indirect naar deze (niet meer actuele) grondslag.
Ook in de VERDIENCAPACITEITSCASUS hebben respondenten veel alternatieve
redenen voor partneralimentatie gegeven. Door de ondervraagden die partneralimentatie toekenden, werd namelijk totaal 282 andere redenen genoemd.
Van deze redenen was echter een aantal niet te clusteren (n = 8). Door de
respondenten die het alimentatieverzoek afwezen, werd totaal 44 andere
redenen aangedragen. Hiervan waren 6 niet te clusteren.
In ﬁguur 5.9 is na te gaan hoeveel en in welke mate in de verdiencapaciteitscasus alternatieve redenen werden genoemd door de respondenten.
Net als in de solidariteitscasus blijkt uit dit schema dat de meeste alternatieve
redenen van de ondervraagden inhoudelijk corresponderen met stellingen
uit de vragenlijst en de enige alternatieve redenen (n = 16) die niet overeenkwamen met een stelling koppelden het recht op partneralimentatie aan de
schuldvraag (clusters 15 en 22).
7bj[hdWj_[l[h[Z[d[dlWdh[ifedZ[dj[d_d][lWblWd^[hjhekm[dlWdZ[][h[Y^j_]Z[
De respondenten konden in de vervolgcasus tevens een eigen reden
invullen voor hun besluit om de onderhoudsplicht van de eerste ex-echtgenoot
na het hertrouwen van de alimentatiegerechtigde deﬁnitief te beëindigen,
te laten doorlopen of te laten herleven. In de SOLIDARITEITSCASUS werd door de
ondervraagden die kozen voor het laten doorlopen of het laten herleven van
de alimentatieplicht, nauwelijks alternatieve redenen genoemd (n = 5). Deze
opmerkingen waren alle niet te clusteren.
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Ook in de VERDIENCAPACITEITSCASUS werd door de respondenten die kozen voor
het laten doorlopen of het laten herleven van de alimentatieplicht, weinig
alternatieve redenen genoemd (n = 32). Hiervan waren 9 niet te clusteren. De
overige argumenten voor het laten doorlopen van de onderhoudsplicht zijn
door de opdrachtnemer samengevat onder de noemer ‘vader (biologisch) blijft
verantwoordelijk voor zorg van zijn eigen kinderen’. Dit cluster correspondeert
echter inhoudelijk met de in de vragenlijst opgenomen stelling ‘[d]e eerste
ex-echtgenoot blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van zijn
kinderen en als hij dat zelf niet doet, moet hij de vrouw daartoe ﬁnancieel in
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4UFMMJOH°*FEFSFWPMXBTTFOFJTWPPS[JDI[FMGWFSBOUXPPSEFMJKL±

de gelegenheid stellen’. Ook de clusters van alternatieve argumenten van de
respondenten die besloten om de onderhoudsplicht te laten herleven, kunnen
onder deze stelling uit de vragenlijst worden geschaard. Deze clusters waren
namelijk: ‘vader blijft (mede)verantwoordelijk voor eigen kinderen’ (n = 18) en
‘gehandicapt kind’ (n = 5).
Zowel in de solidariteitscasus als in de verdiencapaciteitscasus werd
door de respondenten die besloten om de onderhoudsplicht deﬁnitief te laten
beëindigen, veel alternatieve redenen genoemd. In de solidariteitscasus lag
dit totale aantal op 33, waarvan 7 opmerkingen niet te clusteren waren. In
de verdiencapaciteitscasus werden in totaal 97 alternatieve redenen genoemd,
waarvan 2 niet konden worden geclusterd. Zie verder ﬁguur 5.10 voor de
hoeveelheid en mate van alternatieve redenen die werden genoemd door de
respondenten die kozen voor de deﬁnitieve beëindiging. Uit dit schema komt
naar voren dat alle genoemde alternatieve redenen van deze ondervraagden
inhoudelijk corresponderen met meerdere stellingen uit de vragenlijst. Door
deze respondenten werd geen alternatieve grondslag genoemd.
 .BUFWBOBDDFQUBUJFWBOQBSUOFSBMJNFOUBUJFJOEFWPPSHFMFHEFDBTVT
De mate waarin de respondenten partneralimentatie accepteren in de verschillende casus die hun in de vragenlijst zijn voorgelegd, blijkt uit de resultaten
die besproken zijn in paragraaf 5.3.3. De mate van acceptatie kan worden
verdeeld in vier niveaus, waarbij niveau één de hoogste mate van acceptatie
vertegenwoordigt en niveau vier de laagste.
.IVEAU mmN: de casus die geconstrueerd zijn aan de hand van niet-ﬁnanciële
factoren welke inzichtelijk maken dat sprake is van de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. In de uitgebreide
verdiencapaciteitscasus wordt door de ondervraagden als vanzelfsprekend
partneralimentatie toegekend. Maar liefst 87% van de respondenten kende
immers partneralimentatie toe aan de vrouw die niet in eigen levensonderhoud kon voorzien vanwege de intensieve zorg voor haar kinderen, van
wie één gehandicapt was. Ter onderbouwing van deze beslissing noemden de
ondervraagden hoofdzakelijk huwelijksgerelateerde redenen; deze redenen
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werden totaal netto 1806 maal genoemd. Zo werden de twee huwelijksgerelateerde stellingen uit de vragenlijst 1579 maal als (zeer) belangrijk
aangemerkt, terwijl deze stellingen maar slechts 47 maal als (zeer)
onbelangrijk werden ervaren. De alternatieve redenen die met deze twee
stellingen corresponderen, werden 274 maal genoemd. Daarentegen werd in
de verdiencapaciteitscasus de zuivere solidariteitsredenen totaal netto 371 maal




7BOIFUUPUBMFBBOUBMQPTJUJFWFBOUXPPSEFO[JKOEFUPUBMFBBOUBMOFHBUJFWFBOUXPPSEFO
BGHFUSPLLFOPNFFOOFUUPSFTVMUBBUUFLSJKHFO
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genomineerd. Zo werd de op solidariteit gebaseerde stelling uit de vragenlijst
530 maal als (zeer) belangrijk aangemerkt, terwijl deze stelling 170 maal
als (zeer) onbelangrijk werd ervaren. De alternatieve redenen die met deze
stelling correspondeerden, werden 11 maal genoemd.
Kortom, het verschil tussen het aantal nominaties van de huwelijksgerelateerde redenen en de op zuiver solidariteit gebaseerde redenen komt
daarmee uit op 532 nominaties (1806/2 – 371).
De uitkomst dat de casus die zijn opgebouwd uit factoren welke
verduidelijken dat sprake is van de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit het meeste worden geaccepteerd, wordt
ondersteund door het resultaat van de twee korte casus. Ongeveer driekwart
(78% respectievelijk 73%) van de respondenten kende partneralimentatie
toe aan de vrouw die tijdens het huwelijk de zorgtaken in het belang van het
gezin op zich had genomen en aan de vrouw die van haar man gedurende het
huwelijk niet mocht werken.
.IVEAU TWEE: de twee korte casus die zijn geconstrueerd aan de hand van
niet-ﬁnanciële factoren welke verhelderen dat de grondslag voortdurende
solidariteit een rol speelt. Hoewel minder vanzelfsprekend dan in de verdiencapaciteitscasus, kent bij deze casus nog een ruime meerderheid (66% en
53%) van de respondenten partneralimentatie toe aan de vrouw die door ziekte
of ouderdom na scheiding niet in eigen levensonderhoud kan voorzien.
.IVEAU DRIE: de uitgebreide solidariteitscasus. Niet langer is meer vanzelfsprekend dat de respondenten partneralimentatie toekennen aan de vrouw
die zelf verantwoordelijk was voor haar ﬁnanciële afhankelijkheid van haar
(ex-) man. Minder dan een derde (31%) van de respondenten wees immers in
dit geval het alimentatieverzoek toe.
Ten slotte, NIVEAU VIER: de testcasus waarin de vrouw die om partneralimentatie verzocht, in eigen levensonderhoud kon voorzien door betaalde
arbeid. Zoals te verwachten was, werd het alimentatieverzoek door de
respondenten afgewezen, namelijk door 93% van de ondervraagden. Dit
resultaat stemt overeen met de gedachte achter partneralimentatie, namelijk
dat slechts behoeftige gescheiden echtgenoten aanspraak kunnen maken op
ﬁnanciële zorg van hun ex-partners.
  $0/$-64*&4 "/%&30/%&3;0&,07&31"35/&3"-*.&/5"5*&
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In dit empirisch onderzoek stonden de volgende onderzoeksvragen centraal:
1. Welke grondslagen zijn terug te vinden in de opvattingen van de Nederlandse bevolking en behoren daartoe ook de grondslag voortdurende
solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de
verdiencapaciteit?


%PPSEBUFSUXFFIVXFMJKLTHFSFMBUFFSEFTUFMMJOHFOXBSFOFOTMFDIUTnnOTPMJEBSJUFJUTTUFMMJOH JT
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EFHFOPFNEFIVXFMJKLTHFSFMBUFFSEFTUFMMJOHFOHFEFFMEEPPSUXFF
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Gesteld dat de twee grondslagen in de opvattingen van de Nederlandse
bevolking terug te vinden zijn:
2. In hoeverre maakt de Nederlandse bevolking onderscheid tussen beide
grondslagen bij verschillende onderdelen van het partneralimentatierecht?
3. Heeft de Nederlandse bevolking een voorkeur voor een van de twee grondslagen?
In deze paragraaf wordt allereerst antwoord gegeven op deze drie vragen
(paragraaf 5.4.1). Hierna worden de relevante resultaten gepresenteerd van
het vragenlijstonderzoek dat door de vFAS is uitgezet nadat dit empirisch
onderzoek was afgerond (paragraaf 5.3.2). Tot slot volgen nog enige aanbevelingen met het oog op toekomstig vervolgonderzoek (paragraaf 5.4.2).
  $PODMVTJFT
Dit empirisch onderzoek was voldoende valide om een aantal belangrijke
conclusies te kunnen trekken. De resultaten van het empirisch onderzoek
zijn representatief voor de Nederlandse bevolking omdat de respons op de
enquête hoog was. Uiteindelijk hebben totaal 1031 ondervraagden die een
goede afspiegeling van de bevolking vormden, de vragenlijst ingevuld.
Bovendien verschilden de antwoordpatronen tussen de casus signiﬁcant
van elkaar. Ook wezen de meesten het alimentatieverzoek af indien niet
aan de voorwaarde voor de verkrijging van een recht op partneralimentatie,
behoeftigheid, was voldaan. Daarnaast was partneralimentatie een begrijpelijk
onderwerp voor de respondenten en zij konden tegenover dit thema een
standpunt innemen. Het gemiddelde percentage ‘weet niet’ antwoorden was
laag. De gemiddelde percentages neutrale antwoorden waren eveneens laag,
met uitzondering van de antwoorden die zijn gegeven op de vragen over de
hoogte van het alimentatiebedrag. Bovendien was de spreiding tussen de
antwoorden bij de vragen over de alimentatiehoogte bijna gelijk, waardoor niet
viel op te maken welke hoogte de voorkeur van de bevolking genoot. Daarom
konden geen conclusies betreffende de alimentatiehoogte worden getrokken
omdat de onzekerheid bij de respondenten over dit onderwerp te groot was.
9edYbki_[ ' DE .EDERLANDSE BEVOLKING HEEFT IN PRINCIPE GEEN ANDERE GRONDSLAGEN
AANGEDRAGEN DAN DE VOORTDURENDE SOLIDARITEIT EN DE HUWELIJKSGERELATEERDE VERMIN
DERING VAN DE VERDIENCAPACITEIT
Hoewel de respondenten werden gestimuleerd om alternatieve grondslagen
aan te dragen, blijkt uit de uitkomsten van het onderzoek dat de grondslag
voortdurende solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit door de Nederlandse bevolking als bepalende
grondslagen van partneralimentatie worden geaccepteerd. De respondenten
hebben namelijk geen andere grondslagen van betekenis genoemd dan deze
twee. Ook werden de alternatieve grondslagen uit de vragenlijst afgewezen,
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zoals ‘mannen moeten altijd partneralimentatie betalen’. Toch betekent dit
niet dat de twee grondslagen zo algemeen en abstract zijn dat deze altijd
empirisch worden erkend. Uit verschillende bevindingen volgt namelijk dat er
alternatieve perspectieven op het huwelijk bestaan en daarmee de twee grondslagen niet alternatieﬂoos of onaangevochten zijn. Ten eerste blijkt dit uit het
feit dat een (zeer kleine) minderheid het schuldprincipe noemt wat wijst in de
richting van een andere grondslag dan de twee zojuist genoemde.
Ten tweede zijn sommigen van mening dat de kosten voor een behoeftige
gescheiden echtgenoot moeten worden afgewenteld op de samenleving.
In de solidariteitscasus, maar ook de verdiencapaciteitscasus, is tot slot
soms gekozen voor de strikt-individualistische benadering van autonomie,
zoals het principe dat iedere volwassene voor zichzelf verantwoordelijk is.
Hieruit vloeit voort dat partneralimentatie geen grondslag heeft.
9edYbki_[($' DE .EDERLANDSE BEVOLKING MAAKT EEN ONDERSCHEID TUSSEN DE GRONDSLAG
VOORTDURENDE SOLIDARITEIT EN DE GRONDSLAG HUWELIJKSGERELATEERDE VERMINDERING VAN DE
VERDIENCAPACITEIT BIJ DE TOEKENNING VAN PARTNERALIMENTATIE
Zoals te verwachten was op grond van de theorie uit hoofdstuk 4, volgt uit
dit onderzoek dat de Nederlandse bevolking vooral vindt dat een plicht tot
betaling van partneralimentatie bestaat als de behoeftigheid van een
gescheiden echtgenoot is veroorzaakt door huwelijksgerelateerde omstandigheden. In alle verdiencapaciteitscasus werd namelijk door een zeer ruime
meerderheid van de respondenten partneralimentatie toegekend.
De Nederlandse bevolking was echter minder bereid om partneralimentatie
toe te kennen in de solidariteitscasus. In deze casus was een veelzijdig beeld
te zien. Een meerderheid kende namelijk partneralimentatie toe aan de
verzoeker die vanwege ziekte en ouderdom niet meer met betaalde arbeid in
eigen levensonderhoud kon voorzien. Het alimentatieverzoek werd echter
door de meesten afgewezen in de uitgebreide casus waarin de verzoeker zelf
verantwoordelijk was voor haar economische afhankelijkheid. Dat tijdens het
tien jaar durende huwelijk hoogstwaarschijnlijk sprake is geweest van wederzijdse uitwisseling van liefde en aandacht, vormde voor de bevolking in casu
geen rechtvaardiging om partneralimentatie toe te kennen. Wanneer een
echtgenoot zich in het huwelijk zodanig autonoom opstelde dat deze belangrijke keuzes maakte zonder de partner hierin te betrekken, lijkt hiermee de
grens van de nahuwelijkse solidariteit te zijn bereikt.
9edYbki_[($( DE .EDERLANDSE BEVOLKING BEPAALT DE ALIMENTATIEDUUR OP MAAT
De respondenten die partneralimentatie toekenden, richtten zich bij de
vaststelling van de duur van de onderhoudsplicht speciﬁek op de casus. Een
standaardtermijn van twaalf jaar die overeenkomt met de maximumduur
uit het geldende recht werd afgewezen in zowel de solidariteitscasus als de
verdiencapaciteitscasus. In de solidariteitscasus werd de voorkeur uitgesproken
voor een periode die de alimentatiegerechtigde nodig zou hebben om
daadwerkelijk een nieuwe baan te vinden. Hieruit volgt enerzijds dat men
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van mening is dat de alimentatiegerechtigde die in staat is om te werken, een
inspanningsverplichting heeft om met betaalde arbeid weer economisch
op eigen benen te staan. Anderzijds wordt de gerechtigde niet aan haar
lot overgelaten: pas als zij DAADWERKELIJK weer een inkomen heeft, eindigt de
alimentatietermijn.
In de verdiencapaciteitscasus genoot juist de termijn ‘zolang kinderen zorg
nodig hebben’ de voorkeur. Zorg lijkt daarmee hoger te worden gewaardeerd
dan in het geldende recht. Thans geldt immers een maximumtermijn van
twaalf jaar en als na deze periode de alimentatiegerechtigde vanwege de zorg
voor kinderen nog steeds niet in eigen levensonderhoud kan voorzien, moet
zij om verlenging verzoeken bij de rechter. Dit vergt dus een extra inspanning
en leidt tot meer onzekerheid aan de zijde van de gerechtigde, terwijl als de
duur speciﬁek wordt gekoppeld aan de zorg voor kinderen in beginsel geen
verlengingsverzoek meer nodig is.
Doordat uit de resultaten van dit onderzoek volgt dat de voorkeur van de
Nederlandse bevolking lijkt uit te gaan naar een bepaling van de duur op maat,
kan worden geconcludeerd dat zij hierdoor een onderscheid tussen de twee
grondslagen indirect mogelijk maakt. De rechter heeft immers bij de bepaling
van de duur op maat de vrijheid om dit onderscheid toe te passen.
Overigens werd in beide casus de levenslange alimentatieduur het vaakst
afgewezen. Dit betekent dat de solidariteit tussen ex-echtgenoten niet zodanig
ruim wordt opgevat dat deze levenslang zou moeten voortduren.
9edYbki_[($) DE .EDERLANDSE BEVOLKING STAAT ACHTER ARTIKEL  "7
De respondenten die geen partneralimentatie toekenden buiten beschouwing
gelaten, werd in de vervolgcasus van zowel de solidariteitscasus als de verdiencapaciteitscasus het vaakst gekozen voor deﬁnitieve beëindiging van de
onderhoudsplicht van de eerste ex-echtgenoot op het moment dat de
alimentatiegerechtigde hertrouwt. Deze keuze komt overeen met wat is
geregeld in het huidige artikel 1:160 BW. Een ruime meerderheid van de
Nederlandse bevolking maakt dus bij de beëindiging door hertrouwen geen
onderscheid tussen de twee grondslagen. In beide casus werd dan ook
dezelfde stelling als belangrijkste reden aangewezen om de onderhoudsplicht
deﬁnitief te beëindigen, namelijk de opvatting dat de verantwoordelijkheid
voor de behoeftige gescheiden echtgenoot van de eerste ex-echtgenoot overging op de tweede echtgenoot. Men is dus van mening dat de zorg van de
tweede echtgenoot boven de zorg van de vroegere partner gaat. Daarbij
werd in de verdiencapaciteitscasus de strikt-individualistische opvatting van
autonomie dat de vrouw weer aan het werk had moeten gaan ondanks de zorg
voor kinderen uit een eerder huwelijk, het vaakst afgewezen.
9edYbki_[) DE GRONDSLAG HUWELIJKSGERELATEERDE VERMINDERING VAN DE VERDIENCAPACITEIT
LIJKT DE VOORKEUR VAN DE .EDERLANDSE BEVOLKING TE GENIETEN
Zoals te verwachten viel op basis van de theorie besproken in hoofdstuk 4, lijkt
de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit
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de voorkeur van de Nederlandse bevolking te genieten. De mate van acceptatie
van partneralimentatie was namelijk het hoogst bij de casus waarin de eventueel
toe te kennen onderhoudsplicht is gebaseerd op de huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit. Niet alleen werd in deze casus door
de respondenten als vanzelfsprekend partneralimentatie toegekend (zie
conclusie 1), maar ook werden daarbij voornamelijk huwelijksgerelateerde
redenen genoemd. De twee belangrijkste redenen die de ondervraagden
noemden om partneralimentatie toe te kennen, hadden namelijk te maken
met de gezamenlijke keuze van de ex-echtgenoten voor de ongelijke rolverdeling en de verantwoordelijkheid van beide ouders voor de zorg voor
hun kinderen. Zorg wordt in deze stellingen als persoonlijke keuze gezien.
De ex-echtgenoten zijn gelijke autonome personen, maar de gezamenlijke
gekozen taakverdeling heeft ongelijke gevolgen voor de autonomie van
de zorgende ouder. Dit nadeel moet worden gecompenseerd door de nietzorgende ouder die voordeel heeft aan de ongelijke taakverdeling.
De mate van acceptatie van partneralimentatie was minder hoog bij de
casus waarin de eventueel toe te kennen onderhoudsplicht is gebaseerd op
de voortdurende solidariteit. Een meerderheid van de respondenten kende
nog wel partneralimentatie toe aan de vrouw die vanwege ziekte en ouderdom
niet meer door betaalde arbeid in eigen levensonderhoud kon voorzien. Het
alimentatieverzoek werd echter door de meesten afgewezen in de casus waarin
de verzoeker uit eigen beweging haar behoeftigheid had veroorzaakt (zie
tevens conclusie 1). Daarbij werd niet zozeer de grondslag voortdurende
solidariteit ontkent, maar meer een grens gesteld aan deze grondslag. De
belangrijkste reden van de respondenten om dit verzoek af te wijzen, was
namelijk dat de vrouw ZELF de keuze had gemaakt om haar baan als verpleegkundige op te zeggen.
  )FUPOEFS[PFL°4DIFJEFOJO/FEFSMBOE±WBOEFW'"4
In juni en augustus 2012 is in opdracht van de vFAS door TNS NIPO onder
de volwassen Nederlandse bevolking een internetvragenlijst uitgezet met
vragen over allerlei aspecten van de echtscheiding, waaronder ook kinder- en
partneralimentatie. Deze vragenlijst is uiteindelijk ingevuld door een groep
respondenten die gescheiden zijn (n=1024) en een representatieve groep
respondenten (n=987). De resultaten van het onderzoek van de vFAS
waarin onderwerpen aan bod komen die overeenkomen met de thema’s uit
deze studie, worden in deze paragraaf besproken. Het gaat daarbij (indirect)
om de rechtvaardiging van partneralimentatie, de alimentatiehoogte en de
alimentatieduur. Doordat de studie van de vFAS geheel anders was opgezet
dan mijn empirisch onderzoek (de vFAS heeft algemene vragen gesteld aan
de respondenten, terwijl in dit onderzoek verschillende casus zijn voorgelegd)
vormen de resultaten van het onderzoek van de vFAS vooral een aanvulling.
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In de vragenlijst is onder meer aan de respondenten gevraagd in hoeverre
zij het eens waren met de stelling dat partneralimentatie niet meer van deze
tijd is. De resultaten laten zien dat de onzekerheid onder de ondervraagden bij
deze vraag groot was. Ongeveer een derde van alle respondenten gaf namelijk
een neutraal antwoord. Daarnaast was de spreiding tussen de overige
antwoorden bijna gelijk, waardoor niet valt op te maken in hoeverre de
bevolking het met deze stelling eens was.
Ook is aan de respondenten gevraagd in hoeverre zij het eens waren met
de stelling dat ‘je […] geen partneralimentatie [zou] hoeven te betalen als
je gescheiden bent omdat je partner is vreemdgegaan’. Bijna een derde
van de ondervraagden koos voor een neutraal antwoord. Bij de overige
antwoorden is daarnaast geen meerderheid gevonden. De verdeeldheid onder
de respondenten was dus ook bij deze vraag groot.
De resultaten betreffende de alimentatiehoogte laten zien dat de onzekerheid onder de respondenten bij dit onderwerp eveneens groot was. Vaak werd
namelijk gekozen voor een neutraal antwoord en bij de overige antwoorden
is opnieuw geen meerderheid gevonden. Hierdoor valt niet goed op te maken
hoe de Nederlandse bevolking over de hoogte denkt. Dit was vooral het geval
bij de vragen in hoeverre de respondenten het eens waren met een beperking
van de maximale hoogte door de overheid, het idee dat partneralimentatie
jaarlijks omlaag moet en de stelling dat partneralimentatie ‘gerelateerd [moet]
zijn aan wat tijdens het huwelijk werd besteed’.
Slechts aan degenen die alimentatie ontvangen dan wel betalen (n=367)
is gevraagd in hoeverre deze respondenten begrepen hoe de hoogte was
bepaald. De hoogte werd volledig begrepen door een meerderheid van de
ondervraagden. Toch is dit resultaat weinig veelzeggend omdat in de vraag
geen onderscheid is gemaakt tussen kinder- en partneralimentatie. Daarnaast
is aan ALLE respondenten (dus ook aan de representatieve groep Nederlanders)
gevraagd in hoeverre zij de hoogte als redelijk ervaren. De onzekerheid onder
de respondenten was bij deze vraag te groot. Van de groep gescheiden ondervraagden die partneralimentatie ontvangen dan wel betalen (n=173), vond een
meerderheid de hoogte (enigszins) redelijk.
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Ten slotte stond in meerdere vragen de alimentatieduur centraal. Uit de
resultaten van het vFAS-onderzoek volgt dat een ruime meerderheid van alle
respondenten de huidige duur van maximaal twaalf jaar te lang vond. In de
vragenlijst is echter slechts aan de groep gescheiden respondenten ook verduidelijkt dat de verkorting van de maximumtermijn zou betekenen dat meer
gescheiden respondenten beroep zullen gaan doen op de bijstand. Aan deze
respondenten is vervolgens gevraagd of de maximumtermijn van twaalf jaar
moet blijven ‘waardoor de samenleving minder voor gescheiden mensen hoeft
te betalen’ of dat deze moet worden verkort ‘waardoor er meer mensen in de
bijstand terecht komen, waarvoor de samenleving gaat betalen’. Een beperkte
meerderheid van deze ondervraagden vond dat de periode maximaal twaalf
jaar moet blijven, terwijl een grote minderheid van mening was dat de termijn
toch moest worden verkort. Doordat de resultaten zo dicht bij elkaar liggen,
volgt geen duidelijke voorkeur waardoor geen harde conclusie kan worden
getrokken.
Aan alle respondenten is tevens gevraag na hoeveel tijd zij vinden dat de
ex-partner in eigen levensonderhoud moet kunnen voorzien en de verplichting van partneralimentatie dus moet stoppen. Daarbij waren de volgende
antwoordmogelijkheden gegeven: maximaal 1 jaar, tussen 1 en 3 jaar, tussen
3 en 5 jaar, tussen 5 en 10 jaar, tussen 10 en 15 jaar en geen maximum. In de
antwoordmogelijkheden was de verdeling in het aantal jaren dus niet gelijk
en waarom de vFAS voor deze verdeling heeft gekozen, blijft in het verslag
onduidelijk. Een ruime meerderheid van de ondervraagden gaf een antwoord
dat lag tussen maximaal één en vijf jaar. Een veel kleinere groep respondenten koos voor een maximumtermijn tussen de vijf en vijftien jaar.
Wat meer ondervraagden koos voor de optie ‘geen maximum’. Dit wil
overigens nog niet zeggen dat zij ook vinden dat de duur onbepaald moet zijn.
Voorts volgt uit het onderzoek van de vFAS dat ruim de helft van de
respondenten vond dat ‘de aanwezigheid van kinderen en hun leeftijd’ niet
‘van invloed moet zijn op de maximale duur van partneralimentatie’. In
dit opzicht wijken de uitkomsten van het onderzoek van de vFAS af van de
resultaten uit mijn empirisch onderzoek (zie paragraaf 5.4.1). Waarschijnlijk
komt dit in de eerste plaats doordat in het onderzoek van de vFAS algemene
vragen zijn gesteld, terwijl in het onderzoek uit dit hoofdstuk verschillende
situaties zijn voorgelegd aan de ondervraagden. In de tweede plaats is in
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de antwoordmogelijkheden van mijn onderzoek de zorg voor de kinderen
benadrukt, terwijl in de antwoordmogelijkheden van het onderzoek van de
vFAS de nadruk is gelegd op de leeftijd en de aanwezigheid van de kinderen.
Bovendien bestaat de vraag die de vFAS heeft gesteld eigenlijk uit twee vragen,
waardoor de reacties van de respondenten verschillende betekenissen kunnen
hebben (een respondent kan bijvoorbeeld de aanwezigheid van kinderen wel
belangrijk vinden voor de duur, maar de leeftijd van de kinderen niet).
  "BOCFWFMJOHFOWPPSUPFLPNTUJHFNQJSJTDIPOEFS[PFL
De resultaten van mijn empirisch onderzoek en het onderzoek van de
vFAS vragen om meer grootschalig onderzoek naar partneralimentatie. Ten
eerste kan door verzameling van meer empirische gegevens duidelijk in
kaart worden gebracht in welke gevallen de juridische plicht tot betaling van
partneralimentatie samenvalt met de morele plicht om dit te doen. Daarbij is
van belang om de respondenten verschillende casus voor te leggen, in plaats
van algemene vragen te stellen. Zoals blijkt uit de resultaten van het onderzoek
van de vFAS, blijft het onderwerp partneralimentatie anders voor de respondenten te abstract waardoor uiteindelijk onduidelijk blijft welk standpunt zij
tegenover dit thema innemen.
Ten tweede kan door vervolgonderzoek worden verhelderd hoe de
Nederlandse bevolking denkt over de alimentatieduur. Daarbij kunnen aan
de respondenten meer casus worden voorgelegd, bijvoorbeeld waarin de
alimentatiegerechtigde behoeftig is vanwege ziekte of ouderdom. Ook kunnen
in de antwoordmogelijkheden meer maximumtermijnen worden opgenomen,
waarbij aansluiting wordt gezocht bij de recente plannen van de PVV en de
VVD, PvdA en D66.
Ten derde is meer duidelijkheid nodig over hoe de bevolking denkt over
de alimentatiehoogte. Uit de resultaten van zowel dit empirisch onderzoek als
de studie van de vFAS, komt naar voren dat de onzekerheid onder de respondenten over de hoogte vaak te groot was. Waarschijnlijk kwam dit doordat de
vragen in beide onderzoeken te algemeen en te abstract waren geformuleerd.
Het verdient daarom de aanbeveling om in vervolgonderzoek de casus en de
antwoordmogelijkheden speciﬁeker in ﬁnanciële termen te formuleren. In dit
empirisch onderzoek werd namelijk in de casus slechts aangegeven dat de
draagkrachtige gewezen echtgenoot een (zeer) hoog inkomen had, echter het
inkomen werd niet in cijfers uitgedrukt. Dit laatste gold ook voor een deel van
de antwoordmogelijkheden.
Hoewel uit dit empirisch onderzoek naar voren leek te komen dat de
respondenten het huidige uitgangspunt ‘welvaartsniveau tijdens het huwelijk’
voor de vaststelling van de behoefte leken af te wijzen, is deze conclusie
niet zeker. De antwoordmogelijkheid was namelijk zodanig geformuleerd
dat hieruit niet naar voren kwam dat beide gescheiden echtgenoten, dus de
behoeftige en de draagkrachtige, in principe maandelijks evenveel dienen over
te houden voor de besteding aan luxe lasten als bijvoorbeeld vakanties. Thans


&.1*3*4$)0/%&3;0&,/""3%&"$$&15"5*&7"/%&(30/%4-"(&/

wordt dit met de zogenaamde ‘jusvergelijking’ bewerkstelligd. Om die reden
is het tevens aan te bevelen om de gelijkheid tussen ex-echtgenoten wat de
hoogte betreft, te benadrukken in het antwoordalternatief welke het geldende
uitgangspunt vertegenwoordigt.
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Uit deel I van deze dissertatie is gebleken dat in het huidige Nederlandse recht
twee grondslagen van partneralimentatie naar voren komen, namelijk de
voortdurende solidariteit en de huwelijksgerelateerde vermindering van de
verdiencapaciteit. Deze grondslagen worden in het Nederlandse recht niet
duidelijk van elkaar onderscheiden. Hierdoor kunnen verschillende knelpunten ontstaan bij de rechtvaardiging van de toekenning van een onderhoudsbijdrage, de alimentatiehoogte, de alimentatieduur en de beëindiging van de
onderhoudsplicht door hertrouwen of een daaraan gelijkgesteld samenwonen
van de alimentatiegerechtigde (artikel 1:160 BW).
In dit deel wordt de rol van de grondslagen van partneralimentatie
bestudeerd in de 0RINCIPLES OF %UROPEAN &AMILY ,AW 2EGARDING -AINTENANCE
"ETWEEN &ORMER 3POUSES van de CEFL, het Belgische en het Duitse partneralimentatierecht. Nagegaan wordt welke grondslagen van partneralimentatie
voorkomen in deze 0RINCIPLES en deze twee stelsels. Daarbij wordt bekeken
of daartoe ook de grondslagen voortdurende solidariteit en de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit behoren. Indien dit het
geval is, wordt eveneens onderzocht of in deze stelsels een onderscheid wordt
gemaakt tussen deze twee grondslagen. Op basis daarvan wordt vervolgens
een vergelijking gemaakt met de situatie in Nederland. Onderzocht wordt
wat Nederland van de bestudeerde stelsels kan leren over de gevolgen van het
al dan niet maken van het onderscheid tussen de twee grondslagen voor de
oplossing van de in deel I geconstateerde knelpunten.
A[kp[lWdZ[edZ[hpeY^j[ij[bi[bi
De CEFL Principles betreffende partneralimentatie zijn voor deze dissertatie
zeer waardevol, en wel om twee redenen. De eerste reden is dat het centrale idee
van dit proefschrift, namelijk dat in het recht een onderscheid moet worden
gemaakt tussen twee grondslagen van partneralimentatie, is geboren tijdens
de bespreking van het concept van de zojuist genoemde Principles door de
leden van de CEFL.
Een tweede reden is dat de CEFL 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie
zijn opgesteld op basis van een rechtsvergelijkende studie van 22 Europese
stelsels en dat deze 0RINCIPLES de beste oplossingen trachten te vertegenwoordigen die verschillende Europese landen te bieden hebben. Hoewel de CEFL
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0RINCIPLES betreffende partneralimentatie niet zijn gebaseerd op een onderscheid tussen de twee grondslagen, is het voor dit proefschrift toch zeer
interessant om te onderzoeken hoe de CEFL 0RINCIPLES omgaan met de zojuist
genoemde geconstateerde knelpunten van het Nederlandse recht. Doordat de
leden van de CEFL hebben getracht de 0RINCIPLES zodanig vorm te geven dat
deze naar hun mening de beste Europese oplossingen weergeven, kan aan de
hand van deze 0RINCIPLES worden getoetst of het überhaupt mogelijk is om de
gesignaleerde knelpunten op te lossen ZONDER onderscheid te maken tussen de
twee grondslagen. Indien de 0RINCIPLES hierin slagen, is de in dit proefschrift
bepleite weg naar de oplossing via het onderscheid tussen de twee grondslagen, niet de enige mogelijke route. Als de 0RINCIPLES de knelpunten niet
oplossen, lijkt de in deze dissertatie voorgestelde oplossing geen alternatief
te hebben. Daarnaast is het interessant om te bestuderen of in de CEFL
0RINCIPLES, ondanks dat zij geen expliciet onderscheid tussen de twee grondslagen maken, hier en daar wellicht toch een impliciet onderscheid maken.
De CEFL heeft bij het ontwerpen van de 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie een rechtsvergelijkend overzicht gemaakt aan de hand van
rapporten van het nationale alimentatierecht van 22 Europese landen. Op
basis van een QUICKSCAN van deze rapporten is tot de keuze voor het Belgische
en Duitse stelsel gekomen. Uit de QUICKSCAN en het rechtsvergelijkende
overzicht van de CEFL blijkt dat anno 2006 in geen van de 22 onderzochte
Europese rechtsstelsels in het alimentatierecht een duidelijk onderscheid
wordt gemaakt tussen de twee grondslagen van partneralimentatie. Vanwege
het feit dat de CEFL-rapporten uit 2006 dateren, zijn daarom ook aanvullende
en recentere bronnen gebruikt.
Een eerste reden om voor onze buurlanden te kiezen, is dat daar de
alimentatiewetgeving recentelijk is herzien: in België in 2007 en in Duitsland
in 2008. Te verwachten is dat veel van België en Duitsland valt te leren omdat
in deze jurisdicties zo kort geleden is nagedacht over het alimentatierecht en
wellicht ook over de rechtvaardiging van partneralimentatie.
Daarnaast is voor onze omringende landen gekozen omdat België en
Duitsland in juridisch en sociaal opzicht goed te vergelijken zijn met
Nederland. Vanuit juridisch perspectief omdat alle drie de rechtsstelsels CIVIL
LAW landen zijn die een duidelijk onderscheid maken tussen het alimentatierecht en het huwelijksvermogensrecht. Landen uit de COMMON LAW-rechtsfamilie zijn minder goed vergelijkbaar met Nederland vanwege de grote
verschillen tussen deze stelsels. Vooral op het gebied van het alimentatierecht
is een rechtsvergelijking weinig zinvol doordat de onderhoudsplicht tussen
ex-echtgenoten nauw is verweven met de huwelijksvermogensrechtelijke
afwikkeling na echtscheiding. Beide instituten zijn in de COMMON LAW
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praktijk moeilijk van elkaar te scheiden en de rechter heeft op dat vlak een zeer
ruime beslissingsbevoegdheid.
In deel I is besproken dat het belang van een wettelijke onderhoudsplicht
tussen ex-echtgenoten in een samenleving grotendeels samenhangt met
sociaal-economische en sociaal-culturele ontwikkelingen. Belangrijke indicatoren zijn daarbij de gemiddelde arbeidsparticipatiegraad van vrouwen,
het arbeidsvolume van vrouwen en de verdeling van zorg en arbeid tussen
mannen en vrouwen. Landen die geen erfenis kennen van het traditionele
huwelijksbeeld en waarin vrouwen gemiddeld vaker en veel meer uren werken
dan in ons land, zijn daarom slecht met Nederland te vergelijken. In landen
als bijvoorbeeld Finland, Tsjechië of Zweden is partneralimentatie om die
redenen slechts een theoretische mogelijkheid, waarvan in de praktijk geen
gebruik wordt gemaakt. Daarentegen is de sociaal-economische en sociaalculturele situatie van België en Duitsland vergelijkbaar met die van Nederland, waardoor een vergelijking met deze landen vruchtbaar is. Zoals in deel I
is beschreven, kent Nederland een hoge arbeidsparticipatiegraad van vrouwen,
maar ligt het arbeidsvolume onder het Europese gemiddelde en is vaak
nog sprake van een ongelijke rolverdeling tussen mannen en vrouwen. In
België en Duitsland is de arbeidsparticipatiegraad van vrouwen lager, maar het
gemiddelde arbeidsvolume van Belgische en Duitse vrouwen is bijna gelijk
aan die van Nederlandse vrouwen. Ook qua tijdsverdeling van zorg en
arbeid tussen vrouwen en mannen, komen België en Duitsland in de buurt
van Nederland.
Bovendien kan de relevantie van partneralimentatie in een samenleving
minder groot zijn als hoofdzakelijk de staat de zorg voor een behoeftige
gescheiden echtgenoot op zich neemt. In Rusland geldt bijvoorbeeld dat
private zorg subsidiair is aan publieke zorg, waardoor de behoeftige
ex-echtgenoot in de eerste plaats om ﬁnanciële bijstand van de staat moet
verzoeken voordat aanspraak kan worden gemaakt op een onderhoudsbijdrage van de gewezen partner. In Nederland is de verantwoordelijkheid
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van de samenleving voor het levensonderhoud van de behoeftige ex-echtgenoot
subsidiair ten opzichte van de verantwoordelijkheid van de draagkrachtige
voormalige partner. België en Duitsland kennen een vergelijkbare verdeling
als Nederland van de verantwoordelijkheid voor de behoeftige gescheiden
echtgenoot tussen de samenleving enerzijds en de ex-partner anderzijds.
Hierdoor is een vergelijking met deze stelsels eveneens nuttig.
Daarenboven geldt dat de Duitse literatuur over de grondslagen van
partneralimentatie een van de rijkste is in Europa.
Tot slot was een belangrijke overweging bij het maken van de landenselectie dat een studie naar het Duitse en Belgische recht mogelijk was
vanwege de toegankelijkheid van het bronnenmateriaal, mede vanwege de taal.
C[j^eZ[[defXekm
Voor het onderzoek uit dit deel is de successieve methode van rechtsvergelijken gehanteerd. Dit deel bestaat namelijk in de eerste plaats uit drie
rapporten waarin achtereenvolgens de 0RINCIPLES OF %UROPEAN &AMILY ,AW
2EGARDING -AINTENANCE "ETWEEN &ORMER 3POUSES van de CEFL (hoofdstuk 6),
het Belgische recht (hoofdstuk 7) en het Duitse recht (hoofdstuk 8), worden
beschreven. Zoals eveneens in de introductie van dit proefschrift is aangegeven, vormt het Nederlandse recht het uitgangspunt van deze dissertatie.
Het rechtsvergelijkende onderzoek heeft een aanvullend karakter en is slechts
een hulpmiddel voor het zoeken naar de oplossingen voor de geconstateerde
knelpunten van het Nederlandse recht. Derhalve zijn de rapporten voornamelijk toegespitst op de grondslagendiscussie en de oplossing van deze
problemen. Deze opzet brengt mee dat het onderzoek naar de gekozen
buitenlandse stelsels minder uitgebreid en diepgaand is dan het onderzoek
naar het Nederlandse stelsel van partneralimentatie.
In de rapporten wordt zoveel als mogelijk dezelfde opbouw gehanteerd.
Het rapport over de CEFL 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie is echter
aanzienlijk korter omdat dit geen rechtsstelsel is, maar een model. Na de
beschrijving van de relevante regels, worden deze regels in elk rapport
toegepast op de zuivere solidariteitscasus van Lisa en de zuivere verdiencapaciteitscasus van Jane welke in de introductie van dit proefschrift
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zijn gegeven. Daarbij wordt onderzocht tot welke uitkomsten dit leidt,
zodat kan worden nagegaan in hoeerre de bestudeerde stelsels oplossingen
kunnen bieden voor de in hoofdstuk 1 geconstateerde knelpunten van het
Nederlandse recht. Deze methode – waarin het probleem in de vorm van
een casus wordt geformuleerd – is door Schlesinger de CASE ORIENTED FACTUAL
METHOD genoemd.
Op basis van de rapporten uit de hoofdstukken 6 tot en met 8 worden – in
het licht van de grondslagenproblematiek – de overeenkomsten en verschillen
tussen het Nederlandse recht en de CEFL 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie, het Belgische en het Duitse recht, in hoofdstuk 9 in kaart gebracht
en geëvalueerd. Vervolgens worden uit deze rechtsvergelijkende studie lessen
getrokken voor het Nederlandse alimentatierecht.



 0OUXJLLFMFECZ3VEPMG4DIMFTJOHFSJO[JKO$PSOXFMM1SPKFDU;JF'PSNBUJPOPGDPOUSBDUT

TUVEZPGUIFDPNNPODPSFPGMFHBMTZTUFNT 3#4DIMFTJOHFS FE /FX:PSL0DFBOB
1VCMJDBUJPOT3#4DIMFTJOHFS °5IF1BTUBOE'VUVSFPG$PNQBSBUJWF-BX± 5IF"NFSJDBO
+PVSOBMPG$PNQBSBUJWF-BX Q



)00'%456,

%F$&'-1SJODJQMFTPG&VSPQFBO'BNJMZ-BX
CFUSFGGFOEFQBSUOFSBMJNFOUBUJF
 */-&*%*/(
De CEFL stelt 0RINCIPLES OF %UROPEAN &AMILY ,AW op. De CEFL ontwerpt deze
0RINCIPLES om te dienen als inspiratiebron en model voor vooral nationale en
supranationale wetgevers die hervormingen van het recht beogen. In 2004
heeft de CEFL de eerste set van 0RINCIPLES gepubliceerd die deels partneralimentatie betreffen, namelijk de 0RINCIPLES OF %UROPEAN &AMILY ,AW 2EGARDING
$IVORCE AND -AINTENANCE "ETWEEN &ORMER 3POUSES. In de introductie van dit
proefschrift is beschreven dat de totstandkoming van deze 0RINCIPLES voor
dit onderzoek van wezenlijk belang is geweest. Het centrale idee van deze
dissertatie dat in het recht een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt
tussen de twee grondslagen van partneralimentatie, is namelijk ontstaan
tijdens de discussie tussen de CEFL-leden over het concept van de 0RINCIPLES.
Zoals ook in de introductie naar voren kwam, heeft de CEFL er uiteindelijk
voor gekozen het onderscheid verder niet uit te werken in de 0RINCIPLES omdat
dit in geen enkel onderzocht rechtsstelsel terug te vinden was.
De 0RINCIPLES worden minder uitgebreid besproken dan het Belgische en
Duitse recht in de volgende twee hoofdstukken omdat de 0RINCIPLES slechts
bestaan uit een beperkt aantal artikelen, voorzien van een rechtsvergelijkend
overzicht en een commentaar. Ze zijn noch qua omvang, noch qua uitvoering
te vergelijken met de rechtsstelsels. Immers, er bestaat geen wetsgeschiedenis,
geen jurisprudentie en (nog) geen uitgebreide literatuur over de 0RINCIPLES
betreffende partneralimentatie.
In dit hoofdstuk wordt allereerst de opvattingen van de CEFL over de
grondslagen van partneralimentatie besproken (paragraaf 6.2). Hierna
wordt ingegaan op die onderdelen van het alimentatierecht waarbij in het
Nederlandse recht problemen zijn geconstateerd. Allereerst wordt uiteengezet wanneer een ex-echtgenoot ingevolge de 0RINCIPLES partneralimentatie
kan worden toegekend (paragraaf 6.3). Hierna worden de regels geschetst
over de alimentatiehoogte, de alimentatieduur en de beëindiging van
partneralimentatie door hertrouwen of een nieuwe langdurige relatie van de
alimentatiegerechtigde (paragrafen 6.4 tot en met 6.6). Voorts worden de
0RINCIPLES toegepast op de in de introductie van dit proefschrift gegeven casus
van Lisa – waarin de onderhoudsbijdrage zuiver is gebaseerd op de grondslag
voortdurende solidariteit – en de casus van Jane, waarin de onderhouds
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bijdrage zuiver de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit als grondslag heeft (paragraaf 6.7). Daarbij wordt bekeken of de
0RINCIPLES de in het Nederlandse recht gesignaleerde problemen weten op te
lossen zonder een onderscheid te maken tussen de twee grondslagen. Hierna
volgt een conclusie (paragraaf 6.8).
 %&017"55*/(&/07&3%&(30/%4-"(&/8""301%&$&'-
 13*/$*1-&4;*+/(&#"4&&3%
Doordat de bespreking van de 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie niet
mogelijk is zonder een korte introductie van de CEFL, alsook haar werkwijze
en methode, komt dit in deze paragraaf allereerst aan de orde (paragraaf 6.2.1).
Nadien komt de grondslagendiscussie nader aan bod die de CEFL tijdens de
totstandkoming van deze 0RINCIPLES heeft gevoerd (paragraaf 6.2.2). Beschreven
wordt hoe de grondslagen uiteindelijk naar voren komen in de inleiding tot de
0RINCIPLES.
  %F$&'De CEFL is in 2001 door de Nederlands-Duitse hoogleraar Boele-Woelki en
de Belgische hoogleraar Pintens opgericht te Utrecht. De CEFL wordt thans
gevormd door prominente deskundigen op het gebied van het familierecht
uit 26 West- en Oost-Europese landen. De oprichting van de CEFL is een
zuiver academisch initiatief en de commissie heeft derhalve geen politieke
legitimatie.
Het doel van de CEFL is om niet-bindende 0RINCIPLES ON %UROPEAN &AMILY
,AW op te stellen die kunnen dienen als inspiratiebron en model voor
nationale en supranationale wetgevers die hervormingen van het recht voor
ogen hebben. Ze zouden op den duur een spontane BOTTOM UP harmonisatie
van het familierecht in Europa kunnen bevorderen.
De CEFL bestaat uit een /RGANISING #OMMITTEE en een %XPERT 'ROUP. De taak
van het /RGANISING #OMMITTEE is om het concept van de 0RINCIPLES te ontwerpen
en het werk van de %XPERT 'ROUP en de commissie als geheel, voor te bereiden
en te coördineren. De %XPERT 'ROUP heeft als taak de nationale rapporten op te
stellen op basis waarvan de 0RINCIPLES worden opgesteld en als taak het concept
van de 0RINCIPLES te beoordelen.
In een aantal stappen brengt de CEFL de 0RINCIPLES OF %UROPEAN &AMILY
,AW tot stand. Allereerst kiest de CEFL onderwerpen van het familierecht
die het meest geschikt zijn voor harmonisatie. De eerste onderwerpen die
#JKEFUPUTUBOELPNJOHWBOEF1SJODJQMFTCFUSFGGFOEFQBSUOFSBMJNFOUBUJFCFTUPOEEF$&'-
OPHVJUFYQFSUTVJUMBOEFO
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de CEFL voor haar activiteiten heeft gekozen, zijn echtscheiding en partneralimentatie (gepubliceerd in 2004). De 0RINCIPLES betreffende de ouderlijke
verantwoordelijkheid zijn door de CEFL in 2007 gepubliceerd; thans werkt zij
aan 0RINCIPLES betreffende het huwelijksvermogensrecht.
Per onderwerp wordt op basis van een rechtsvergelijkende methode een
uitgebreide vragenlijst opgesteld die wordt ingevuld door de leden van de
%XPERT 'ROUP. Daarna worden de nationale rapporten door de /RGANISING
#OMMITTEE met elkaar vergeleken om de overeenkomsten en verschillen in kaart
te brengen. Vervolgens worden de 0RINCIPLES ontworpen. Daarbij maakt de
CEFL gebruik van twee methoden, te weten de zogenaamde ¯COMMON CORE°
en de ¯BETTER LAW° methode. De eerstgenoemde methode houdt in dat de
ontwerpers een regel selecteren die in de meerderheid van de onderzochte
jurisdicties voorkomt. Deze regel wordt vervolgens als 0RINCIPLE gebruikt.
De COMMON CORE methode heeft voor- en nadelen. Een belangrijk voordeel
is dat eenvoudig te rechtvaardigen is waarom voor een bepaalde regel wordt
gekozen. Een nadeel van deze methode is echter dat de gekozen oplossing niet
steeds innoverend en modern is.
Als geen COMMON CORE kan worden gevonden omdat de verscheidenheid
tussen de Europese rechtsstelsels te groot is of het niveau van kwaliteit en
moderniteit van de gevonden COMMON CORE door de CEFL als te laag wordt
beschouwd, wordt de BETTER LAW methode gehanteerd. Dat betekent dat een
regel wordt geselecteerd die slechts is vertegenwoordigd in een minderheid
van de jurisdicties of dat een geheel nieuwe regel door de commissie zélf
wordt geformuleerd. Bij de BETTER LAW methode kiezen de ontwerpers dus een
bepaalde regel op grond van de kwaliteit daarvan en daarmee wordt die regel
tot de ‘betere’ regel verheven. Het nadeel van deze methode is dat de rechtvaardiging van een keuze voor een bepaalde regel moeilijk en subjectief is, maar
het voordeel hiervan is dat een hogere standaard van moderniteit kan worden
bereikt.
Een concrete invulling van sommige 0RINCIPLES wordt door de CEFL soms
ook overgelaten aan de nationale wetgever, meestal als geen common core en
geen beste oplossing kan worden gevonden.
De laatste stap die bij de totstandbrenging van de 0RINCIPLES wordt genomen, is de publicatie van deze 0RINCIPLES. De 0RINCIPLES bestaan uit drie delen,
namelijk: de tekst van de 0RINCIPLES zelf, het rechtsvergelijkende overzicht en het
commentaar dat de 0RINCIPLES toelicht. Deze toelichtingen hebben een grote
toegevoegde waarde voor de interpretatie van de 0RINCIPLES en om die reden
wordt in de volgende paragraaf niet slechts op de 0RINCIPLES over partner
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alimentatie zelf ingegaan, maar komen tevens de daarbij behorende
toelichtingen aan de orde.
  (FOPFNEFHSPOETMBHFOJOEF$&'-1SJODJQMFT
Tijdens de bespreking door de %XPERT 'ROUP van het concept van de 0RINCIPLES
betreffende partneralimentatie in Frankfurt (Oder) op 20 maart 2004, liepen
de experts telkens tegen het probleem aan dat het moeilijk was om binnen
dezelfde set van regels een billijk resultaat te bereiken qua hoogte, duur en
beëindiging door hertrouwen of daaraan gelijkgesteld samenwonen van
de gerechtigde, voor twee verschillende situaties: een zuiver solidariteitsgeval
en een zuiver geval van huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit.
De CEFL-EXPERTS Schwenzer en Antokolskaia stelden vervolgens voor om
twee sets van regels te ontwerpen welke gebaseerd zouden worden op een
duidelijk onderscheid tussen de grondslag voortdurende solidariteit en de
grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit.
Het idee van het onderscheid tussen deze twee grondslagen wordt ook kort
aangehaald door Martiny en Sverdrup bij de bespreking van de 0RINCIPLES
betreffende partneralimentatie. Martiny stelt:
°<X>JUI UIF JOUSPEVDUJPO PG OPOGBVMU EJWPSDF WJ[ UIF EPDUSJOF PG JSSFUSJFWBCMF 
CSFBLEPXO  JU IBT CFDPNF NPSF EJG¹DVMU UP ¹OE B DPOWJODJOH KVTUJ¹DBUJPO GPS 
QPTUEJWPSDF NBJOUFOBODF 0OF MJOF PG BSHVNFOUBUJPO JT UIBU UIFSF FYJTUT B LJOE 
PG QPTUEJWPSDF TPMJEBSJUZ CFUXFFO UIF TQPVTFT <¥> "OPUIFS KVTUJ¹DBUJPO XJUI 
NVDI TVQQPSU JO /PSUI "NFSJDB JT UIF JEFB UIBU NBJOUFOBODF TIPVME BNPVOU UP 
DPNQFOTBUJPO GPS UIF EFUSJNFOUT PG UIF NBSSJBHF 5IFTF BQQSPBDIFT BSF PGUFO 
DPNCJOFEPSNJYFEXJUIFBDIPUIFS±

Sverdrup schrijft over de twee grondslagen als volgt:
°<¥>BOEBTMJGFMPOHNBSSJBHFJTEFDMJOJOH TPMJEBSJUZJTNPSFBKVTUJ¹DBUJPOJOUIFPSZ
UIBO JO QSBDUJDF 5PEBZ  DPNQFOTBUJPO GPS MPTTFT SFMBUJOH UP NBSSJBHF TFFNT UP CF
UIFNPTUQMBVTJCMFKVTUJ¹DBUJPOCPUIGPSMPOHUFSNNBJOUFOBODFBOEGPSTIPSUUFSN
NBJOUFOBODFUIJTDPNQFOTBUJPOJTBMTPMJOLFEUPSFUSJCVUJWFKVTUJDFPOBNPSFHFOFSBMMFWFM±

In de inleiding tot de 0RINCIPLES worden slechts de twee grondslagen genoemd:

7PMHFOTNPOEFMJOHFNFEFEFMJOHWBOIFU$&'-MJE"OUPLPMTLBJB
7PMHFOTNPOEFMJOHFNFEFEFMJOHWBOIFU$&'-MJE"OUPLPMTLBJB%PPS4DIXFO[FSFO%JNTFZ
 Q FW JTFFOHMPCBBMPOEFSTDIFJEHFNBBLUUVTTFOEFUXFFHSPOETMBHFO
JOEF.PEFM'BNJMZ$PEFVJU
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°<U>IFSFBSFTFWFSBMQPTTJCMFKVTUJ¹DBUJPOTBTUPXIZ<¥>BNBJOUFOBODFPCMJHBUJPOBGUFS
EJWPSDFDBOFYJTUCFUXFFOGPSNFSTTQPVTFT*OTPNFDBTFTUIFSFBSFNBSSJBHFSFMBUFE
EFUSJNFOUTXIJDINBLFPOFPGUIFTQPVTFT PGUFOUIFFYXJGF NPSFEFQFOEFOUUIBO
UIFPUIFS"OPUIFSBTQFDUJTUIBU FHBGUFSBNBSSJBHFPGMPOHEVSBUJPO UIFSFJTTUJMMB
QPTUEJWPSDFTPMJEBSJUZCFUXFFOUIFTQPVTFT±

Toch blijkt uit dezelfde inleiding dat de CEFL heeft besloten om op basis van
de twee grondslagen geen verschillende typen van onderhoudsverplichtingen
te creëren omdat in geen van de onderzochte rechtsstelsels een duidelijk
onderscheid tussen beide grondslagen terug te vinden is:
°<U>IF1SJODJQMFT IPXFWFS EPOPUFTUBCMJTIEJGGFSFOUUZQFTPGNBJOUFOBODFBGUFSEJWPSDF
JO UIF TFOTF PG °DPNQFOTBUPSZ QBZNFOUT¯ BOE PUIFS NBJOUFOBODF QBZNFOUT PS 
®SFIBCJMJUBUJWF¯ WFSTVT ®JOEF¹OJUF BMJNPOZ¯ 5IF DPODFQU UIBU UIFSF BSF TFWFSBM
UZQFT PG NBJOUFOBODF DMBJNT XIJDI IBWF UP CF CBTFE PO EJGGFSFOU DPOEJUJPOT XBT 
OPU GPMMPXFE *U TFFNT UIBU UIF QVSQPTFT PG NBJOUFOBODF BSF JOUFSNJOHMFE JO UIF 
KVSJTEJDUJPOT TVSWFZFE BOE UIBU UIFSF JT OP DPNNPO DPSF GPS VTJOH UXP PS NPSF 
EJGGFSFOUTFUTPGQSJODJQMFT±

Daarnaast stelt de CEFL dat een alimentatiesysteem dat slechts is gebaseerd
op de compensatie van ﬁnanciële nadelen (dus de huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit als grondslag heeft), kan overlappen
met afspraken die zijn gemaakt aangaande het huwelijksvermogensrecht.
Daarom zou een onderscheid tussen verschillende types van alimentatie met
verschillende voorwaarden niet werkzaam en onwenselijk zijn.
De CEFL vond het dus niet zinvol om het onderscheid tussen de twee
grondslagen van partneralimentatie uit te werken in de 0RINCIPLES. Tot welk
resultaat deze beslissing heeft geleid, wordt in het vervolg van dit hoofdstuk
beschreven.
 %&50&,&//*/(7"/1"35/&3"-*.&/5"5*&
Doordat in hoofdstuk 1 een probleem van het Nederlandse recht is geconstateerd bij de toekenning van partneralimentatie, wordt in deze paragraaf
ingegaan op de voorwaarden die in de CEFL 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie worden gesteld aan de toekenning (paragraaf 6.3.1) en de mogelijkheid die in deze 0RINCIPLES wordt gegeven om in geval van buitengewoon
ingrijpende omstandigheden voor de onderhoudsplichtige geen alimentatie
vast te stellen (of te beperken) (paragraaf 6.3.2).
  7PPSXBBSEFOCFIPFGUJHIFJEFOESBBHLSBDIU
Volgens 0RINCIPLE 2:2 dient in principe iedere gescheiden echtgenoot voor zijn
eigen levensonderhoud te zorgen. Bijna alle 22 onderzochte Europese rechts*CJE
*CJE
 1BSBHSBBG
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stelsels kennen het uitgangspunt dat van een ex-echtgenoot in redelijkheid
kan worden verwacht dat zij door passende arbeid zichzelf onderhoudt.
Het zelfredzaamheidsbeginsel uit 0RINCIPLE 2:2 vormt dus de COMMON CORE. In
het bijbehorende commentaar op dit 0RINCIPLE is echter uitdrukkelijk bepaald
dat de realiteit anders kan zijn en dat er uitzonderingssituaties zich kunnen
voordoen waarin mag worden afgeweken van het zelfredzaamheidsbeginsel.
In het bijzonder is hiervan sprake als een ex-echtgenoot onvoldoende
middelen heeft om in eigen behoeften te voorzien (0RINCIPLE 2:3). Ook staat
in de toelichting van 0RINCIPLE 2:2 dat het zelfredzaamheidsbeginsel niet in
de weg staat aan een beslissing van een rechtbank om een ex-echtgenoot te
compenseren voor opgelopen (ﬁnanciële) nadelen gedurende het huwelijk.
Net als in het Nederlandse recht moet krachtens 0RINCIPLE 2:3 een voormalige echtgenoot behoeftig zijn om aanspraak te kunnen maken op een
onderhoudsbijdrage van haar gewezen partner. Ook voor 0RINCIPLE 2:3 geldt
dat dit de COMMON CORE vertegenwoordigt van de onderzochte jurisdicties.
Eveneens staat in dit 0RINCIPLE dat de onderhoudsplichtige ﬁnanciële mogelijkheden moet hebben om in de behoeften van de gerechtigde te voorzien. Met
andere woorden, de onderhoudsplichtige moet draagkracht hebben.
In 0RINCIPLE 2:3 is niet nader gespeciﬁceerd hoe de behoeftigheid vastgesteld moet worden. Uit de toelichting volgt echter dat rekening moet worden
gehouden met alle behoeften en inkomsten van de voormalige echtelieden.
Daarbij gaat het om een ruime invulling; onder de inkomsten vallen bijvoorbeeld zowel de inkomsten uit arbeid, als vermogen. Onder de behoeften vallen
daarnaast alle redelijke noodzakelijke lasten. Andere factoren waarmee
volgens de CEFL in ieder geval rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van een alimentatieverzoek, zijn te vinden in 0RINCIPLE 2:4, te weten:
t EFMFFGUJKE HF[POEIFJETUPFTUBOEFOCFSPFQTQFSTQFDUJFWFOWBOEF
ex-echtgenoten;
t EF[PSHWPPSEFLJOEFSFO
t EFWFSEFMJOHWBOEFUBLFOUJKEFOTIFUIVXFMJKL
t EFIVXFMJKLTEVVS
t EFMFWFOTTUBOEBBSEUJKEFOTIFUIVXFMJKLFO 
t FFOOJFVXIVXFMJKLPGFFOMBOHEVSJHFSFMBUJF
De opsomming is niet-limitatief, maar deze factoren worden wel het vaakst
genoemd in de bestudeerde Europese jurisprudenties en vormen daarmee de
COMMON CORE. Volgens de CEFL sluiten de genoemde factoren compensatoire
noch solidaire aspecten uit. Anders gezegd: het is niet noodzakelijk dat
de behoeftigheid door het huwelijk is ontstaan en een indirect onderscheid
tussen de twee grondslagen wordt bij de toekenning niet gemaakt. In de meest
onderzochte landen is een dergelijk causaal verband namelijk niet noodzakelijk;
(PO[gMF[#FJMGVTT Q
#PFMF8PFMLJFB Q
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Zweden vormt hierop een uitzondering. Een Zweedse ex-echtgenoot kan
slechts partneralimentatie toegekend krijgen als deze zichzelf niet kan onderhouden vanwege aan het huwelijkgerelateerde oorzaken.
Op de factor ‘levensstandaard tijdens het huwelijk’ wordt nog nader ingegaan in de paragraaf over de vaststelling van de alimentatiehoogte. De overige
factoren spreken in principe voor zich, maar ter verduidelijking nog een
enkel woord over bepaalde factoren. Bij de factor die de zorg voor kinderen
inhoudt, gaat het volgens de CEFL om zorg die is verleend in het verleden en
wordt verleend in de toekomst. Bovendien is het aan de nationale wetgever
overgelaten om te beslissen of slechts gemeenschappelijke kinderen onder
deze factor vallen of ook andere kinderen. Te denken valt bijvoorbeeld aan
stiefkinderen. Voorts is niet relevant of de kinderen nog minderjarig zijn,
want bij deze factor gaat het er om dat de mogelijkheden van de alimentatiegerechtigde om in eigen levensonderhoud te voorzien negatief zijn beïnvloed
door de zorg.
Aangaande de factor die de verdeling van de taken in het gezin centraal stelt,
is uitdrukkelijk door de CEFL bepaald dat de echtelieden gezamenlijk kunnen
afspreken dat de ene echtgenoot voor het huishouden zorgt, daarmee bijdragend
aan de verdiencapaciteit en carrière van de andere echtgenoot. Hierdoor ontstaat behoeftigheid en dit geval vormt een van de uitzonderingssituaties waarin
kan worden afgeweken van het zelfstandigheidsbeginsel uit 0RINCIPLE 2:2.
Bij de laatstgenoemde factor gaat het tenslotte om een nieuw huwelijk of
langdurige relatie van de ONDERHOUDSPLICHTIGE. Wanneer een alimentatiegerechtigde hertrouwt of een nieuwe relatie aangaat, dan is 0RINCIPLE 2:9
van toepassing en wordt de onderhoudsplicht beëindigd (zie hierover meer
paragraaf 6.6).
  7PPSXBBSEFOWFSWVME NBBSUPDIHFFOQBSUOFSBMJNFOUBUJF
Ondanks dat aan de voorwaarde behoeftigheid is voldaan, kan niet zonder
meer partneralimentatie worden toegekend aan de ex-echtgenoot. Vanwege
het gedrag van een behoeftige ex-echtgenoot kan namelijk geheel geen partneralimentatie worden toegekend of de onderhoudsbijdrage worden beperkt
dan wel beëindigd (0RINCIPLE 2:6). Een dergelijke hardheidsclausule is in de
meerderheid van de onderzochte Europese rechtsstelsels terug te vinden.
Schuld aan de scheiding speelt geen enkele rol in de door de
CEFL ontwikkelde 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie (zie bijvoorbeeld 0RINCIPLES 2:1 en het bijbehorend commentaar). Daarom kan de
hardheidsclausule slechts worden toegepast in buitengewoon ingrijpende
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omstandigheden. In het commentaar op 0RINCIPLES 2:6 staat namelijk dat de
hardheidsclausule niet bij elke vorm van wangedrag werking heeft, maar
dat het dient te gaan om extreme gevallen van bijvoorbeeld mishandeling,
huiselijk geweld en ﬁnancieel wanbeheer. Deze gedragingen moeten zo
grievend voor de onderhoudsplichtige zijn dat niet meer van hem kan worden
verwacht dat hij bijdraagt in het levensonderhoud van zijn ex-partner.
 %&)00(5&7"/1"35/&3"-*.&/5"5*&
In hoofdstuk 1 is tevens een probleem van het Nederlandse recht
geïdentiﬁceerd bij de bepaling van de hoogte van de onderhoudsbijdrage.
Daarom wordt in deze paragraaf besproken hoe met dit onderwerp in de
CEFL 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie wordt omgegaan. Uit het
commentaar op het in de vorige paragraaf besproken 0RINCIPLES 2:4, waarin de
factoren worden genoemd waarmee in het bijzonder rekening moet worden
gehouden bij de beoordeling van de alimentatieaanspraak, blijkt dat de CEFL
met deze regel slechts een algemene richtlijn beoogt aan te reiken voor de
berekening van het alimentatiebedrag en dat nadere invulling hiervan is
overgelaten aan de nationale wetgever. Volgens González Beilfuss is de reden
hiervoor dat in de nationale wetgeving van de onderzochte stelsels vaak geen
berekeningsmethode is terug te vinden, maar de berekening is overgelaten
aan de bevoegde autoriteit (vaak de rechter). Om die reden zijn dergelijke
onderwerpen moeilijk te harmoniseren, mede omdat zij vaak samenhangen
met andere gebieden van het recht, zoals belastingrecht of sociale zekerheidsrecht.
Toch heeft de CEFL in 0RINCIPLE 2:4 een belangrijke aanwijzing gegeven
voor de berekening van partneralimentatie, want bij de vaststelling van
partneralimentatie moet rekening worden gehouden met de huwelijkse
levensstandaard. Deze ﬁnanciële factor is niet zonder discussie opgenomen
in de lijst van 0RINCIPLE 2:4. De belangrijkste reden om dit toch te doen, was dat
in de meerderheid van de bestudeerde landen de huwelijkse levensstandaard
een zekere rol speelt. De huwelijkse levensstandaard wordt echter beschouwd
als een van de factoren die bij de toekenning van partneralimentatie in overweging moet worden genomen, en niet als maatstaf voor de vaststelling van de
alimentatiehoogte.
 %&%6637"/1"35/&3"-*.&/5"5*&
In deze paragraaf wordt ingegaan op het CEFL 0RINCIPLE betreffende partner
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alimentatie die de duur van partneralimentatie regelt – 0RINCIPLE 2:8 – omdat in
hoofdstuk 1 tevens bij dit onderdeel van het alimentatierecht een knelpunt van
het Nederlandse recht naar voren is gekomen. Ingevolge dit 0RINCIPLE wordt
de alimentatieduur in principe door de bevoegde autoriteit (doorgaans de
rechter) beperkt in tijd, maar bij uitzondering kan de partneralimentatie
worden verleend ZONDER beperking in tijd. Een mogelijke levenslange
alimentatieduur wordt door de CEFL dus niet afgewezen. Zoals de meeste
0RINCIPLE betreffende partneralimentatie is ook 0RINCIPLE 2:8 het resultaat van
de COMMON CORE van de bestudeerde Europese rechtsstelsels. In de meerderheid van deze landen beslist namelijk de bevoegde autoriteit (meestal de
rechter) over de alimentatieduur. Bovendien hebben de meeste jurisdicties
geen wettelijke voorgeschreven begrenzingen in tijd.
Volgens de CEFL is het noodzakelijk om bij de bepaling van de alimentatieduur een keuze te maken tussen een vaste of een variabele termijn. Is van
dit laatste sprake, dan dient met verschillende factoren rekening te worden
gehouden, zoals de ﬁnanciële situatie van partijen, een lange voorhuwelijkse
samenleving, de hoge leeftijd van partijen, de huwelijksduur, de zorg voor
kinderen en de situatie op de arbeidsmarkt in de omgeving van de alimentatiegerechtigde. Wanneer echter de keuze is gemaakt voor een vaste termijn die
wordt beschouwd als een overgangsperiode, kan deze duur slechts per geval
worden vastgesteld door een bevoegde autoriteit, aldus de CEFL.
Als er vanuit wordt gegaan dat de behoeftigheid niet slechts door het
huwelijk, maar ook door andere sociale omstandigheden kan ontstaan, is
volgens de CEFL verdedigbaar dat een wettelijke maximumtermijn met een
aanzienlijke duur wordt vastgesteld. De CEFL stelt echter dat een wettelijke
maximumtermijn niet noodzakelijk is als i) de bevoegde autoriteit in alle
zaken beslist over de lengte van de alimentatieduur, ii) de bevoegde autoriteit
de duur kan verlengen na verloop van de overgangsperiode, en, iii) de bevoegde
autoriteit in buitengewone omstandigheden eveneens partneralimentatie kan
toekennen zonder tijdslimiet, bijvoorbeeld na een zeer langdurig huwelijk
of bij een hoge leeftijd of ziekte van de gerechtigde. Doordat ouderdom en
ziekte een aanwijzing vormen dat de onderhoudsplicht is gebaseerd op de
grondslag voortdurende solidariteit, laat de CEFL met deze voorbeelden zien
dat zij ook een onbepaalde duur toestaat in gevallen als de onderhoudsplicht
deze grondslag heeft. Daarnaast kan bovenal de conclusie worden getrokken dat
de CEFL bij de bepaling van de alimentatieduur voorstander is van maatwerk.
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Het laatste probleem van het Nederlandse recht dat in hoofdstuk 1 is geconstateerd, betreft de beëindiging van partneralimentatie wegens hertrouwen
of daaraan gelijkgestelde samenwonen van de gerechtigde. Om die reden
wordt de corresponderende beëindigingregel uit de CEFL 0RINCIPLES
betreffende partneralimentatie hieronder besproken.
0RINCIPLE 2:9 betreft de beëindiging van de onderhoudsplicht tussen
gescheiden echtgenoten. Naast de dood van een van de ex-echtgenoten (lid 3),
eindigt de onderhoudsplicht door een nieuw huwelijk of een langdurige relatie
van de alimentatiegerechtigde (lid 1). In lid 2 van 0RINCIPLE 2:9 is toegevoegd
dat de onderhoudsplicht van de eerdere gewezen echtgenoot niet herleeft
indien het nieuwe huwelijk of de nieuwe relatie weer wordt beëindigd. Met
andere woorden: net als in Nederland eindigt de onderhoudsplicht DE¹NITIEF
door hertrouwen of door een nieuwe langdurige relatie van de gerechtigde.
De leden 1 en 2 vormen de COMMON CORE van de onderzochte Europese
landen. Een uitzondering hierop is echter de gelijkstelling van formele en
informele nieuwe relaties van de alimentatiegerechtigde in 0RINCIPLE 2:9; dit
is BETTER LAW.
Wanneer de gerechtigde hertrouwt, beëindigt de onderhoudsbijdrage van
rechtswege. De beslissing of eveneens bij langdurige informele relaties de
onderhoudsplicht van rechtswege moet worden beëindigd of dat een rechtelijke
beslissing is vereist, heeft de CEFL aan de nationale wetgever overgelaten.
Daarnaast is het aan de nationale wetgever om te besluiten wat precies onder
het begrip ‘langdurige relatie’ moet worden verstaan.
Tijdens het ontwerpen van de leden 1 en 2 van 0RINCIPLE 2:9 was tussen
de CEFL-leden sprake van veel discussie. Sommige experts vonden dat deze
regels onrechtvaardige uitkomsten konden hebben (vermoedelijk omdat de
beëindiging deﬁnitief is), vooral in zaken waarin sprake is van een verminderde
verdiencapaciteit door het huwelijk. Toch werd besloten de deﬁnitieve
beëindiging door hertrouwen of een nieuwe langdurige relatie in 0RINCIPLE 2:9
op te nemen. Zoals in paragraaf 6.2.2 is beschreven, had de CEFL bewust
besloten geen 0RINCIPLES te creëren gebaseerd op een duidelijk onderscheid
tussen de grondslag voortdurende solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit omdat dit in geen enkel
onderzocht Europees land terug te vinden is. De CEFL draagt verschillende
argumenten aan voor lid 2. Ten eerste zou het niet correct zijn dat de onderhoudsplichtige verantwoordelijk wordt gehouden voor de verbreking van de
nieuwe relatie van de alimentatiegerechtigde. Ten tweede moet de onderhouds
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plichtige erop kunnen vertrouwen dat de beëindiging van de onderhoudsuitkering deﬁnitief is, zodat hij eventueel in een nieuwe relatie tegenover
een derde kan verbinden zonder dat achteraf zijn netto inkomsten overmatig
worden belast omdat de eerdere onderhoudsplicht herleeft.
%&$&'-13*/$*1-&450&(&1"4501%&58&&$"464
In deze paragraaf worden de in dit hoofdstuk beschreven CEFL 0RINCIPLES
betreffende partneralimentatie toegepast op twee casus die in de introductie
van dit proefschrift zijn gegeven, namelijk op het geval van Lisa waarin de
onderhoudsbijdrage zuiver is gebaseerd op de grondslag voortdurende
solidariteit en op de situatie van Jane waarin de onderhoudsplicht is gebaseerd
op de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit.
Daarbij wordt nagegaan tot welke uitkomsten dit leidt en of in hoofdstuk 1
geconstateerde knelpunten van het Nederlandse recht betreffende de rechtvaardiging van de toekenning, de hoogte, de duur en de beëindigingsregeling
bij hertrouwen of daaraan gelijkgesteld samenwonen van de alimentatiegerechtigde, worden opgelost. Tevens wordt onderzocht of in de 0RINCIPLES toch
geen indirect onderscheid wordt gemaakt tussen de twee grondslagen.

8BOOFFSEF1SJODJQMFTXPSEFOUPFHFQBTUPQEFUXFFDBTVTJTIFUBBOOFNFMJKLEBU
[PXFM -JTB BMT +BOF QBSUOFSBMJNFOUBUJF LBO XPSEFO UPFHFLFOE #FJEF WSPVXFO 
CFTDIJLLFO OBNFMJKL OJFU PWFS FOJHF NJEEFMFO PN JO FJHFO MFWFOTCFIPFGUF UF
WPPS[JFO%BBSOBBTUIFCCFOIVOFYNBOOFO%BWJEFO"MCFSUBMTSFTQFDUJFWFMJKL
*$5POEFSOFNFSFOBEWPDBBUFFO [FFS HPFEJOLPNFO XBBSEPPS[JKEFNPHFMJKL
IFJEIFCCFOPNJOEFCFIPFGUFWBO-JTBFO+BOFUFWPPS[JFO"BOEFWPPSXBBSEFO
EJFEF1SJODJQMFTBBOEFUPFLFOOJOHTUFMMFO¬EFCFIPFGUJHIFJEFOEFESBBHLSBDIU¬
JTEVTWPMEBBO
 %BU-JTB[nMGIBBSCFIPFGUJHIFJEIFFGUWFSPPS[BBLUEPPSVJUFJHFOCFXFHJOH
IBBSCBBOPQUF[FHHFO[POEFSEBU[JKEBBSCJK¹OBODJqMFPGGFSTWPPSIFUIVXFMJKL
IFFGUHFCSBDIU WPSNUJOEF1SJODJQMFTHFFOSFEFOPNIBBSHFFOQBSUOFSBMJNFOUBUJF
UPFUFLFOOFO%F1SJODJQMFTOPFNFOFOLFMF¹OBODJqMFFOOJFU¹OBODJqMFGBDUPSFO
XBBSNFF CJK EF CFPPSEFMJOH WBO FFO BMJNFOUBUJFBBOTQSBBL JO IFU CJK[POEFS 
SFLFOJOH NPFU XPSEFO HFIPVEFO ;FMG WFSPPS[BBLUF CFIPFGUJHIFJE EJF OJFU JT 
JOHFHFWFO EPPS EF WFSSJDIUJOH WBO [PSHUBLFO JO IFU CFMBOH WBO IFU HF[JO 
XPSEUOJFUBMTFFOGBDUPSHFOPFNE%BBSOBBTUWPSNUEJUPPLHFFOSFEFOPNEF
IBSEIFJETDMBVTVMF UPF UF QBTTFO PNEBU HFFO TQSBLF JT WBO CVJUFOHFXPPO 
JOHSJKQFOEFPNTUBOEJHIFEFOWPPSEFPOEFSIPVETQMJDIUJHF*OEF1SJODJQMFTJTIFU
WPPSEFUPFLFOOJOHWBOQBSUOFSBMJNFOUBUJFEVTJSSFMFWBOUXBUEFPPS[BBLWBOEF
CFIPFGUJHIFJEWBO-JTBFO+BOFJT/FU[PBMTJOIFU/FEFSMBOETFSFDIUXPSEUJO
EF1SJODJQMFTEVTHFFOPOEFSTDIFJEHFNBBLUUVTTFOEFVJUFFOMPQFOEFHFWBMMFO
WBO -JTB FO +BOF  XBBSJO FOFS[JKET EF CFIPFGUJHIFJE JT WFSPPS[BBLU EPPS PN
TUBOEJHIFEFOEJFHFIFFMJOEFTGFFSWBOEFWFSBOUXPPSEFMJKLIFJEWBOWFS[PFLFS
[FMGMJHHFO FOBOEFS[JKETEFCFIPFGUJHIFJEJTPOUTUBBOBMTHFWPMHWBOPGGFSTEJF
WFS[PFLFSJOIFUCFMBOHWBOIFUHF[JOIFFGUHFCSBDIU
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 6JU EF 1SJODJQMFT WBMU OJFU PQ UF NBLFO IPF IPPH EF BMJNFOUBUJFCFESBHFO 
NPFUFO[JKOEJFBBO-JTBFO+BOFUPFHFLFOELVOOFOXPSEFO)FUJTJNNFSTBBO
EFOBUJPOBMFXFUHFWFSPWFSHFMBUFOPNFFOCFSFLFOJOHTNFUIPEFWBTUUFTUFMMFO
%F IVXFMJKLTF MFWFOTTUBOEBBSE LBO CJK EF CFSFLFOJOH JO PWFSXFHJOH XPSEFO
HFOPNFO  NBBS VJU EF 1SJODJQMFT WPMHU OJFU PQ XFMLF XJK[F EJU HFEBBO NPFU
XPSEFO/FU[PBMTJOIFU/FEFSMBOETFSFDIUJTIFUJOJFEFSHFWBMPOCFMBOHSJKLPGEF
WFS[PFLFOEFFYFDIUHFOPPUBBOEFPQCPVXWBOIFUIVXFMJKLTFXFMTUBOETOJWFBV
IFFGUCJKHFESBHFONFUEFWFSSJDIUJOHWBO[PSHUBLFOJOIFUCFMBOHWBOIFUHF[JO
"OEFSTEBO+BOF IFFGU-JTBHFFO¹OBODJqMFPGGFSTWPPSIFUIVXFMJKLHFCSBDIUFO
IFFGU[JKOJFUNFUPOCFUBBMEF[PSHBSCFJECJKHFESBHFOBBOIFUUJKEFOTIFUIVXFMJKL
PQHFCPVXEF XFMWBBSUTOJWFBV -JTB IFFGU JNNFST HFFO LJOEFSFO WFS[PSHE FO 
UJKEFOTIFUIVXFMJKLXFSEIFUWPMMFEJHFIVJTIPVEFOHFEBBOEPPSFFOIVMQ
 %F UFSNJKOFO WBO EF POEFSIPVETCJKESBHFO EJF LVOOFO XPSEFO UPFHFLFOE
BBO -JTB FO +BOF  LVOOFO OJFU OBVXLFVSJH PQ CBTJT WBO EF 1SJODJQMFT XPSEFO
CFQBBME *O EF 1SJODJQMFT JT BBO EF CFWPFHEF OBUJPOBMF  BVUPSJUFJU PWFSHFMBUFO
PNEFEVVSWBOQBSUOFSBMJNFOUBUJFUFCFQBMFO%BBSCJKJTHFSFHFMEEBUEFEVVSJO
QSJODJQFJOUJKENPFUXPSEFOCFQFSLU%F1SJODJQMFTHFWFOEVTEFNPHFMJKLIFJEPN
EFEVVSPQNBBUUFCFQBMFO XBBSCJKWFSTDIJMMFOEFGBDUPSFOWBOCFMBOHLVOOFO
[JKO;PLBOEFSFDIUFSBBOEFIBOEWBOEFVJUFFOMPQFOEFPNTUBOEJHIFEFOEJF
TQFMFOJOEFDBTVTWBO-JTBFO+BOFEFBMJNFOUBUJFEVVSWBTUTUFMMFO%BBSCJKLBO
IJKPPLSFLFOJOHIPVEFONFUEFUXFFWFSTDIJMMFOEFHSPOETMBHFO%FSFDIUFSIFFGU
CJKWPPSCFFMEEFNPHFMJKLIFJEPN-JTBWPPSFFOLPSUFPWFSHBOHTQFSJPEFQBSUOFS
BMJNFOUBUJFUPFUFLFOOFO [PEBU[JKOBCJKTDIPMJOHXFFSJOFJHFOMFWFOTPOEFSIPVE
LBOWPPS[JFOBMTWFSQMFFHLVOEJHF%FSFDIUFSLBOJOIFUHFWBMWBO+BOFCFTMJTTFO
EBU IBBS QBSUOFSBMJNFOUBUJF NPFU XPSEFO UPFHFLFOE [PMBOH EJU OPPE[BLFMJKL 
JT WBOXFHF EF JOUFOTJFWF [PSH WPPS EF UXFF LJOEFSFO  WBO XJF EF KPOHTUF 
HFIBOEJDBQU JT %F XJK[F XBBSPQ NBBUXFSL QSFDJFT LBO XPSEFO HFMFWFSE WPMHU
FDIUFSOJFUVJUEF1SJODJQMFT
 5FOTMPUUFWPMHUVJUEF1SJODJQMFTEBUEFPOEFSIPVETQMJDIUFOWBO[PXFM%BWJE
BMT"MCFSUEF¹OJUJFGXPSEFOCFqJOEJHEBMT-JTBFO+BOFIFSUSPVXFOPGFFOOJFVXF
EVVS[BNFSFMBUJFBBOHBBO/FU[PBMTJOIFU/FEFSMBOETFSFDIUNBBLUIFUEBBSCJK
EVTOJFUTVJUEBU+BOFPPLUJKEFOTEFOJFVXFSFMBUJFOPHTUFFETCFIPFGUJHJTEPPS
EF[PSHWPPSEFLJOEFSFOEJF[JKOHFCPSFOVJUIFUIVXFMJKLNFU"MCFSU XBBSEPPS
OPHTUFFETFFOSFDIUWBBSEJHJOHCFTUBBUWPPSEFPOEFSIPVETQMJDIUWBO"MCFSU

$0/$-64*&
Hoewel bij de totstandkoming van de 0RINCIPLES OF %UROPEAN &AMILY ,AW
2EGARDING -AINTENANCE "ETWEEN &ORMER 3POUSES van de CEFL het idee is
ontstaan dat er twee grondslagen van partneralimentatie zijn die van
elkaar kunnen worden onderscheiden, vond de CEFL het niet zinvol om de
fundamentele stap te zetten om dit onderscheid daadwerkelijk uit te werken
in deze 0RINCIPLES. Behalve bij de alimentatieduur, werkt eveneens het
onderscheid tussen de twee grondslagen niet op een indirecte wijze door
in de 0RINCIPLES. Uit dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat de 0RINCIPLES


%&$&'-13*/$*1-&40'&6301&"/'".*-:-"8#&53&''&/%&1"35/&3"-*.&/5"5*&

betreffende partneralimentatie hoofdzakelijk het resultaat zijn van de COMMON
CORE methode. Blijkbaar vond de CEFL dat de common core de beste oplossing
was en voldeed aan de eisen van kwaliteit en moderniteit.
Doordat de CEFL voornamelijk de COMMON CORE methode heeft gebruikt
bij de vaststelling van de 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie, zijn deze
minder vooruitstrevend en innovatief. Een aantal belangrijke onderdelen van
het alimentatierecht zijn in de 0RINCIPLES niet nader gespeciﬁceerd of overgelaten aan de nationale wetgever, waardoor in sommige gevallen sprake is van
een laag harmonisatieniveau. Zo is bijvoorbeeld geregeld dat de alimentatieduur in principe moet worden beperkt in tijd, maar HOE dit precies moet worden
gedaan blijft onduidelijk. Daarnaast zijn veel lastige onderwerpen, zoals de
begroting van de alimentatiehoogte, overgelaten aan de nationale wetgever. Ook
met de gesignaleerde onrechtvaardigheid die kan ontstaan bij de toepassing
van de regel dat de onderhoudsplicht moet worden beëindigd bij hertrouwen
of een nieuwe relatie van de alimentatiegerechtigde, is niets gedaan.
Kortom, de 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie brengen geen
duidelijke oplossing voor de problemen van het Nederlandse recht. Hierdoor
rijst het (sterke) vermoeden dat zonder onderscheid tussen de twee grondslagen geen oplossing mogelijk is.
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In 2007 trad in België ingrijpend hervormd echtscheidings- en alimentatierecht in werking. De schuldscheiding werd afgeschaft en maakte plaats voor
een schuldloze echtscheiding op grond van de onherstelbare ontwrichting van
het huwelijk. Tegelijkertijd werden de regels over de onderhoudsplicht tussen
ex-echtgenoten losgekoppeld van de schuld. Welke gevolgen de liberalisering
heeft gehad voor de grondslagen van partneralimentatie wordt in dit hoofdstuk onderzocht. Daarbij wordt voornamelijk bestudeerd welke grondslagen
van partneralimentatie voorkomen in het Belgische recht en of daartoe ook
de grondslagen voortdurende solidariteit en de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit behoren. Als van dit laatste sprake is, wordt
eveneens onderzocht of in het Belgische recht een onderscheid wordt gemaakt
tussen deze twee grondslagen. Vervolgens wordt bekeken of dit recht mogelijke
oplossingen kan bieden voor de in hoofdstuk 1 geconstateerde knelpunten
van het Nederlandse recht betreffende de rechtvaardiging van de toekenning
van partneralimentatie, de alimentatiehoogte, de alimentatieduur en de
beëindiging van de onderhoudsplicht door hertrouwen of samenwonen van
de alimentatiegerechtigde.
In dit hoofdstuk wordt allereerst de ontwikkeling van de opvattingen over
de grondslagen van partneralimentatie in België in hoofdlijnen weergegeven
(paragraaf 7.2). Daarna wordt ingezoomd op die onderdelen van het alimentatierecht waarbij in het Nederlandse recht problemen kunnen ontstaan.
Allereerst wordt uiteengezet wanneer een ex-echtgenoot recht kan doen gelden
op betaling van een onderhoudsbijdrage van de andere gewezen echtgenoot
(paragraaf 7.3). Voorts wordt ingegaan op de Belgische regels betreffende de
alimentatiehoogte, de alimentatieduur en beëindiging van de onderhoudsplicht door hertrouwen of samenleving van de alimentatiegerechtigde
(paragrafen 7.4 tot en met 7.6). Vervolgens wordt het beschreven Belgische
recht toegepast op de in de introductie van dit proefschrift gegeven casus van
Lisa, waarin de onderhoudsbijdrage zuiver is gebaseerd op de grondslag voortdurende solidariteit en de casus van Jane, waarin de onderhoudsbijdrage zuiver





8FUBQSJMCFUSFGGFOEFEFIFSWPSNJOHWBOEFFDIUTDIFJEJOH #4KVOJ
*OXFSLJOHHFUSFEFOPQTFQUFNCFS
/#JO#FMHJqXPSEUEFUFSN°BMJNFOUBUJF±CJKOBOJFUHFCSVJLU NBBSIFFGUNFOIFUNFFTUBM
PWFS°POEFSIPVETVJULFSJOH±PG°POEFSIPVETHFME±%BBSOBBTUHBBUIFUJOEJUIPPGETUVLTMFDIUT
PWFSEFPOEFSIPVETQMJDIUUVTTFOFYFDIUHFOPUFOFOOJFUPWFSEFPOEFSIPVETQMJDIUEJFJO
#FMHJqUVTTFOWPPSNBMJHFTBNFOXPOFSTLBOCFTUBBO
7PPSFFOVJUHFCSFJEFCFTQSFLJOHWBOEF[FQSPCMFNFOWFSXJKTJLOBBSIPPGETUVL



)00'%456,

de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit als grondslag
heeft (paragraaf 7.7). Bestudeerd wordt welke uitkomsten dit oplevert, zodat
onderzocht kan worden of het Belgische recht een onderscheid maakt tussen
deze uiteenlopende casus. Tot slot wordt antwoord gegeven op bovenstaande
onderzoeksvragen (paragraaf 7.8).
 0/58*,,&-*/(7"/%&017"55*/(&/07&3%&(30/%4-"(&/
 */#&-(*Ã
EflWjj_d][del[hZ[]hedZibW][dlhZ[^[hp_[d_d]lWd^[jWb_c[djWj_[h[Y^j_d(&&Vóór de hervorming van het alimentatierecht in 2007, kon slechts de gewezen
echtgenoot die onschuldig uit de echtscheidingsprocedure op basis van
schuldgronden was gekomen, aanspraak maken op een onderhoudsuitkering
ten laste van de andere, schuldige, ex-echtgenoot (artikel 301 § 1 oudBW).
Was de echtscheiding tegen beide echtgenoten uitgesproken en was sprake
van gedeelde schuld, dan bestond er geen recht op partneralimentatie. Als
het huwelijk daarentegen was ontbonden op basis van de feitelijke scheiding,
dan werd de eiser in de echtscheidingsprocedure vermoed de schuldige echtgenoot te zijn. Mits het schuldvermoeden niet door eiser werd weerlegd, kon de
verweerder aanspraak maken op een onderhoudsuitkering. Het oude
Belgische alimentatierecht had dus een belangrijke overeenkomst met het
oude Nederlandse recht van vóór 1971: het hing van de processuele positie van
de gescheiden echtgenoot af of partneralimentatie kon worden toegekend.
Zoals in Nederland in de tijd vóór de liberalisering van het echtscheidingsen alimentatierecht, werd in België lange tijd aangenomen dat de onderhoudsuitkering zuiver als een vorm van schadevergoeding moest worden gezien.
Volgens Swennen werd partneralimentatie beschouwd:
°<¥> BMT TDIBEFWFSHPFEJOH VJU POSFDIUNBUJHF EBBE XFHFOT IFU WFSMJFT WBO EF 
IVXFMJKLTFMFWFOTTUBOEBBSEXBBSPQEFPOTDIVMEJHFFDIUHFOPPUFYBSUJLFM#8
<EFPOEFSIPVETQMJDIUUVTTFOFDIUHFOPUFO>SFDIUIBE±

Door verschillende auteurs is aangenomen dat vóór 2007 de grondslag van
partneralimentatie ‘onschuld’ was.
In het oude Belgische recht kwamen echter ook opvattingen naar voren
waarin partneralimentatie niet als schadevergoeding werd gekwaliﬁceerd. Zo
wees het Hof van Cassatie reeds in de jaren 60 van de vorige eeuw een arrest
waarin werd aangenomen dat partneralimentatie niet slechts als een vorm van
schadevergoeding kon worden beschouwd, maar deze onderhoudsplicht ook
een alimentair karakter had vanwege de duidelijke alimentaire kenmerken










1JOUFOT5PSGT Q4FOBFWF OS4XFOOFOE OS
3PPEIPPGU OS4FOBFWF OS7FSTDIFMEFO OS
;JFIPPGETUVL QBSBHSBBG
;JF4XFOOFOB OS4XFOOFO8FZUT OS
4XFOOFOB OS;JFPPL%F(SBWF QFW4XFOOFO8FZUT OS
;JFCJKWPPSCFFME1PFMFNBOT OS.BSUFOT OS%V.POHI OS
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van deze onderhoudsplicht. Vanaf dat moment werd dit ook de lijn van de
meerderheid in de Belgische literatuur en rechtspraak. De opvattingen die
strikt alimentair kunnen worden gekwaliﬁceerd zijn daarbij te herleiden naar
de grondslag voortdurende solidariteit. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk uit
de opvatting van Swennen dat de ontbinding van het huwelijk niet af doet aan
‘een voortgezette (beperkte) solidariteit tussen de ex-echtgenoten’.
In sommige rechtvaardigingsopvattingen uit de doctrine van vóór 2007
heeft partneralimentatie echter meer een compensatoir karakter. De legitimatie van deze onderhoudsplicht is in deze opvattingen te herleiden naar de
huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. Zo leken
bijvoorbeeld De Witte en Van den Bosch in hun rapport alimentatierecht
vooral als compensatierecht te zien. Zij vonden namelijk dat de grondslag van
partneralimentatie lag:
°<¥>JOEFQMJDIUWBOEF¹OBODJFFMWPMEPFOEFESBBHLSBDIUJHFFDIUHFOPPUPNIFU
FDPOPNJTDIOBEFFMEBUEFHFXF[FOQBSUOFSPQMJFQUFOHFWPMHWBOTUJM[XJKHFOEF
PG VJUESVLLFMJKLF BGTQSBLFO JO WFSCBOE NFU IFU IVXFMJKL FO EF HF[BNFOMJKLF 
IVJTIPVEJOHUFIFMQFOWFSHPFEFOFOPQUFMPTTFO±

In het oude Belgische recht komen meerdere grondslagen van partneralimentatie naar voren. Uit het bovenstaande blijkt dat daartoe ook de
grondslag voortdurende solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit behoren.
EflWjj_d][del[hZ[]hedZibW][ddWZ[^[hlehc_d]lWd^[jWb_c[djWj_[h[Y^j
De hervorming van het alimentatierecht in 2007 blijkt bijvoorbeeld uit de
toename van de lengte van het artikel dat deze onderhoudsplicht regelt (artikel
301 BW): van zes naar maar liefst twaalf paragrafen. Daarbij was een van
de belangrijkste wijzigingen dat het recht op partneralimentatie werd
losgekoppeld van de schuld, waardoor een verruimd recht op partneralimentatie ontstond omdat een ex-echtgenoot in het nieuwe recht nog slechts
aan één voorwaarde (behoeftigheid) moet voldoen om in aanmerking te



 4XFOOFOB OS4FOFBWF OS4XFOOFO8FZUT OS










7PMHFOT4XFOOFOEFFEIFU)PGWBO$BTTBUJFEJUPNWFSTDIJMMFOJOHFWPMHFOUFWPPSLPNFO
EPPS[VJWFSFUPFQBTTJOHWBOEFFOFPGEFBOEFSFTUFMMJOH
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4XFOOFO8FZUT OS%V.POHI OS
;JFIJFSPWFSVJUHFCSFJEIPPGETUVL QBSBHSBBG
4XFOOFOB OS;JFPPL(FSMP Q
%F8JUUF7BOEFO#PTTDIF Q1PFMFNBOT OS)FZWBFSU Q
4XFOOFOB OS
;JFIJFSPWFSVJUHFCSFJEIPPGETUVL QBSBHSBBG
%F8JUUF7BOEFO#PTTDIF Q0PL1PFMFNBOT  OS MJKLUWPPSTUBOEFS
WBOEF[FHSPOETMBHUF[JKO
;JF#SPVXFSTD OS;JFWPPSIFUIVJEJHFBSUJLFM#FMHJTDI#8 CJKMBHF
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komen voor een onderhoudsuitkering. Over deze verandering constateert
Martens dat:
°<E>FHSPOETMBHWBOEFPOEFSIPVETVJULFSJOHEVTOJFUMBOHFSEFPOTDIVME NBBS
XFMEFCFIPFGUJHIFJE<JT>±

Het lijkt erop dat Martens de voorwaarde voor de toekenning van partneralimentatie en de rechtvaardiging van de onderhoudsplicht tussen
ex-echtgenoten door elkaar heeft gehaald. De vraag WAAROM ex-echtgenoten
überhaupt door de wet worden verplicht om ﬁnancieel verantwoordelijk voor
elkaar te blijven, is namelijk een andere dan de vraag onder welke VOORWAARDE
(óf) een ex-echtgenoot aanspraak kan maken op partneralimentatie. In ieder
geval wordt sinds 2007 zowel in de lagere rechtspraak als in de rechtsleer,
partneralimentatie niet meer als een vorm van schadevergoeding gezien.
Ook na de herziening lijken de rechtvaardigingsopvattingen over partneralimentatie in de Belgische literatuur te kunnen worden onderscheiden in een
strikt alimentaire dan wel compensatoire kwaliﬁcatie. Seneave lijkt bijvoorbeeld uit te gaan van een strikt alimentaire kwaliﬁcatie:
°<E>F POEFSIPVETVJULFSJOH OB FDIUTDIFJEJOH IFFGU FFO HFIFFM [FMGTUBOEJHF 
HSPOETMBH%F[FVJULFSJOHJTHFTUFVOEPQEFHFEBDIUFEBUEFUJKEFOTIFUIVXFMJKL
HFMEFOEFTPMJEBSJUFJUPQNBUFSJFFMWMBLUVTTFOEFQBSUOFSTJOCFQBBMEFPNTUBOEJH
IFEFOFOWPPSFFOCFQFSLUFQFSJPEFEJFOUWPPSUUFEVSFOOBEFFDIUTDIFJEJOH<¥>±

Leleu lijkt daarentegen partneralimentatie meer compensatoir te kwaliﬁceren:
°<I>FU IVXFMJKL DSFqFSU OPH FFO FDPOPNJTDIF TPMJEBSJUFJU PWFS EF TDIFJEJOH
IFFO NBBSOJFUNFFSPQHSPOEWBOEFQFSTPPOMJKLFFOBGGFDUJFWFHFESBHJOHFO
WFSCPOEFOBBOIFUIVXFMJKLPGBBOEFSFEFOWPPSEFPOUCJOEJOHFSWBO EPDIXFM
PQHSPOEWBOFDPOPNJTDIFFOPSHBOJTBUPSJTDIFHFESBHJOHFOWBOEFFDIUHFOPUFO
HFEVSFOEFIFUTBNFOMFWFO±
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De opvatting van Verschelden kan echter meer als een mengvorm van beide
kwaliﬁcaties worden aangemerkt:
°<E>FPOEFSIPVETQMJDIUUVTTFOHFXF[FOFDIUHFOPUFOTUFVOUPQEFJEFFEBU<¥>
EFIVXFMJKLTFTPMJEBSJUFJUJO[FLFSFNBUFCMJKGUEPPSXFSLFOOBFDIUTDIFJEJOH UFO
WPPSEFMFWBOEFFYFDIUHFOPPUEJFFFOFDPOPNJTDIFBDIUFSTUBOEIFFGUPQHFMPQFO
PNXJMMF WBO BGTQSBLFO EJF UVTTFO FDIUHFOPUFO [JKO HFNBBLU CW PNUSFOU EF 
DBSSJoSFQMBOOJOH  PG PNXJMMF WBO BOEFSF PPS[BLFO EJF OFGBTU XBSFO WPPS EF
FDPOPNJTDIF [FMGSFE[BBNIFJE WBO FFO FDIUHFOPPU CW [JFLUF PG IBOEJDBQ 
0QHFMPQFO FDPOPNJTDIF BDIUFSTUBOE FO CFLPNFO FDPOPNJTDIF WPPSTQSPOH 
LPNFOOBFDIUTDIFJEJOHJOBBONFSLJOHWPPSDPNQFOTBUJF±

Swennen maakt een indirect onderscheid tussen de twee grondslagen, ook al
vindt hij dat de huwelijkgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit
een onderdeel van de voortdurende solidariteit vormt:
°<J>ONJOEFSFPGNFFSEFSFNBUFCMJKGUEFIVXFMJKLTFTPMJEBSJUFJUOBIFUIVXFMJKL
WPPSUCFTUBBO <¥> %F SFEFO WPPS EF WPPSUHF[FUUF TPMJEBSJUFJU MJHU FOFS[JKET JO
EF BGTQSBLFO EJF EF FDIUHFOPUFO NBBLUFO PWFS EF IVJTIPVEJOH UPFO [JK FFO 
MFWFOTHFNFFOTDIBQ WPSNEFO %JF BGTQSBLFO JNQMJDFSFO EJLXJKMT EBU FFO WBO 
EF FDIUHFOPUFO [JKO FDPOPNJTDIF BDUJWJUFJUFO UFSVHTDISPFGU UFO WPPSEFMF WBO
FDPOPNJTDIFXBBSEFFSCBSFBDUJWJUFJUFOCJOOFOIFUIVXFMJKL PQWPFEJOHLJOEFSFO 
IVJTIPVEJOH  WFS[PSHJOH BBO WFSXBOUFO  IVMQ CJK CFSPFQTVJUPFGFOJOH EPPS 
BOEFSFFDIUHFOPPU ¥ #JKFFOFDIUTDIFJEJOHIFFGUEFCFUSPLLFOFDIUHFOPPUEBO
FFOFDPOPNJTDIFBDIUFSTUBOEPQHFMPQFOPGEFBOEFSFNFF<S>FFOFDPOPNJTDIF
WPPSTQSPOHCF[PSHE
)JFSWPPSNPFUIJKXPSEFOHFDPNQFOTFFSE<¥>
"OEFS[JKETIPFGUEFCFIPFGUFOJFUOPPE[BLFMJKLJOPPS[BLFMJKLWFSCBOEUFTUBBONFU
EFBGTQSBLFOEJFEFFDIUHFOPUFOPWFSEFIVJTIPVEJOHNBBLUFO%FIVXFMJKLTF
TPMJEBSJUFJU XPSEU JO EJF NBUF WPPSUHF[FU EBU PPL EF CFIPFGUF XFHFOT BOEFSF
PPS[BLFOXPSEUHFEFLU5FEFOLFOWBMUBBOFFO[JFLUFPGIBOEJDBQXBBSEPPSEF
POEFSIPVETHFSFDIUJHEFOJFUFDPOPNJTDI[FMGSFE[BBNJT±

Met andere woorden, sinds de inwerkingtreding van het huidige recht in
België geldt dat partneralimentatie strikt alimentair of compensatoir wordt
gekwaliﬁceerd. Dat betekent dat beide grondslagen van partneralimentatie
– de voortdurende solidariteit en de huwelijksgerelateerde vermindering van
de verdiencapaciteit – in de literatuur te vinden zijn. Een duidelijk onderscheid
tussen deze grondslagen wordt echter niet gemaakt en niet kan worden gezegd
dat sprake is van een uitgekristalliseerde algemene opvatting over de grondslag van partneralimentatie. Dat dit nadelige gevolgen kan hebben, volgt
bijvoorbeeld uit het recente debat in België over de alimentatiehoogte hetgeen
in paragraaf 7.4 aan de orde komt.
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In het vervolg van dit hoofdstuk wordt bekeken of het Belgische alimentatierecht een onderscheid maakt tussen de grondslag voortdurende solidariteit
en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit.
Het verdient daarbij opmerking dat het in dit hoofdstuk slechts gaat om
partneralimentatie die wordt vastgesteld door de rechter na de echtscheiding
op grond van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (afgekort: EOO).
Naast deze echtscheidingsgrond kent het Belgische recht namelijk nog een
tweede echtscheidingsgrond, namelijk de echtscheiding door onderlinge
toestemming (verder: EOT) (artikelen 229 en 230 BW). Indien de echtgenoten
willen scheiden op basis van de EOT, dan is onder meer vereist dat zij voorafgaand overeenkomsten sluiten over alle gevolgen van de echtscheiding. De
echtlieden KUNNEN ook afspraken maken over partneralimentatie (artikel 1288
lid 1 sub 4 Ger.W.). De rechter kan dus slechts na de EOO partneralimentatie
toekennen aan een voormalige echtgenoot.
Doordat in hoofdstuk 1 een probleem van het Nederlandse recht is
geconstateerd bij de toekenning van partneralimentatie, wordt in deze
paragraaf ingegaan op de voorwaarde die in het Belgische recht wordt gesteld
aan de toekenning, namelijk behoeftigheid van de alimentatiegerechtigde
(paragraaf 7.3.1). In het Belgische recht zijn echter verschillende uitsluitingsgronden te vinden op basis waarvan de rechter kan (of moet) beslissen om aan
de behoeftige ex-echtgenoot toch geen partneralimentatie toe te kennen. Deze
uitsluitingsgronden komen vervolgens aan bod (paragraaf 7.3.2).
  7PPSXBBSEFCFIPFGUJHIFJE
Bij de EOO is de alimentatieovereenkomst vooropgesteld (artikel 301 § 1 BW).
Pas bij gebrek aan een overeenkomst kan de rechter partneralimentatie
vaststellen (artikel 301 § 2 BW). Net als in het Nederlandse recht, geldt in het
Belgische recht het uitgangspunt dat iedere ex-echtgenoot primair zelf in
staat moet zijn om voor zijn eigen levensonderhoud te zorgen. Pas als de
gescheiden echtgenoot behoeftig is, kan deze aanspraak maken op partneralimentatie (artikel 301 § 2 lid 1 BW). Wat precies onder de voorwaarde
behoeftigheid dient te worden verstaan, volgt niet uit de wet. Ook in de
parlementaire geschiedenis is de term behoeftigheid niet sluitend
omschreven. Uit de rechtspraak en de doctrine volgt echter wel een
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omschrijving van behoeftigheid. Martens stelt namelijk dat in de rechtspraak
en doctrine de volgende deﬁnitie wordt gehanteerd:
°<¥> FFO FDIUHFOPPU <JT> ®CFIPFGUJH¯ FO EVT QSJODJQJFFM POEFSIPVETHFSFDIUJHE 
BMT CMJKLU EBU [JKO HMPCBMF FDPOPNJTDIF QPTJUJF [XBLLFS JT EBO EF[F WBO [JKO 
FYFDIUHFOPPU±

Door de enigszins vage terminologie volgt uit deze omschrijving niet hoe
rechters in de praktijk precies met deze voorwaarde dienen om te gaan.
Wanneer is immers de globale economische positie van de ene echtgenoot
zwakker die van de andere? Martens stelt dat dit moet blijken uit het geheel
van de inkomsten, mogelijkheden (om inkomsten te verwerven) en lasten van
beide echtgenoten. Hoewel aanvankelijk in de jurisprudentie naar voren
kwam dat de globale economische situatie van de ex-echtgenoten signiﬁcant
moest verschillen voordat een gewezen echtgenoot als behoeftig kon worden
aangemerkt, lijkt volgens Van Roy in de recente rechtspraak het minste
verschil (minder dan ` 100 ) voldoende te zijn.
Anders dan in het Nederlandse recht wordt in het Belgische recht bij
de vaststelling van de voorwaarde behoeftigheid dus NIET nagegaan of de
gescheiden echtgenoot met eigen middelen in diens levensonderhoud
kan voorzien. Het nadeel hiervan lijkt te zijn dat een fulltime werkende
advocate die gehuwd is geweest met een miljonair behoeftig kan zijn omdat
haar globale economische positie zwakker is dan die van haar ex-man, maar
dat bij de berekening van het alimentatiebedrag toch geen partneralimentatie
wordt vastgesteld omdat haar middelen haar behoeften dekken. Volgens
Tremmery lijkt het ‘artiﬁciële onderscheid’ dat in de rechtsleer wordt gemaakt
‘tussen het principieel verschuldigd zijn van het onderhoudsgeld en de
begroting van het bedrag’ daarom onlogisch.
  7PPSXBBSEFWFSWVME NBBSUPDIHFFOQBSUOFSBMJNFOUBUJF
Als de rechter van oordeel is dat de gescheiden echtgenoot behoeftig is, maakt
deze niet zonder meer aanspraak op partneralimentatie ten laste van de andere
gewezen echtgenoot. In het Belgische recht zijn drie gronden te vinden die de
aanspraak op partneralimentatie kunnen uitsluiten.
In artikel 301 § 2, leden 2 en 3 en § 5 lid 2 BW staan de uitsluitingsgronden
genoemd, te weten: partnergeweld, zware fout en het vrijwillige karakter van de
behoeftigheid. Volgens de wetgever zou namelijk ‘het rechtvaardigheidsgevoel
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[…] kunnen worden gekwetst indien de echtgenoot die door diens onaangepast
gedrag de breuk heeft veroorzaakt niettemin ﬁnanciële steun krijgt’. Het
moge duidelijk zijn dat vooral bij de uitsluitingsgronden zware fout en
partnergeweld ook na de herziening van 2007 de schuld nog steeds een rol
speelt in het alimentatierecht, zij het anders dan vroeger omdat thans de
functie van schuld van toekenningsvereiste tot exceptie is geworden. Hier
komen de drie uitsluitingsgronden nader aan de orde.
PmWh[\ekj
De rechter KAN het verzoek om partneralimentatie weigeren indien de
behoeftige ex-echtgenoot een zware fout heeft begaan die de voortzetting (of
hervatting) van de samenleving onmogelijk heeft gemaakt (artikel 301 § 2 lid
2 BW). Met andere woorden, het gaat om een facultatieve uitsluitingsgrond
en een causaal verband tussen de zware fout en de onherstelbare ontwrichting
van het huwelijk is vereist. Daarbij heeft het Hof van Cassatie in 2011
beslist dat de fout van de alimentatiegerechtigde kan worden afgezwakt of
het oorzakelijke verband kan worden weggenomen, indien de onderhoudsplichtige schuld heeft aan de fout die de alimentatiegerechtigde is begaan.
De invoering van de uitsluitingsgrond ‘zware fout’ was geen vanzelfsprekendheid. Parlementariërs vreesden bijvoorbeeld dat hierdoor het
probleem van de zogenaamde vechtscheidingen zou blijven bestaan. Na
meerdere amendementen die trachtten de zware fout te schrappen of te
vervangen door een ‘hardheidsclausule’, is door de wetgever uiteindelijk
gekozen voor het behoud van de zware fout. Daarnaast werd overigens wel een
afzonderlijke hardheidsclausule ingelast (partnergeweld, zie hieronder).
Wanneer is sprake van een zware fout? In de parlementaire geschiedenis
staat dat de rechter zich kan laten leiden door artikelen 229 en 231 oudBW
die de schuldscheiding regelden. Hieruit volgt dat onder het begrip zware
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fout bijvoorbeeld overspel, gewelddaden, mishandeling en grove beledigingen
worden verstaan. In de Memorie van Toelichting staat daarnaast dat de
vaststelling van overspel kan blijven geschieden bij proces-verbaal van de
gerechtsdeurwaarder (artikel 1016BIS GerW). De gerechtsdeurwaarder wordt
dan gemachtigd om de ‘verdachte’ echtgenoot te betrappen. Aps schrijft
in zijn bijdrage uit 2008 dat hij het betreurenswaardig vindt dat in de parlementaire geschiedenis geen noemenswaardige aandacht werd geschonken
aan de vraag of deze bewijsmogelijkheid nog wel houdbaar is, omdat artikel
1016BIS GerW een inbreuk maakt op het privéleven en de onschendbaarheid
van de woning. In een bijdrage van Van Roy is een overzicht te vinden van de
gedragingen van de behoeftige ex-echtgenoot die in recente rechtspraak werden
aangemerkt als zware fout. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan: overmatig
drankgebruik, kinderontvoering, prostitueebezoek en de onderhoudsplichtige
ten onrechte beschuldigen van seksueel misbruik van een gemeenschappelijk
kind.
Wanneer de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk overeenkomstig
artikel 229 § 1 BW bewezen is geacht, brengt dit niet van rechtswege mee dat
de ex-echtgenoot op grond van artikel 301 § 2 lid 2 BW geen aanspraak meer
kan maken op partneralimentatie. De alimentatierechter is wel gebonden
door de vaststelling van het feit als zodanig in het echtscheidingsvonnis, maar
behoudt de volledige beoordelingsvrijheid over het foutieve en zwaarwichtige
karakter van dit feit.
Hoewel de zware fout een facultatieve uitsluitingsgrond is, stellen
Verschelden en Martens dat het moeilijk valt in te zien in welke situatie een
rechter toch partneralimentatie kan toekennen, nadat de zware fout is vastgesteld. Ook de minister van Justitie kon tijdens de besprekingen in de
Senaat geen concreet voorbeeld geven van een dergelijk geval. Wellicht kan
echter ondanks een zware fout toch partneralimentatie worden toegekend
aan een behoeftige ex-echtgenoot die tijdens het huwelijk niet werkte omdat
zij voor de kinderen zorgde en andere taken in het belang van het gezin op
zich nam, zodat haar gewezen echtgenoot zich volledig kon richten op zijn
loopbaan. De zware fout doorkruist in dit geval de solidariteit tussen de
ex-echtgenoten, maar laat onverlet dat de verdiencapaciteit van deze gerechtigde
door het huwelijk is verminderd en dat dit door de onderhoudsplichtige moet
worden gecompenseerd. De onderhoudsplicht heeft dan slechts de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit als grondslag.
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FWhjd[h][m[bZ
De rechter kan in geen geval partneralimentatie vaststellen als de behoeftige
ex-echtgenoot schuldig is bevonden aan een in de artikelen 375, 398 tot 400,
402, 403 of 405 van het Strafwetboek bedoeld feit dat is gepleegd tegen de
draagkrachtige ex-echtgenoot of aan een poging tot het plegen van een in de
artikelen 375, 393, 394 of 397 van hetzelfde Wetboek bedoeld feit tegen
diezelfde persoon (artikel 301 § 2, lid 3 BW). In de genoemde artikelen van
het Strafwetboek gaat het slechts om fysiek geweld, namelijk (poging tot)
verkrachting, opzettelijke slagen en verwondingen, poging tot doodslag,
poging tot moord en poging tot vergiftiging. Psychisch geweld valt niet onder
partnergeweld, maar kan wel een zware fout inhouden.
Anders dan bij de uitsluitingsgrond zware fout, heeft de rechter bij partnergeweld geen beoordelingsvrijheid. Als de behoeftige ex-echtgenoot schuldig
is bevonden bij een in kracht van gewijsde getreden strafrechtelijke beslissing,
dan moet de rechter weigeren partneralimentatie toe te kennen. Daarbij
is echter niet vereist dat een daadwerkelijke straf werd opgelegd. Evenmin
dient er een causale relatie te zijn met de onherstelbare ontwrichting van het
huwelijk. Niet alleen geweldplegingen begaan voordat het huwelijk onherstelbaar was ontwricht, maar ook geweldplegingen begaan nadien, en zelfs na de
echtscheiding, kunnen in aanmerking worden genomen.
IjWWjlWdX[^e[\j[Zeeh[[d[[dp_`Z_][X[ib_ii_d]Z_[d_[jmWi_d][][l[dZeehZ[
deZ[dlWdZ[\Wc_b_[
De rechter kan ten slotte eveneens weigeren partneralimentatie toe te kennen
of – in tegenstelling tot de twee andere uitsluitingsgronden – het alimentatiebedrag verminderen als de draagkrachtige gewezen echtgenoot aantoont dat de
staat van behoefte van de andere ex-partner het gevolg is van eenzijdig door deze
laatste genomen beslissing, zonder dat de noden van de familie deze keuze
hebben gerechtvaardigd (artikel 301 § 5 lid 2 BW). Deze uitsluitingsgrond wordt
in de doctrine ook wel de ‘exceptie van luiheid’ genoemd. Hoewel volgens
Verschelden ‘de wet ertoe strekt de echtgenoot te beschermen die een economisch
nadeel heeft ondergaan wegens zijn of haar investering in het gezin, gaat het niet
op diegene te bevoordelen die zich ten onrechte terugtrok uit het beroepsleven’.
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Het is niet duidelijk wat onder ‘familie’ moet worden verstaan. Volgens
sommige auteurs moet worden aangenomen dat niet slechts de zorg voor
gemeenschappelijke kinderen, maar ook de zorg voor kinderen uit een vorig
huwelijk van een van de echtgenoten en voor (schoon)ouders in aanmerking
kunnen komen. Andere auteurs stellen niettemin dat het slechts gaat om een
verkeerde vertaling van de Franse term FAMILLE, zodat onder familie het gezin
moet worden verstaan.
Het bewijs voor bovenstaande uitsluitingsgrond dient te worden geleverd
door de draagkrachtige ex-echtgenoot (art. 870 Ger.W.). Daarbij dient hij aan
te tonen dat: i) de staat van behoefte van de onderhoudsgerechtigde het gevolg
is van eenzijdig door deze laatste genomen beslissing; en, ii) deze beslissing
niet werd gerechtvaardigd door de noden van de familie. Daarbij is het vooral
niet eenvoudig om het eenzijdige karakter van de beslissing te bewijzen.
Uit de rechtspraak volgt dat het bewijs hiervoor niet snel wordt aanvaard,
zeker als het gaat om een beslissing die tijdens het huwelijk werd genomen.
Zelden wordt in de praktijk op basis van de ‘exceptie van luiheid’ een recht
op partneralimentatie doorkruist of een verminderde uitkering toegekend.
Volgens Van Roy heeft de recente rechtspraak het de onderhoudsplichtige nog
moeilijker gemaakt door ‘het weerlegbaar vermoeden te creëren dat indien bij
twee samenlevende echtgenoten met jonge kinderen één van hen stopt met
werken, respectievelijk geen werk meer zoekt, dit gebeurde met akkoord van
de echtgenoot die steeds is blijven werken’. Daarnaast signaleert Van Roy dat
een deel van de rechtspraak zelfs verder gaat omdat hierin wordt bepaald dat
echtgenoten geacht worden dergelijke beslissingen altijd in onderling overleg
genomen te hebben (zelfs in een kinderloos huwelijk), tenzij de onderhoudsplichtige het tegendeel bewijst. Daarbij wordt overwogen:
°<¥> EBU IFU OJFU IFSWBUUFO WBO EF BSCFJETBDUJWJUFJUFO EPPS EF POEFSIPVET
HFSFDIUJHEF POHFUXJKGFME IFU DPNGPSU WBO EF POEFSIPVETQMJDIUJHF HFEJFOE 
IFFGUFOPNEJFSFEFOJOPOEFSMJOHPWFSMFHHFOPNFOXFSEPGEBUJOEJFOIFUGFJU
EBUEFPOEFSIPVETHFSFDIUJHEFOPPJUFFOFJHFOCFSPFQIBEVJUHFPFGFOEXFSLFMJKL
FFOUXJTUQVOUUVTTFOEFWPPSNBMJHFFDIUHFOPUFOXBTHFXFFTU IFUBMWFFMFFSEFS
UPUFDIUFMJKLFNPFJMJKLIFEFOBBOMFJEJOHHFHFWFO[PVIFCCFO±

Een voorbeeld van een zaak waarin wel het bedrag werd gematigd, betrof een
echtpaar dat na de geboorte van de kinderen besloot dat de man zou thuisblijven om voor de kinderen te zorgen totdat zij de schoolgaande leeftijd
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hadden bereikt. Toen de kinderen eenmaal op school zaten, ging de man
echter niet weer aan het werk. De Rechtbank Aarlen beoordeelde dit als een
onverantwoorde keuze. De onderhoudsuitkering werd gehalveerd omdat de
Rechtbank de vrouw medeverantwoordelijk achtte aangezien zij haar man in
zijn keuze had gesteund tot aan de schoolgaande leeftijd van de kinderen.
Geheel anders werd geoordeeld in een zaak waarin een vrouw thuisbleef
zonder dat zij de zorg had gehad voor uit het huwelijk geboren kinderen.
Desondanks werd het verweer van haar ex-man dat dit haar eigen keuze was
welke niet voortvloeide uit de noden van de familie, niet door de Rechtbank
Hasselt gehonoreerd. Ondanks dat de vrouw tijdens de maar liefst twintig jaar
durende feitelijke scheiding geen inspanningen had verricht om weer toe te
treden op de arbeidsmarkt, kreeg zij toch partneralimentatie toegekend zonder
dat het bedrag werd verminderd.
Met de uitsluitingsgrond ‘de staat van behoefte door een eenzijdige
beslissing die niet was ingegeven door de noden van de familie’, lijkt een eerste
aanwijzing te zijn gevonden dat het Belgische recht impliciet een onderscheid
maakt tussen de twee grondslagen van partneralimentatie. Deze conclusie moet
met benodigde voorzichtigheid worden getrokken, want vanuit de discussie uit
de literatuur over wat onder het begrip ‘familie’ moet worden verstaan volgt
dit immers niet. In hoofdstuk 3 heb ik uiteengezet dat slechts sprake is van de
grondslag voortdurende solidariteit als een voormalige echtgenoot ﬁnancieel
afhankelijk is geworden van de andere ex-partner door een eenzijdige
beslissing die niet het gevolg was van het verrichten van zorgtaken in het
belang van het gezin. Als wel zorgtaken in het belang van het gezin zijn
verricht, dan is de achterliggende rechtvaardiging van de onderhoudsplicht
tevens de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit omdat
tussen de behoeftigheid en het huwelijk een causale relatie bestaat. Dus slechts
indien de onderhoudsbijdrage de voortdurende solidariteit als grondslag heeft,
lijkt de rechter de mogelijkheid te hebben om op basis van deze uitsluitingsgrond geen of minder partneralimentatie toe te kennen.
 %&)00(5&7"/1"35/&3"-*.&/5"5*&
Naast de toekenning is in hoofdstuk 1 tevens een probleem van het
Nederlandse recht geïdentiﬁceerd bij de hoogte van partneralimentatie.
Daarom worden in deze paragraaf de corresponderende Belgische regels
beschreven die dit onderdeel van het alimentatierecht betreffen.
Anders dan het Nederlandse recht kent het Belgische recht geen uniforme
richtlijnen voor de berekening van de alimentatiehoogte. Volgens Brouwers
kan dit leiden tot rechtspraak die ‘niet transparant is, soms subjectief en
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alleszins niet van aard de rechtszekerheid te dienen’. Op het gebied van de
alimentatiehoogte bestaat in België dus weinig rechtseenheid, rechtsgelijkheid
en rechtszekerheid. Brouwers betreurt daarom dat de wetgever in 2007 geen
gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid om een ‘objectieve begrotingsmethodiek’ te introduceren in artikel 301 BW. Desondanks zijn in de
rechtsleer meerdere begrotingsmethodieken te vinden. Een van deze
beschreven methodieken, de ‘driestapsmethodiek’ uit onder meer het
Handboek Belgisch Familierecht uit 2010, wordt in het navolgende
besproken. Overigens komt deze methodiek ook voor in de literatuur over het
oude Belgische recht.
IjWfd0X[fWb_d]lWdZ[je[fWii[b_`a[h[\[h[dj_[ijWdZWWhZ
In de eerste stap van de driestapsmethodiek wordt de toepasselijke referentiestandaard van de alimentatiehoogte bepaald. In het recht van vóór 2007 was
de referentiestandaard het gemiddelde levensniveau van de echtgenoten vanaf
de huwelijkssluiting tot aan de feitelijke scheiding. De gedachte achter deze
referentiestandaard was dat de onschuldige echtgenoot niet te zeer ﬁnancieel
mocht lijden door de scheiding als gevolg van een fout van de andere
echtgenoot (volg artikel 301 § 1 oudBW). In het nieuwe recht is afstand gedaan
van deze referentiestandaard omdat partneralimentatie niet langer meer een
schadevergoedend karakter heeft. Het huidige artikel 301 § 3 lid 1 BW regelt
dat de uitkering TEN MINSTE DE STAAT VAN BEHOEFTE van de onderhoudsgerechtigde
moet dekken.
Wat onder de staat van behoefte moet worden verstaan, is door de wetgever
niet uitgelegd. Het enige wat uit de wetsgeschiedenis blijkt, is dat hiermee
niet de vroegere referentiestandaard wordt bedoeld. In de rechtsleer wordt
bediscussieerd hoe het begrip staat van behoefte uitgelegd moet worden.
Volgens Leleu zijn sommigen van mening dat dit begrip gelijk is aan het
bedrag van het leeﬂoon (een sociale voorziening vergelijkbaar met de Nederlandse bijstand), dat wil zeggen het bestaansminimum.
Andere auteurs gaan er van uit dat de staat van behoefte overeenkomt met
het behoeftebegrip uit het algemene familiale onderhoudsrecht van artikelen
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205, 205bis en 208 BW. De staat van behoefte wordt dan niet gelijk gesteld
aan leeﬂoon, want deze moet relatief worden beoordeeld en rekening moet
worden gehouden met de normale levensomstandigheden waarin de
alimentatiegerechtigde verkeerde, gelet op zijn sociale situatie. De referentiestandaard uit het algemene onderhoudsrecht fungeert als een minimumnorm,
want meestal zal een hoger bedrag worden vastgesteld.
Een hoger bedrag kan namelijk worden begroot als sprake is van een
AANZIENLIJKE TERUGVAL van de economische situatie van de onderhoudsgerechtigde na de echtscheiding (artikel 301 § 3 lid 2 BW). Volgens datzelfde
lid kan de rechter deze terugval VOORAL waarderen op basis van de duur van het
huwelijk, de leeftijd van partijen, hun gedrag tijdens het huwelijk inzake de
organisatie van hun noden en het ten laste nemen van de kinderen tijdens het
samenleven of daarna.
Over de vaststelling van de aanzienlijke economische terugval zijn
interpretatieproblemen gerezen. Onduidelijk is in welke mate de rechter
rekening moet houden met de aanzienlijke economische terugval. Vooral
is echter discussie ontstaan over het referentiepunt van de economische
terugval. Daarbij zijn grofweg twee verschillende opvattingen waarneembaar.  Volgens de eerste opvatting is de terugval wegens of tijdens het
huwelijk bepalend, zodat voor de beoordeling daarvan de economische situatie
van de alimentatiegerechtigde na de scheiding moet worden vergeleken met
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de (hypothetische) situatie waarin geen huwelijk was geweest.  In deze visie
kan slechts een hoger bedrag worden vastgesteld dan de staat van behoefte
als de alimentatiegerechtigde haar ‘verdienvermogen tijdens het huwelijk niet
(volledig) heeft kunnen optimaliseren’. 
In de tweede opvatting wordt uitgegaan van de terugval wegens de echtscheiding, zodat voor de beoordeling daarvan de economische situatie van
de gerechtigde na de scheiding moet worden vergeleken met die tijdens
het huwelijk.  Volgens deze opvatting kan ook zonder verlies aan verdienvermogen een uitkering boven de staat van behoefte worden vastgesteld als
de alimentatiegerechtigde ‘in een ﬁnanciële situatie is terechtgekomen die
aanzienlijk slechter is dan die ten tijde van huwelijk’. 
In 2009 heeft het Hof van Cassatie in een belangrijke beschikking bepaald
dat bij de bepaling van de aanzienlijke terugval van de economische situatie
ook KAN worden uitgegaan van de tweede opvatting.  Het Hof besliste
namelijk dat de rechter bij de vaststelling van de alimentatiehoogte:
°<¥> OJFU BMMFFO SFLFOJOH <NBH IPVEFO> NFU EF UFSVHWBM WBO EF FDPOPNJTDIF 
TJUVBUJF WBO EF VJULFSJOHTHFSFDIUJHEF EJF IFU HFWPMH JT WBO LFV[FT EJF EF 
FDIUHFOPUFO UJKEFOT IFU TBNFOMFWFO IFCCFO HFNBBLU  NBBS PPL NFU EF 
BBO[JFOMJKLFUFSVHWBMWBO[JKOFDPOPNJTDIFTJUVBUJFXFHFOTEFFDIUTDIFJEJOH±

Bovendien gaf het Hof in datzelfde arrest duidelijkheid omtrent het begrip
‘staat van behoefte’. Het Hof bepaalde uitdrukkelijk dat bij de begroting van
het alimentatiebedrag ook rekening kan worden gehouden met de levensstandaard van de partijen tijdens het huwelijkse samenwonen en dat het
alimentatiebedrag deze levensstandaard kan benaderen.  Het verschil met
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het oude recht is dat de levensstandaard tijdens de samenleving geen
uitgangspunt meer is, maar een beoordelingselement. 
Kortom, compensatie van de economische terugval ten opzichte van de
huwelijkse levenstandaard is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk,
namelijk voor zover de terugval aanzienlijk is en de criteria van artikel 301 § 3
lid 2 BW en/of andere criteria (zoals ziekte van de gerechtigde) die de rechter
uitdrukkelijk motiveert, daartoe aanleiding geven. De wettelijke criteria
uit artikel 301 § 3 lid 2 BW ter beoordeling van de aanzienlijke economische
terugval kunnen daarbij als ZELFSTANDIGE BEOORDELINGSELEMENTEN worden opgevat
en moeten niet slechts worden gezien in het licht van de verminderde
verdiencapaciteit DOOR het huwelijk. Bij de vaststelling van de hoogte heeft de
rechter hierdoor een zeer ruime beoordelingsmarge, waardoor volgens
Verschelden ‘de concrete uitkomst van de berekeningswijze van de alimentatie’
onzeker is. 
Wat mijns inziens eveneens indirect uit het arrest van het Hof van
Cassatie uit 2009 kan worden opgemaakt, is dat geen duidelijk onderscheid
wordt gemaakt tussen de grondslagen voortdurende solidariteit en de
huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit.  Voor de
toekenning van een hoger alimentatiebedrag dan de staat van behoefte
is namelijk niet van belang dat de aanzienlijke economische terugval is
veroorzaakt door het huwelijk. Anders gezegd, een causaal verband tussen
de behoeftigheid van de alimentatiegerechtigde en het huwelijk is niet
vereist.  De behoeftigheid kan immers zijn veroorzaakt door het gedrag
van partijen tijdens het huwelijk inzake de organisatie van hun noden
en het ten laste nemen van de kinderen tijdens het samenleven of daarna
(een factor dat inzichtelijk maakt dat sprake is van huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit), OF door leeftijd, ouderdom of
ziekte (factoren die kunnen verduidelijken dat sprake is van voortdurende
solidariteit). 
Volgens meerdere auteurs kan het niet de bedoeling van de wetgever zijn
geweest dat ook rekening wordt gehouden met de aanzienlijke economische
terugval als deze niet is veroorzaak door het huwelijk, zoals het Hof van
Cassatie heeft bepaald.  De discussie over het juiste referentiepunt is dus
nog niet beslecht en waarschijnlijk blijft dit debat voortduren zolang geen
algemene uitgekristalliseerde opvatting bestaat over de grondslag van partneralimentatie. Volgens Van Roy blijkt uit de recente rechtspraak wel dat al vaker
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wordt uitgegaan van de terugval wegens de echtscheiding.  Toch constateert
Van Roy dat lang niet altijd even duidelijk is hoe de rechters het alimentatiebedrag hebben bepaald.  Zelden wordt de volledige economische terugval
toegekend aan de onderhoudsgerechtigde en in de ruime meerderheid van de
gevallen wordt de terugval niet concreet berekend. 
IjWfjm[[0ZhWW]ahWY^jlWdZ[edZ[h^ekZi][h[Y^j_]Z[
Nadat het toepasselijke referentiekader is vastgesteld voor de bepaling van
de behoefte wordt de ‘draagkracht’ van de alimentatiegerechtigde bepaald.
Artikel 301 § 3 lid 2 Belgisch BW regelt namelijk dat de rechter rekening moet
houden met de inkomsten en mogelijkheden van de echtgenoten. Van belang
zijn bijvoorbeeld het salaris, werkloosheidsuitkeringen, inkomensvervangende
tegemoetkomingen aan invaliden en de inkomsten uit vermogen (in het
bijzonder die inkomsten die zijn toebedeeld bij de vereffening-verdeling) van
de alimentatiegerechtigde. Tevens van belang zijn de mogelijkheden om een
beroep uit te oefenen, gelet op haar kennis en kundigheden, haar leeftijd en
haar kinderlast. Ook ziekte heeft invloed op de mogelijkheid om inkomsten
te verwerven. De draagkracht van de alimentatiegerechtigde moet worden
beoordeeld op het ogenblik van de uitspraak over de onderhoudsuitkering.
Als de huidige inkomsten en mogelijkheden van de ex-echtgenoot zodanig
zijn dat deze niet diens staat van behoefte kan dekken (dus over onvoldoende
draagkracht beschikt), dan kan worden overgegaan tot de derde stap.
IjWfZh_[0ZhWW]ahWY^jlWdZ[edZ[h^ekZifb_Y^j_][
In de derde stap wordt de draagkracht van de onderhoudsplichtige vastgesteld.
Daarbij zijn de inkomsten en mogelijkheden van de onderhoudsplichtige van
belang (artikel 301 § 3 lid 2 BW), maar ook diens lasten. Bij de vaststelling
van de lasten moet niet slechts rekening worden gehouden met eigen uitgaven
en die van gemeenschappelijke kinderen, maar ook met de onderhoudskosten
voor niet-gemeenschappelijke kinderen en zelfs met de kosten voor de
kinderen van de nieuwe echtgenoot.
Anders dan het in het Nederlandse recht is de wettelijke absolute
BOVENGRENS uit de Franse #ODE #IVIL in het Belgische recht behouden.
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Het huidige artikel 301 § 3 lid 3 van het BW regelt namelijk dat het bedrag van
de onderhoudsuitkering in geen geval hoger mag zijn dan een derde van de
inkomsten van de onderhoudsplichtige.
Volgens Alofs houdt de maximumgrens ‘een verzachting in van de
ﬁnanciële gevolgen van de voortgezette solidariteit na echtscheiding en
vormt in die zin een waarborg tegen een al te overdreven belasting van de
uitkeringsplichtige ex-echtgenoot’. Of zoals Senaeve duidelijk verwoordt:
‘deze forfaitaire begrenzing houdt een verzachting in van de gevolgen van de
voortgezette solidariteit op ﬁnancieel vlak, en vormt een waarborg tegen een al
te overdreven belasting voor de uitkeringsplichtige ex-echtgenoot’. Blijkbaar
gaat de nahuwelijkse solidariteit niet zo ver dat een onderhoudsuitkering naar
de volledige draagkracht kan worden vastgesteld.
In de parlementaire geschiedenis van de hervorming van 2007 is in
twee amendementen voorgesteld om de bovengrens uit de wet te halen. In
‘uitzonderlijke en extreme gevallen’ zou namelijk een alimentatiebedrag van
meer dan een derde van de inkomsten van de onderhoudsplichtige billijk zijn.
In het voorbeeld genoemd in de amendementen van een zodanig ‘extreem’
geval wordt verwezen naar omstandigheden waardoor de verdiencapaciteit
van de alimentatiegerechtigde door het huwelijk is verminderd. In het licht
van het bovenstaande doel van de maximumgrens had wellicht de bovengrens kunnen worden verwijderd voor die gevallen waarin sprake is van een
huwelijksgerelateerde verminderde verdiencapaciteit. Beide amendementen
zijn uiteindelijk echter verworpen. Dit lijkt er opnieuw voor te pleiten dat in
het Belgische recht geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de twee
grondslagen van partneralimentatie.
Als laatste rest nog de vraag hoe de maximumgrens dient te worden
bepaald. Uitgegaan wordt van de netto-inkomsten van de onderhoudsplichtige,
dat wil zeggen het bedrag dat hij overhoudt na aftrek van de lasten die worden
opgelegd door sociale en ﬁscale wetten. Met andere lasten die de onderhoudsplichtige in zijn bestedingspatroon heeft (bijvoorbeeld het levensonderhoud
van zijn kinderen), wordt echter geen rekening gehouden. Daarnaast
wordt de maximumgrens slechts bepaald door de (ﬁctieve) inkomsten van de
onderhoudsplichtige en niet door zijn vermogen, tenzij het om inkomsten
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gaat die zijn vermogen normalerwijze zouden kunnen opbrengen, zoals rente
en huur.
:[lWijij[bb_d]lWdZ[X[^e[\j[dWZ[hje[][b_Y^j
Aan de hand van bovenstaande beschreven methoden kan de vaststelling
van de behoefte naar Belgisch recht als volgt inzichtelijk worden gemaakt.
Allereerst wordt de BRUTO BEHOEFTE bepaald van de voormalige echtgenoot die
partneralimentatie vordert. Deze wordt in ieder geval gevormd door de staat
van de behoefte. Hieronder valt de MINIMUMBEHOEFTE, de lasten die strikt
noodzakelijk zijn voor een menswaardig bestaan. Onder de staat van behoefte
kunnen echter ook eventuele extra NORMALE LASTEN worden opgeteld indien dit
past bij de normale levensomstandigheden waarin de gerechtigde wegens
diens sociale situatie verkeerde.
In ieder geval lijkt het er op dat LUXE REDELIJKE LASTEN kunnen worden opgeteld
als sprake is van een aanzienlijke terugval in de economische situatie van de
ex-echtgenoot na scheiding.
Als laatste kunnen ook REDELIJKE SCHULDEN worden opgeteld. Volgens
Roodhooft bestaat hieromtrent in de rechtspraak en doctrine echter geen
duidelijk en coherent standpunt. Wel wordt in bepaalde rechterlijke
uitspraken van vóór de herziening in 2007 met schulden aan de kant van de
gerechtigde rekening gehouden.
Nadat de rechter de behoeften heeft vastgesteld gaat de rechter na welke
MIDDELEN de behoeftige ex-echtgenoot tot zijn beschikking heeft om in eigen
behoeften te voorzien (de draagkracht van de alimentatiegerechtigde). Deze
worden bepaald door de WERKELIJKE INKOMSTEN van een ex-echtgenoot die om
partneralimentatie verzoekt en de MOGELIJKHEDEN OM INKOMSTEN TE VERWERVEN
(verdiencapaciteit). In sommige gevallen kan echter sprake zijn van omstandigheden die in redelijkheid in de weg kunnen staan aan het verwerven van
inkomsten, bijvoorbeeld door het gebrek aan kennis en kundigheden van de
ex-echtgenoot, haar leeftijd, haar kinderlast en gezondheid. Deze omstandigheden komen overeen met de niet-ﬁnanciële factoren uit het Nederlandse
recht die van belang zijn bij de bepaling van de behoeftigheid.
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Jkii[dj_`Zi[YedYbki_[
Anders dan in het Nederlandse recht heeft het Belgische recht naast een
benedengrens (de staat van behoefte) tevens een bovengrens (1/3 van de nettoinkomsten van de onderhoudsgerechtigde) voor de alimentatiehoogte.
Bovendien kunnen in het Belgische recht door de bepaling of sprake is
van een aanzienlijke economische terugval, bijzondere omstandigheden
(niet-ﬁnanciële factoren) op twee plaatsen een rol spelen bij de begroting van
de netto behoefte, namelijk bij de berekening van de omvang van de bruto
behoefte EN bij de omvang van de middelen. Hierdoor kan op deze twee
plaatsen inzichtelijk worden gemaakt op welke grondslag de onderhoudsplicht
is gebaseerd. Anders gezegd, de grondslagen spelen bij twee vragen een rol,
te weten:
1) hoe hoog dienen de totale behoeften te worden vastgesteld, en,
2) in hoeverre heeft de behoeftige ex-echtgenoot de mogelijkheid om
inkomsten te verwerven?
Toch blijkt uit deze paragraaf dat in de Belgische regelingen over de vaststelling van de alimentatiehoogte en de invulling daarvan door de rechtspraak,
geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de grondslag voortdurende
solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de
verdiencapaciteit.
 %&%6637"/1"35/&3"-*.&/5"5*&
In deze paragraaf wordt ingegaan op de Belgische regels die de duur van
partneralimentatie betreffen omdat in hoofdstuk 1 in het Nederlandse stelsel
eveneens een probleem is geconstateerd bij dit onderdeel van het alimentatierecht.
Een zeer belangrijke wijziging in het Belgische alimentatierecht van 2007
is dat de alimentatieduur is beperkt tot de duur van het huwelijk (artikel 301
§ 4 lid 1 BW). Vóór die tijd kon de alimentatiegerechtigde in principe voor de
duur van haar gehele leven partneralimentatie toegekend krijgen.
Uit de parlementaire geschiedenis wordt niet duidelijk waarom is gekozen
voor bovenstaande maximumtermijn. De wetgever stelde namelijk dat het
erom gaat ‘dat men het idee dat de uitkering moet worden aangepast in
functie van de leeftijd van de partijen en van de duur van het huwelijk wat
moet verplichten’. Uit deze vage zin kan volgens Verschelden en Martens
worden opgemaakt dat de wetgever de alimentatiegerechtigde ‘via de wettelijke
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limitering van de alimentatie wil stimuleren om na verloop van tijd economisch zelfredzaam te worden, zodat wordt vermeden dat de echtscheiding als
een “win for life” zou worden beschouwd’. Verder opperde de wetgever dat
de keuze voor de huwelijksduur min of meer willekeurig was en dat:
°<¥> EF EVVS WBO IFU IVXFMJKL <¥> IFU CFTU <MJKLU> PWFSFFO UF TUFNNFO NFU IFU
OBHFTUSFFGEF EPFM  OBNFMJKL EBU NFO SFLFOJOH IPVEU NFU EF MFFGUJKE WBO EF 
QBSUJKFOFONFUEFPQPGGFSJOHFOEJFNFONPFTUEPFOBMTHFWPMHWBOIFUGFJUEBU
FFOWBOEFQBSUJKFOWFFMNPFTUJOWFTUFSFOJOIFUTBNFOMFWFO)FUJTCJKWPPSCFFME
FWJEFOUEBUFFOWSPVXWBOKBBSEJFFFOIFMFMPPQCBBOIFFGUMBUFOTDIJFUFOOB
KBBSTBNFOMFWFOFFOCFUFSMPUWFSEJFOUEBOFFOKPOHFQFSTPPOWBOKBBSEJF
UXFFKBBSHFIVXEXBT±

De invoering van de maximumtermijn was volgens de wetgever een logisch
gevolg van de loskoppeling van schuld en het alimentatierecht. In hoofdstuk
2 heb ik over deze loskoppeling in het Nederlandse recht betoogd dat hierdoor
een verruimd basisrecht op partneralimentatie ontstond, terwijl dit botste met
het uitgangspunt dat iedere volwassene in beginsel in eigen levensonderhoud
dient te voorzien. Ditzelfde uitgangspunt geldt voor het nieuwe Belgische
recht, zoals uit paragraaf 7.3.1 blijkt. De Belgische wetgever heeft dit verband
echter niet duidelijk weergegeven en stelt slechts dat de maximumtermijn is
ingevoerd om ‘misbruiken te vermijden’ van de situatie dat schuld niet meer
dient te worden bewezen om partneralimentatie te verkrijgen.
8[fWb_d]^km[b_`aiZkkh
Hoe dient de huwelijksduur ingevolge het Belgische recht te worden vastgesteld? Hoewel in het wetsontwerp stond dat tevens de duur van de
voorhuwelijkse samenleving door de rechter kon worden meegeteld, is deze
mogelijkheid uiteindelijk bij amendement geschrapt. De rechter beschikt
dus niet over de mogelijkheid om een langere termijn vast te stellen rekeninghoudend met de voorhuwelijkse samenleving.
Voor de bepaling van de huwelijksduur wordt gerekend vanaf de dag van
de huwelijkssluiting tot aan de dag waarop het huwelijk is ontbonden, ofwel
de dag waarop het echtscheidingsvonnis of -arrest in kracht van gewijsde
gaat (art. 1278 lid 1 Ger.W.). Hieruit volgt logischerwijs dat de periode van
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(tijdelijke) feitelijke scheiding en van de echtscheidingsprocedure WEL wordt
meegeteld.
Doorgaans noemt de rechter de termijn in zijn beslissing (ook als deze gelijk
is aan de huwelijksduur), maar hij is hiertoe niet verplicht. Heeft de rechter
geen termijn vastgesteld, dan eindigt de onderhoudsuitkering van rechtswege
door verstrijking van een termijn gelijk aan de huwelijksduur. Martens stelt
in haar artikel dat in sommige vonnissen inderdaad geen maximumtermijn
is bepaald. Uiteraard kan dit tot rechtsonzekerheid leiden, vooral omdat in
de Belgische doctrine nog discussie bestaat over de vraag wanneer de maximumtermijn aanvangt. Volgens sommige auteurs begint de maximumduur
te lopen vanaf de datum dat de uitkering voor het eerst wordt TOEGEKEND.
Zij komen tot deze conclusie omdat dit uit de letterlijke interpretatie van de
wettekst volgt en in het nieuwe recht geen vervaltermijn is opgenomen.
Deze stelling houdt dus in dat een ex-echtgenoot bijvoorbeeld na een tien jaar
durend huwelijk, negen jaar na de scheiding nog om partneralimentatie kan
verzoeken voor een termijn van maximum tien jaar.
Andere auteurs zijn echter van mening dat, net als in Nederland (waar de
maximumduur van twaalf jaar als vervaltermijn geldt), de maximumtermijn
aanvangt op de DATUM VAN DE ONTBINDING VAN HET HUWELIJK, ook wanneer pas
na jaren na de echtscheiding voor het eerst een uitkering wordt gevorderd.
Volgens Swennen zou de RATIO LEGIS namelijk inhouden dat de ‘solidariteit
tussen ex-echtgenoten niet langer mag duren dan het huwelijk duurde, zodat
de maximale duur van de gerechtigdheid op een onderhoudsuitkering steeds
ingaat bij de ontbinding van het huwelijk’. In het bovenstaande voorbeeld
zal de ex-echtgenoot dus nog slechts maximaal één jaar partneralimentatie
toegekend kunnen krijgen.
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Hoewel uit de jurisprudentie blijkt dat in de meeste gevallen een uitkering
wordt toegekend voor de gehele huwelijksduur, kan de rechter ook een
onderhoudsuitkering voor een bepaald (korter) termijn opleggen waarna
de onderhoudsgerechtigde economisch zelfredzaam moet kunnen worden
(bijvoorbeeld na bijscholing). Hetzelfde geldt indien sprake is geweest
van een zeer korte periode van samenwonen tijdens het huwelijk. Om de
alimentatiegerechtigde tot ﬁnanciële zelfstandigheid te stimuleren kan een
jaarlijks of maandelijks degressief bedrag worden toegekend (art. 301 § 3
lid 2 BW).
L[hb[d]_d]
Na verstrijking van de maximumduur bestaat in het Belgische recht een
mogelijkheid om de alimentatieplicht in geval van BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN
te verlengen (artikel 301 § 4 lid 2 BW). De alimentatiegerechtigde dient
daarvoor aan te tonen dat zij na verstrijking van de oorspronkelijk bepaalde
termijn, nog steeds in staat van behoefte verkeert om redenen onafhankelijk
van haar wil.
In de parlementaire geschiedenis is een voorbeeld van een zodanig
buitengewone omstandigheid gegeven, namelijk van een vrouw die op
50-jarige leeftijd na 25 jaar huwelijk is gescheiden en op 75-jarige leeftijd
zonder onderhoudsuitkering zou komen te zitten. Verschelden en Martens
geven in hun artikel nog twee andere voorbeelden: een vrouw heeft na
verstrijking van de maximumduur nog steeds de zorg voor jonge kinderen en
een vrouw heeft haar baan opgegeven in een situatie waarin partijen voorafgaand aan een kortdurend huwelijk langdurig hebben samengewoond.
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Hoewel de wet zwijgt over de duur van de verlengingstermijn dient volgens
sommige auteurs te worden aangenomen dat deze duur niet langer is dan die
van het huwelijk (waarna een tweede en volgende verlenging kan volgen).
Volgens anderen is de rechter niet verplicht om een nieuwe termijn vast te
stellen en kan de uitkering een levenslange duur hebben.
Anders dan in het Nederlandse recht (waarin de alimentatiehoogte bij de
verlenging wordt vastgesteld aan de hand van de behoefte en draagkracht), kan
naar Belgisch recht bij de verlenging GEEN hoger bedrag worden vastgesteld
dan noodzakelijk is om de staat van behoefte van de alimentatiegerechtigde
te dekken (artikel 301 § 4 lid 2 BW). Meerdere auteurs zijn van mening dat
dit kan leiden tot onbillijke situaties. Hiervan is uiteraard vooral sprake
wanneer de verdiencapaciteit van de onderhoudsgerechtigde na verstrijking
van de maximumduur nog steeds door het huwelijk is verminderd.
#&Ã*/%*(*/(7"/%&0/%&3)06%46*5,&3*/(%003)&353068&/
 0'4".&/-&7*/(7"/%&"-*.&/5"5*&(&3&$)5*(%&
In hoofdstuk 1 is tot slot nog een probleem van het Nederlandse recht
geïdentiﬁceerd bij de beëindiging van partneralimentatie wegens hertrouwen
of daaraan gelijkgesteld samenwonen van de alimentatiegerechtigde.
Daarom wordt in deze paragraaf de corresponderende beëindigingsregel uit
het Belgische recht beschreven.
In het oude Belgische recht van vóór de herziening van het echtscheidingsen alimentatierecht in 2007, kon de rechter nagaan of een nieuw huwelijk of
samenleving al dan niet als een ingrijpende wijziging van de behoeftigheid van
de uitkeringsgerechtigde moest worden beschouwd (artikel 301 § 3 oudBW).
Een beëindigingregeling zoals die te vinden is in het Nederlandse recht kwam
in het oude Belgische recht niet voor. In de literatuur van vóór 2007 was echter
wel een discussie gaande of zodanige regeling ook niet in de Belgische wet
diende te worden geïmplementeerd.
Tijdens de parlementaire voorbereiding van de hervorming van het
echtscheidings- en alimentatierecht in 2007 is op basis van een amendement
ingevoerd dat de onderhoudsuitkering van RECHTSWEGE deﬁnitief eindigt zowel
in geval de alimentatiegerechtigde opnieuw in het huwelijk treedt, als in geval
deze een ‘wettelijke samenwoning’ aangaat (artikel 301 § 10 lid 2 BW). Als
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de gerechtigde gaat samenleven als ware zij gehuwd, KAN de alimentatieplicht
door de rechter worden beëindigd (artikel 301 § 10 lid 3 BW).
De verantwoording in de parlementaire geschiedenis voor de invoering
van bovenstaande regeling laat duidelijk zien dat deze is gebaseerd op
solidariteitsargumenten, en niet om redenen die gebaseerd zijn op de
huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit:
°<¥> JOEJFO EF POEFSIPVETHFSFDIUJHEF FFO OJFVX IVXFMJKL PG FFO OJFVXF 
XFUUFMJKLFTBNFOXPOJOHJTBBOHFHBBO WFSWBOHUEFTPMJEBSJUFJUUVTTFOEFOJFVXF
QBSUOFST EJF VJU IFU WPSJH IVXFMJKL *O IFU HFWBM WBO FFO GFJUFMJKLF TBNFO
XPOJOHNPFUNFOEFSFDIUFSFFOCFPPSEFMJOHTNBSHFMBUFOPNUFCFTMJTTFOEF
POEFSIPVETVJULFSJOHUFCFqJOEJHFOPGOJFU%FGFJUFMJKLFTBNFOXPOJOHCSFOHUOJFU
BVUPNBUJTDIFFOFDPOPNJTDIFTPMJEBSJUFJUUVTTFOEFQBSUOFSTNFU[JDINFF±

Of zoals Verschelden & Martens in hun artikel uit 2008 stellen:
°<¥> IFU WPPSUCFTUBBO WBO FFO BMJNFOUBJSF CBOE UVTTFO EF FYFDIUHFOPUFO OB 
FDIUTDIFJEJOH<JT>POWFS[PFOCBBS<¥>NFUIFUOJFVXFIVXFMJKLWBOEFPOEFSIPVET
HFSFDIUJHEFFOEFEBBSJOHFuNQMJDFFSEFIVMQFOCJKESBHFQMJDIU±

Daarnaast zijn zij van mening dat:
°<¥>[FMGTJOEJFOEFOJFVXFFDIUHFOPPU¹OBODJFFMOJFU[FMGTUBOEJHJTFOIFUOJFVXF
IVXFMJKL EF TUBBU WBO EF CFIPFGUF OJFU PQIFGU  LBO EF POEFSIPVETHFSFDIUJHEF
HFFOBBOTQSBBLNBLFOPQFFOPOEFSIPVETVJULFSJOHUFOMBTUFWBO[JKOHFXF[FO
FDIUHFOPPU IFU WFSWBM WBO EF POEFSIPVETBBOTQSBBL UFO BBO[JFO WBO EF 
WSPFHFSFFDIUHFOPPUJTOVFFONBBMIFUHFWBMWBOIFUTUBUVVUEBUEFPOEFSIPVET
HFSFDIUJHEFWSJKXJMMJHIFFGUPQHFOPNFOEPPSFFOOJFVXIVXFMJKLUFTMVJUFO±

Dat de onderhoudsplicht eveneens automatisch en deﬁnitief wordt beëindigd
als de gerechtigde een wettelijke samenwoning aangaat, is volgens Senaeve
geen probleem omdat artikel 1477 § 3 BW regelt dat de ‘wettelijke samenwonenden verplicht [zijn] om bij te dragen in de lasten van hun samenleven
naar evenredigheid van hun mogelijkheden, precies zoals gehuwden verplicht
zijn bij te dragen in de lasten van hun huwelijk volgens hun mogelijkheden’.
In de literatuur is echter ook kritiek te vinden op de gelijkstelling door de
wetgever van een nieuw huwelijk met een wettelijke samenwoning.
Tussen wettelijke samenwoners bestaat namelijk slechts een plicht tot bijdrage
in de lasten van het samenwonen, maar geen onderhoudsplicht. Daarnaast
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kan de wettelijke samenwonende partner een bloedverwant zijn, bijvoorbeeld
een moeder of een broer. Hierdoor kan de onderhoudsgerechtigde ‘van
rechtswege “gestraft” […] [worden] omdat hij er voor opteert met zijn moeder
of broer niet feitelijk maar wettelijk samen te wonen’, aldus Van Roy.
Wanneer bovendien dit samenwonen na een korte periode opnieuw wordt
beëindigd, bestaat in principe geen onderhoudsrecht tussen de ex-samenwoners. Hierdoor is een behoeftige ex-echtgenoot na beëindiging van een
wettelijke samenwoning geheel op zichzelf aangewezen en ontvangt zij voor
een veel korter tijdsbestek partneralimentatie dan in het geval dat zij geen
nieuwe relatie was aangegaan.
Waarschijnlijk hebben Belgische parlementariërs ervoor gekozen om bij
een samenleven als waren gehuwd de onderhoudsplicht niet van rechtswege te
laten beëindigen omdat tussen niet-wettelijke samenwoners geen onderhoudsplicht bestaat gedurende de samenleving. Hoewel de wet dit niet bepaalt, zal
de rechter volgens Senaeve hierbij uitgaan van de mate waarin deze feitelijke
samenleving daadwerkelijk de economische situatie van de onderhoudsgerechtigde verbetert.
)&5#&-(*4$)&3&$)550&(&1"4501%&58&&$"464
In deze paragraaf wordt het beschreven Belgische partneralimentatierecht
toegepast op twee casus die in de introductie van dit proefschrift zijn gegeven,
namelijk op het geval van Lisa waarin de onderhoudsbijdrage zuiver is
gebaseerd op de grondslag voortdurende solidariteit en op de situatie van
Jane waarin de onderhoudsplicht is gebaseerd op de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. Daarbij wordt nagegaan
tot welke uitkomsten deze toepassing leidt, zodat onderzocht kan worden hoe
in het Belgische recht wordt omgegaan met deze twee uiteenlopende casus.
Bekeken wordt of het Belgische recht oplossingen biedt voor de in hoofdstuk
1 geconstateerde knelpunten van het Nederlandse recht betreffende de rechtvaardiging van de toekenning, de hoogte, de duur en de beëindigingsregeling
bij hertrouwen of daaraan gelijkgesteld samenwonen van de alimentatiegerechtigde.
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%FUPFLFOOJOHWBOQBSUOFSBMJNFOUBUJF
/BBS #FMHJTDI SFDIU [JKO [PXFM -JTB BMT +BOF CFIPFGUJH PNEBU IVO HMPCBMF 
FDPOPNJTDIF QPTJUJF [XBLLFS JT EBO EF[F WBO IVO FYFDIUHFOPUFO %BWJE FO 
"MCFSU)FUWFSTDIJMUVTTFOEFFDPOPNJTDIFQPTJUJFWBO-JTBFO+BOFFOEJFWBO
%BWJE FO "MCFSU JT HSPPU  XBOU -JTB FO +BOF CFTDIJLLFOCFJEFOOJFUPWFSFOJHF
JOLPNTUFO UFSXJKM%BWJEFO"MCFSUBMT*$5POEFSOFNFSFOBEWPDBBUFFO [FFS 
HPFE JOLPNFO IFCCFO .FU BOEFSF XPPSEFO  BBO EF WPPSXBBSEF WPPS EF 
UPFLFOOJOHWBOQBSUOFSBMJNFOUBUJFJTWPMEBBO
 %FTPOEBOLT JT IFU IFFM HPFE NPHFMJKL EBU EF SFDIUFS -JTB HFFO QBSUOFS
BMJNFOUBUJF PGFFOMBHFSCFESBH UPFLFOUPNEBUEFXFUUFMJKLFVJUTMVJUJOHTHSPOE
EJFEF[PHFOBBNEF°MVJIFJEFYDFQUJF±JOIPVEU PQIBBSTJUVBUJFWBOUPFQBTTJOHJT
%FTUBBUWBO-JTB±TCFIPFGUFJTOBNFMJKLIFUHFWPMHWBOFFOEPPSIBBSVJUFJHFO
CFXFHJOHHFNBBLUFCFTMJTTJOH [POEFSEBUEFOPEFOWBOEFGBNJMJFEF[FLFV[F
IFCCFOHFSFDIUWBBSEJHE-JTBIFFGUJNNFSTVJUFJHFOCFXFHJOHCFTMPUFOPNIBBS
CBBOBMTWFSQMFFHLVOEJHFPQUF[FHHFOPNEBU%BWJE[PEBOJHWFFMWFSEJFOEFEBU
IFUFDIUQBBSFFOMVYFMFWFOLPOMFJEFO#PWFOEJFOIFFGU-JTBUJKEFOTIFUIVXFMJKL
HFFO[PSHUBLFOJOIFUCFMBOHWBOIFUHF[JOWFSSJDIUPNEBUIFUIVXFMJKLLJOEFS
MPPTJTHFCMFWFOFOIFUWPPSNBMJHFFDIUQBBSFFOWPMUJKETFIVMQJOEFIVJTIPVEJOH
JOEJFOTUIBE)FUCFXJKTWPPSEF[FVJUTMVJUJOHTHSPOEEJFOUUFXPSEFOHFMFWFSE
EPPS %BWJE *O EF QSBLUJKL CMJKLU IFU WPPSBM WPPS %BWJE NPFJMJKL UF [JKO PN UF 
CFXJK[FOEBU-JTB±TTUBBUWBOCFIPFGUFIFUHFWPMHJTWBOFFOEPPSIBBSFFO[JKEJH
HFOPNFOCFTMJTTJOH
 "OEFSTEBOJOIFU/FEFSMBOETFSFDIUXPSEUJOIFU#FMHJTDIFSFDIUEVTFFO
POEFSTDIFJEHFNBBLUUVTTFOEFVJUFFOMPQFOEFHFWBMMFOWBO-JTBFO+BOF XBBSJO
FOFS[JKET EF CFIPFGUJHIFJE JT WFSPPS[BBLU EPPS PNTUBOEJHIFEFO EJF HFIFFM JO
EFTGFFSWBOEFWFSBOUXPPSEFMJKLIFJEWBOWFS[PFLFS[FMGMJHHFOFOBOEFS[JKETEF
CFIPFGUJHIFJEJTPOUTUBBOBMTHFWPMHWBOPGGFSTEJFWFS[PFLFSJOIFUCFMBOHWBO
IFUHF[JOIFFGUHFCSBDIU
 0N UF LVOOFO CFTUVEFSFO PG IFU #FMHJTDIF SFDIU FFO POEFSTDIFJE NBBLU 
UVTTFOEFVJUFFOMPQFOEFDBTVTWBO-JTBFO+BOFCJKEFUPFQBTTJOHWBOEFSFHFMT
PWFSEFIPPHUF EVVSFOCFqJOEJHJOHCJKIFSUSPVXFOPGTBNFOXPOFO XPSEUFSJO
IFUWFSWPMHWBOEF[FQBSBHSBBGWBOVJUHFHBBOEBUEFSFDIUFSEFMVJIFJEFYDFQUJF
OJFUUPFQBTTFMJKLWFSLMBBSUPQEF[BBLWBO-JTB
%FBMJNFOUBUJFIPPHUF
%FESJFTUBQTNFUIPEJFLHFFGUJO[JDIUJOEFIPPHUFWBOEFPOEFSIPVETCJKESBHFO
EJFOBBS#FMHJTDISFDIUBBO-JTBFO+BOFLVOOFOXPSEFOUPFHFLFOE#JKEFFFSTUF
TUBQ XPSEU EF UPFQBTTFMJKLF SFGFSFOUJFTUBOEBBSE CFQBBME *O JFEFS HFWBM HFMEU
[PXFMJOEFTJUVBUJFWBO-JTBBMTEJFWBO+BOF EBUIFUCFESBHUFONJOTUFEFTUBBU
WBOIVOCFIPFGUFNPFUEFLLFO%F[FSFGFSFOUJFTUBOEBBSELBOJOCFJEFDBTVTEF
IVXFMJKLTFMFWFOTTUBOEBBSECFOBEFSFO7PPSBMJOIFUHFWBMWBO-JTBLBOEJUEVT
CFUFLFOFOEBUPQCBTJTWBOEF[FTUBOEBBSEFFOIPPHBMJNFOUBUJFCFESBHXPSEU
UPFHFLFOE
 )FU JT FDIUFS BBOOFNFMJKL EBU EF SFDIUFS JO IFU HFWBM WBO +BOF FFO IPHFS
BMJNFOUBUJFCFESBH UPFLFOU EBO EBU [PV XPSEFO CFHSPPU BBO EF IBOE WBO EF 
SFGFSFOUJFTUBOEBBSE  XBOU TQSBLF JT WBO FFO BBO[JFOMJKLF UFSVHWBM WBO IBBS 
FDPOPNJTDIF TJUVBUJF OB EF FDIUTDIFJEJOH %F[F TJUVBUJF JT WPPSBM POUTUBBO 
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EPPSEBU +BOF UJKEFOT FO OB IFU IVXFMJKL EF [PSH IFFGU WPPS EF UXFF VJU IFU 
IVXFMJKLHFCPSFO¬OPHKPOHF¬LJOEFSFO WBOXJFEFKPOHTUFHFIBOEJDBQUJT*O
IFU#FMHJTDIFSFDIUWPSNUEJUFFOCFMBOHSJKLFPNTUBOEJHIFJEPQCBTJTXBBSWBOEF
FDPOPNJTDIFUFSVHWBMLBOXPSEFOHFXBBSEFFSE
 )PFXFM NJOEFS WBO[FMGTQSFLFOE  LBO EF SFDIUFS FWFOFFOT JO EF DBTVT WBO
-JTBCFTMJTTFOEBUTQSBLFJTWBOFFOBBO[JFOMJKLFUFSVHWBMWBOIBBSFDPOPNJTDIF
TJUVBUJFOBEFFDIUTDIFJEJOH%F[FUFSVHWBMLBOWPPSBMXPSEFOHFXBBSEFFSEPQ
HSPOEWBOEFUBNFMJKLMBOHFIVXFMJKLTEVVSWBOUJFOKBBS
 %F UXFFEF TUBQ CJK EF CFSFLFOJOH WBO EF IPPHUFOBBS#FMHJTDISFDIUJTEF
CFQBMJOHWBOEFESBBHLSBDIUWBO-JTBFO+BOF6JUCFJEFDBTVTWPMHUEBU-JTBFO
+BOFHFFOJOLPNTUFOIFCCFOEJFIVOTUBBUWBOCFIPFGUFLVOOFOEFLLFO%BBS
OBBTU JT BBOOFNFMJKL EBU EF SFDIUFS FWFOFFOT CFTMJTU EBU CFJEF WSPVXFO HFFO
NPHFMJKLIFEFO IFCCFO PN PONJEEFMMJKL  IVO TUBBU WBO CFIPFGUF UF EFLLFO
-JTB OJFU PNEBU [JK OB FFO UJFO KBBS MBOHF XFSLPOEFSCSFLJOH OJFU NFUFFO XFFS
LBOQBSUJDJQFSFOPQEFBSCFJETNBSLU[JKIFFGUJOJFEFSHFWBMUJKEOPEJHPNCJKUF
TDIPMFOFOXFSLUF[PFLFO+BOFOJFUPNEBU[JKEFWPMUJKETF[PSHIFFGUWPPSEF
UXFFLJOEFSFO WBOXJFEFKPOHTUFHFIBOEJDBQUJT;PXFM-JTBBMT+BOFCFTDIJLLFO
EVTPWFSPOWPMEPFOEFESBBHLSBDIU
 %FEFSEFTUBQJTEFWBTUTUFMMJOHWBOEFESBBHLSBDIUWBO%BWJEFO"MCFSU*OEF
UXFFDBTVTJTEFESBBHLSBDIUWBOCFJEFNBOOFOHFHFWFO)FUBMJNFOUBUJFCFESBH
EBU-JTBFO+BOFVJUFJOEFMJKLLBOXPSEFOUPFHFLFOE LBOOJFUIPHFS[JKOEBOFFO
EFSEFWBOEFJOLPNTUFOWBO%BWJEFO"MCFSU
 .FU BOEFSF XPPSEFO  JO IFU #FMHJTDIF SFDIU LBO CJK EF CFQBMJOH WBO EF 
BMJNFOUBUJFIPPHUFFFOPOEFSTDIFJEXPSEFOHFNBBLUUVTTFOEFDBTVTWBO-JTB
FOEFDBTVTWBO+BOF)FU#FMHJTDIFSFDIUCJFEUJNNFSTEFNPHFMJKLIFJEPNJO
IFUHFWBMWBO+BOFBGUFXJKLFOWBOEFXFUUFMJKLFSFGFSFOUJFTUBOEBBSE XBBSEPPS
CJKWPPSCFFME +BOF JO WFSIPVEJOH FFO IPHFS CFESBH LBO XPSEFO UPFHFLFOE EBO
-JTB5PDIJTIFUJOIFU#FMHJTDIFSFDIUPPLNPHFMJKLEBUCJKEFCFHSPUJOHWBOIFU
BMJNFOUBUJFCFESBHHFFOPOEFSTDIFJEXPSEUHFNBBLUUVTTFOEFUXFFDBTVT0PL
JOIFUHFWBMWBO-JTBLBOOBNFMJKLXPSEFOBGHFXFLFOWBOEFSFGFSFOUJFTUBOEBBSE
%BBSOBBTULBOEFSFGFSFOUJFTUBOEBBSEEFIVXFMJKLTFMFWFOTTUBOEBBSECFOBEFSFO 
XBBSEPPS-JTBOPHBMUJKEFFOIPPHCFESBHLBOXPSEFOUPFHFLFOE
%FBMJNFOUBUJFEVVS
;PXFM BBO -JTB BMT BBO +BOF LBO WPPS EF EVVS WBO IFU IVXFMJKL ¬ UJFO KBBS ¬
QBSUOFSBMJNFOUBUJF XPSEFO UPFHFLFOE )FU JT FDIUFS BBOOFNFMJKL EBU -JTB OB
FFOLPSUFSFQFSJPEFEBOUJFOKBBSPWFSJOLPNTUFOLBOCFTDIJLLFOEJFIBBSTUBBU
WBOCFIPFGUFEFLLFO%F#FMHJTDIFSFDIUFSIFFGUEFNPHFMJKLIFJEPN-JTBWPPS
FFOLPSUFSFEVVSQBSUOFSBMJNFOUBUJFUPFUFLFOOFOEBOEFXFUUFMJKLFNBYJNVN
UFSNJKO NBBSJOEFQSBLUJKLXPSEUEJUXFJOJHHFEBBO
 %BBSFOUFHFO JT IFU JO IFU HFWBM WBO +BOF IFFM HPFE NPHFMJKL EBU [JK PPL
OB UJFO KBBS OPH JO TUBBU WBO CFIPFGUF WFSLFFSU EPPS EF WPMUJKETF [PSH WPPS EF 
HFIBOEJDBQUF [PPO .JUT +BOF IJFSPN WFS[PFLU  JT IFU BBOOFNFMJKL EBU EF 
SFDIUFSCFTMJTUEBUTQSBLFJTWBO[PEBOJHFCVJUFOHFXPOFPNTUBOEJHIFEFOEBUEF
POEFSIPVETQMJDIUWBO"MCFSULBOXPSEFOWFSMFOHE)FUJTXFMBBO+BOFPNEF[F
CVJUHFXPOFPNTUBOEJHIFEFOBBOUFUPOFO%BBSOBBTULBOEFSFDIUFSOBWFSMPPQ
WBOEFUFSNJKOWBOUJFOKBBS+BOFHFFOIPHFSBMJNFOUBUJFCFESBHUPFLFOOFOEBO
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OPPE[BLFMJKL JT PN IBBS TUBBU WBO CFIPFGUF UF EFLLFO +BOF LSJKHU EVT NJOEFS
BMJNFOUBUJFUPFHFLFOEEBOJOEFQFSJPEFWBOWwwSEFWFSMFOHJOH UFSXJKM"MCFSU
PPLUJKEFOTEFWFSMFOHJOHTQFSJPEFOPHTUFFETQSP¹KUIFFGUWBOEF[PSHEJFEPPS
+BOFXPSEUWFSSJDIU
 0GUFXFM JOIFU#FMHJTDIFSFDIUXPSEUCJKEFCFQBMJOHWBOEFEVVSHFFOPOEFS
TDIFJEHFNBBLUUVTTFOEFVJUFFOMPQFOEFDBTVTWBO-JTBFO+BOF%PPSEBUJOEF
QSBLUJKLEFEVVSOBVXFMJKLTXPSEUWFSLPSUEPPSEFSFDIUFS LSJKHFOCFJEFWSPVXFO
WPPSEFXFUUFMJKLFNBYJNVNUFSNJKOQBSUOFSBMJNFOUBUJFUPFHFLFOE)PFXFM+BOF
PN WFSMFOHJOH LBO WFS[PFLFO  LBO IBBS JO EF WFSMFOHJOHTQFSJPEF HFFO IPHFS 
CFESBHXPSEFOUPFHFLFOEEBOOPEJHJTPNEFTUBBUWBOCFIPFGUFUFEFLLFO
#FqJOEJHJOHWBOEFPOEFSIPVETQMJDIUEPPSIFSUSPVXFOPGTBNFOXPOFOWBOEF
HFSFDIUJHEF
*O[PXFMEFDBTVTWBO-JTBBMTEFDBTVTWBO+BOFXPSEUEFPOEFSIPVETQMJDIUWBO
%BWJEFO"MCFSUEF¹OJUJFGCFqJOEJHEBMTEFWSPVXFOIFSUSPVXFOPGFFOXFUUFMJKLF
TBNFOXPOJOH[JKOBBOHBBO)FUNBBLUEBBSCJKEVTOJFUTVJUEBU+BOFPPLUJKEFOT
EFOJFVXFSFMBUJFOPHTUFFETCFIPFGUJHJTEPPSEF[PSHWPPSEFLJOEFSFOEJF[JKO
HFCPSFOVJUIFUIVXFMJKLNFU"MCFSU XBBSEPPSOPHTUFFETFFOSFDIUWBBSEJHJOH
CFTUBBU WPPS EF POEFSIPVETQMJDIU WBO "MCFSU "MT -JTB FO +BOF FDIUFS NFU FFO
OJFVXFQBSUOFSHBBOTBNFOXPOFOBMTXBSFO[JKHFIVXE EBOLBOEFSFDIUFSEF
POEFSIPVETQMJDIUFOWBO%BWJEFO"MCFSUCFqJOEJHFO
 ,PSUPN IFU#FMHJTDIFSFDIUNBBLUFWFOFFOTCJKEJUPOEFSEFFMHFFOPOEFS
TDIFJE UVTTFO EF VJUFFOMPQFOEF DBTVT WBO -JTB FO +BOF "MT CFJEF WSPVXFO 
FDIUFS HBBO TBNFOMFWFO BMT XBSFO [JK HFIVXE  EBO IFFGU EF SFDIUFS FDIUFS 
XFM EF NPHFMJKLIFJE PN EF POEFSIPVETQMJDIU WBO %BWJE UF CFqJOEJHFO FO EF
POEFSIPVETQMJDIUWBO"MCFSUWPPSUUF[FUUFO

$0/$-64*&
In dit hoofdstuk is allereerst onderzocht welke grondslagen van partneralimentatie voorkomen in het Belgische recht en of daartoe ook de grondslagen
voortdurende solidariteit en de huwelijksgerelateerde vermindering van de
verdiencapaciteit behoren. Uit dit hoofdstuk blijkt dat in het huidige Belgische
recht geen andere rechtvaardigingen van partneralimentatie naar voren
komen dan de grondslag voortdurende solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit.
Daarnaast is in dit hoofdstuk bestudeerd of in het huidige (recent
gewijzigde) Belgische recht een DUIDELIJK onderscheid wordt gemaakt tussen
deze twee grondslagen. Uit dit hoofdstuk volgt dat hiervan in principe geen
sprake is. Dit heeft in België vooral tot veel discussie geleid bij de interpretatie
van de regels over de alimentatiehoogte. In eerste instantie leek het er immers
op dat in de wetgeving hierover de twee grondslagen van elkaar waren onderscheiden en dat slechts in geval van huwelijksgerelateerde vermindering van
de verdiencapaciteit een hoger alimentatiebedrag kon worden toegekend dan
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de staat van behoefte. Uiteindelijk heeft het Hof van Cassatie echter duidelijk
beslist dat dit niet het geval is.
Tevens laten de regels over de duur en beëindiging bij hertrouwen of
(wettelijk) samenwoning zien dat de wetgever niet daadwerkelijk een zuiver
onderscheid tussen de twee grondslagen voor ogen had. De keuze voor de
maximumduur is immers door de wetgever willekeurig gemaakt. Ongeacht
welke grondslag van toepassing is, geldt daarnaast dat bij eventuele verlenging
van partneralimentatie het bedrag niet hoger kan zijn dan noodzakelijk is voor
de onderhoudsgerechtigde om de staat van behoefte te dekken. En hoewel de
verantwoording voor invoering van de beëindigingsregeling uit solidariteitsargumenten bestaat, geldt deze wet voor alle gevallen, zonder dat daarbij van
belang is op welke grondslag de alimentatieplicht is gebaseerd.
De enige aanwijzing dat in het Belgische alimentatierecht toch een lichte
voorkeur bestaat voor de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering
van de verdiencapaciteit, lijkt te kunnen worden gevonden in de in 2007
ingevoerde uitsluitingsgrond ‘staat van behoefte door een eenzijdige
beslissing die niet was ingegeven door de noden van de familie’. Op basis
van deze uitsluitingsgrond kan een aanspraak op partneralimentatie van een
behoeftige ex-echtgenoot worden ontzegd als haar verdiencapaciteit niet
door het huwelijk is verminderd, maar als gevolg van een persoonlijke
eenzijdige keuze. Slechts bij dit onderdeel van het Belgische alimentatierecht
wordt dus een onderscheid gemaakt tussen de twee grondslagen, waardoor het
een oplossing kan bieden voor een van de in hoofdstuk 1 geconstateerde
problemen van het Nederlandse recht.
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In 2008 is het Duitse partneralimentatierecht hervormd. Het doel van de
Duitse wetgever bij deze hervorming was om het alimentatierecht te vereenvoudigen, het belang van het kind te versterken en na de scheiding de
verantwoordelijkheid voor het eigen levensonderhoud te vergroten. In dit
hoofdstuk wordt onderzocht welke gevolgen deze herziening heeft gehad voor
de grondslagen van partneralimentatie. Daarbij wordt eerst bekeken welke
grondslagen van deze onderhoudsplicht voorkomen in het Duitse recht en of
daartoe eveneens de grondslagen voortdurende solidariteit en de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit behoren. Wanneer van
dit laatste sprake is, wordt tevens bestudeerd of in het Duitse recht een
onderscheid wordt gemaakt tussen deze twee grondslagen. Vervolgens
wordt bekeken of het Duitse recht oplossingen biedt voor de in hoofdstuk 1
geïdentiﬁceerde knelpunten van het Nederlandse recht betreffende de rechtvaardiging van de toekenning van partneralimentatie, de alimentatiehoogte, de alimentatieduur en de beëindiging van de onderhoudsplicht door
hertrouwen of samenwonen van de alimentatiegerechtigde.
Dit hoofdstuk begint met een korte uiteenzetting van de ontwikkeling
van de opvattingen over de grondslagen van partneralimentatie in Duitsland
(paragraaf 8.2). Vervolgens wordt ingezoomd op die onderdelen van het
alimentatierecht waarbij in het Nederlandse recht knelpunten kunnen
ontstaan. Allereerst wordt beschreven wanneer een ex-echtgenoot recht kan
doen gelden op betaling van een onderhoudsbijdrage van de andere gewezen
echtgenoot (paragraaf 8.3). Hierna wordt ingegaan op de Duitse regels
betreffende de alimentatiehoogte, de alimentatieduur en beëindiging van
de onderhoudsplicht door hertrouwen of samenleving van de alimentatiegerechtigde (paragrafen 8.4 tot en met 8.6). Voorts wordt het beschreven
Duitse recht toegepast op de in de introductie van dit proefschrift gegeven
casus van Lisa waarin de onderhoudsbijdrage zuiver is gebaseerd op de
grondslag voortdurende solidariteit en de casus van Jane waarin de onderhoudsbijdrage zuiver de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit als grondslag heeft (paragraaf 8.7). Gekeken wordt welke uitkomsten
dit oplevert, zodat onderzocht kan worden of het Duitse recht een onderscheid
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maakt tussen deze twee uiteenlopende casus. Ten slotte wordt antwoord
gegeven op bovenstaande onderzoeksvragen (paragraaf 8.8).
 0/58*,,&-*/(7"/%&017"55*/(&/07&3%&(30/%4-"(&/
 */%6*54-"/%
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De discussie over de grondslagen van partneralimentatie in Duitsland gaat
ver terug in de tijd. Daarom begin ik met een beknopte uiteenzetting van
de opvattingen over de grondslagen die naar voren komen in het (West-)
Duitse alimentatierecht van vóór de liberalisering van het echtscheidingsen alimentatierecht in 1977, waarbij de schuldvraag uit dit recht verdween.
Het Duitse recht van vóór 1977 kende namelijk verschillende echtscheidingsgronden. Deze gronden waren gekoppeld aan schuld, behalve de scheiding
wegens geestelijke stoornis en de feitelijke scheiding op grond van een
wachtperiode van minstens drie jaar (§§ 42-43, 44-46 en 48 EheGesetz,
hierna: EheG). De echtscheidingsgronden werden in 1977 vervangen door één
echtscheidingsgrond, namelijk: DAS 3CHEITERN DER %HE (letterlijk: het mislukken
van het huwelijk) (§ 1565 "~RGERLICHES 'ESETZBUCH, verder: BGB). In dit verband
wordt ook wel gesproken van het :ERR~TTUNGSPRINZIP, ofwel het beginsel van de
duurzame ontwrichting van het huwelijk.
Vóór 1977 was het recht op partneralimentatie hoofdzakelijk gekoppeld aan
de procesrechtelijke positie van de echtgenoot in de echtscheidingsprocedure.
Slechts de (overwegend) onschuldige partij in de scheidingsprocedure had een
aanspraak op partneralimentatie (§ 58 EheG). Was echter sprake van gedeelde
schuld, dan kon een ex-echtgenoot eventueel een lager alimentatiebedrag
toegekend krijgen vanwege billijkheidsredenen (§ 60 EheG). Hadden beide
echtgenoten geen schuld aan de scheiding omdat de echtelieden langer dan
drie jaar feitelijk gescheiden leefden, dan kon om billijkheidsredenen partneralimentatie worden toegekend (§ 61 II EheG).
Bij zowel de totstandkoming van het BGB van 1900 als het EheG in 1938,
werd in de parlementaire geschiedenis uitdrukkelijk bepaald dat partneralimentatie niet kon worden gezien als een sanctie, genoegdoening of schadevergoeding. Anders dan in het Nederlandse recht werd een mogelijk schade
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vergoedend karakter van partneralimentatie dus verworpen. In eerste instantie
stelde de wetgever dat er geen algemene grondslagen van partneralimentatie
bestonden en dat partneralimentatie soms werd vastgesteld vanwege billijkheidsoverwegingen. Pas bij de totstandkoming van het EheG werd door
de wetgever de onderhoudsplicht alimentair gekwaliﬁceerd. De wetgever
opperde namelijk dat de aard van de onderhoudsaanspraak moest worden
begrepen als:
°<¥> FJOF /BDIXJSLVOH EFS TJDI BVT EFS &IF FSHFCFOEFO HFHFOTFJUJHFO 1ºJDIU [VS
)JMGF VOE #FJTUBOETMFJTUVOH  EJF XjISFOE EFS &IF VOFJOHFTDISjOLU CFTUBOEFO 
IBU VOE JN 3BINFO FJOFT CJMMJHFO VOE HFSFDIUFO "VTHMFJDIT BVDI OBDI EFS 
"VºzTVOHXJSLTBNCMFJCFONVTT±

Deze gedachte is opnieuw door de wetgever herhaald in de wetsgeschiedenis
van de liberalisering van 1977 (NACHEHELICHE WIRTSCHAFTLICHE -ITVERANTWORTUNG).
:[eflWjj_d][del[hZ[]hedZibW][ddWZ[^[hlehc_d]lWd^[jWb_c[djWj_[h[Y^j
_d'/-Sinds de liberalisering van het alimentatierecht in 1977 is in de Duitse
literatuur een debat gaande over de grondslagen van partneralimentatie.
Diederichsen heeft in dit verband gesteld dat door de onduidelijkheid over de
grondslagen in geen enkel gebied van het recht betreffende de echtscheidingsgevolgen ¯DIE 5NGERECHTIGKEIT SO STARK EMPFUNDEN WIE BEIM NACHEHELICHEN
5NTERHALT°. In 2008 is bijvoorbeeld tijdens de 67ste $EUTSCHEN *URISTENTAGES
te Erfurt gediscussieerd over de vraag of onder andere het alimentatierecht
nog wel van deze tijd is.
Over het algemeen wordt de voortdurende solidariteit (NACHEHELICHE
NACHWIRKENDE OF FORTWIRKENDE 3OLIDARITiT OF 6ERANTWORTUNG) als grondslag van
partneralimentatie gezien. Kleffmann en Kühner stellen bijvoorbeeld:
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°<E>FS(SVOETPXPIMGSEJFFIFMJDIFXJFGSEJFOBDIFIFMJDIF6OUFSIBMUTQºJDIUMJFHU
MFU[UMJDIJOEFSNJUEFS&IFTDIMJFVOHWPOEFO&IFHBUUFOGSFJOBOEFSCFSOPNNFOFO
7FSBOUXPSUVOH 8jISFOE EFS &IF VOE CJT [VS 4DIFJEVOH CFTUFIU FJOF HFTUFJHFSUF 
7FSBOUXPSUVOHEFS&IFMFVUFGSFJOBOEFS%JFTFCFJEFSTFJUJHF7FSBOUXPSUVOHJTUOBDI
EFS 4DIFJEVOH BCHFTDIXjDIU  XJSLU BCFS XFJUFS JO 'PSN FJOFS TJDI BVT "SUJLFM  
"CT  (( <(SVOEHFTFU[> FSHFCFOEFO GPSUXJSLFOEFO OBDIFIFMJDIFO 4PMJEBSJUjU
VOE7FSBOUXPSUVOH"MT'PMHFEJFTFS.JUWFSBOUXPSUVOHGSEFOCFESGUJHFO1BSUOFS
NVTT EFS XJSUTDIBGUMJDI TUjSLFSF &IFHBUUF CFJ &SGMMVOH FJOFT HFTFU[MJDIFO 6OUFS
IBMUTUBUCFTUBOETEJF¹OBO[JFMMF6OUFSIBMUTCFMBTUVOHCJT[VS(SFO[FEFT;VNVUCBSFO
IJOOFINFO %FS (FEBOLF EFS FIFMJDIFO 4PMJEBSJUjU JTU OJDIU BMMFJO BVG EJF &IF[FJU
CFTDISjOLU±

De hoogste rechterlijke instantie van Duitsland – het "UNDESVERFASSUNGSGERICHT
(verder: BverfG) – heeft namelijk bepaald dat het opleggen van onderhoudsplichten de vrijheid van handelen van de onderhoudsplichtige beperkt die in
de Duitse grondwet is beschermd in artikel 2 I, maar dat dit grondwettelijk
toegestaan is als het alimentatierecht in overeenstemming is met artikel 6 I
'RUNDGESETZ. In het eerste lid van dit artikel is geregeld dat het huwelijk en de
familie onder bijzondere bescherming van de staat staan.
Het hoogste federale gerechtshof van Duitsland – het "UNDESGERICHTSHOF
(hierna: BGH) – heeft daarnaast de nadruk gelegd op de grondslag voortdurende
solidariteit door deze rechtvaardiging en de grondslag huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit expliciet van elkaar te onderscheiden
en daarbij te beslissen dat niet slechts partneralimentatie kan worden
toegekend als sprake is van huwelijksgerelateerde behoeftigheid:
°<E>BT&SGPSEFSOJTFIFCFEJOHUFS6OUFSIBMUTCFESGUJHLFJUXJSEWPN(FTFU[OJDIUJOEFS
8FJTF[VS7PSBVTTFU[VOHEFT6OUFSIBMUTBOTQSVDITFSIPCFO EBEJFTFSOVSCFTUjOEF 
XFOO EFS HFTDIJFEFOF &IFHBUUF PIOF EJF &IF OJDIU FCFOGBMMT CFESGUJH XjSF 
&JOF TPMDIF 3FHFMVOH XjSF [VEFN NJU EFN -FJUHFEBOLFO EFS GPSUXJSLFOEFO
XJSUTDIBGUMJDIFO7FSBOUXPSUVOHFJOFT&IFHBUUFOGSEFOBOEFSFOVOWFSFJOCBS±

Desondanks wordt in de Duitse doctrine door sommige auteurs de effectiviteit,
legitimiteit en functionaliteit van deze grondslag in twijfel getrokken.
De voortdurende solidariteit zou als grondslag te vaag en te subjectief
zijn waardoor bijvoorbeeld niet concreet kan worden bepaald hoe lang een
onderhoudsplicht moet duren of hoe hoog de onderhoudsbijdrage moet zijn.
Zo heeft Brudermüller uitgebreid beschreven dat solidariteit meerdere
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betekenissen kan hebben en geen zuiver rechtsbeginsel is. Ook Dethloff
stelt dat de grondslag voortdurende solidariteit niet meer toereikend is.
Volgens Metz zou de grondslag voortdurende solidariteit niet leiden tot
een rechtvaardige vergelijking tussen de economische belangen van beide
echtgenoten omdat deze grondslag eigenlijk slechts de belangen waarborgt
van de ﬁnancieel zwakkere echtgenoot die om alimentatie verzoekt. Daarom
zou de grondslag voortdurende solidariteit logisch gezien moeilijk verenigbaar
zijn met het (sinds 2008 wettelijk) uitgangspunt van het alimentatierecht dat
iedere volwassene de plicht heeft om voor diens eigen onderhoud te zorgen
(ook wel Grundsatz der Eigenverantwortung genoemd, § 1569 BGB). Metz
stelt hierover:
°<H>FHFO FJOF 3FDIUGFSUJHVOH OBDIFIFMJDIUFS 6OUFSIBMUTBOTQSDIF BVGHSVOE OBDI
XJSLFOEFSFIFMJDIFS4PMJEBSJUjUTQSFDIFOBCFSBVDITDIMJFMJDIEJF(FTFU[FEFS-PHJL
8JFCFSFJUTFJOHBOHTEJFTFT,BQJUFMTFSMjVUFSU TUFIUEFS(SVOETBU[EFSGPSUXJSLFOEFO
.JUWFSBOUXPSUVOH FJOFT &IFHBUUFO  BMT "VTESVDL EFS *OUFSFTTFO EFT XJSUTDIBGUMJDI
TDIXjDIFSFO &IFHBUUFO  EFN 1SJO[JQ EFS &JHFOWFSBOUXPSUVOH  BMT "VTESVDL 
EFS *OUFSFTTFO EFT XJSUTDIBGUMJDI TUjSLFSFO &IFHBUUFO  EJBNFUSBM HFHFOCFS %B EJF
OBDIXJSLFOEFFIFMJDIF4PMJEBSJUjUTPNJUFJOFWPO[XFJTJDIHFHFOTFJUJHCFHSFO[FOEFO
&YUSFNQPTJUJPOFOEBSTUFMMU LBOTJFCFJMPHJTDIFS#FUSBDIUVOHOJDIUHMFJDI[FJUJHFJOF
6OUFSIBMUTSFHFMVOHMFHJUJNJFSFO EJFCFJEF*OUFSFTTFOBVTHMFJDIFOECFSDLTJDIUJHU±

Bernreuther is van mening dat de grondslag voortdurende solidariteit twee
basale componenten van het rechtvaardigheidsgevoel schendt, namelijk het
vereiste van gelijke behandeling en de instandhouding van de 2ECHTSFRIEDEN.
De nahuwelijkse solidariteit is volgens Bernreuther namelijk ongelijk tussen
de gescheiden echtgenoten verdeeld als een ex-echtgenoot geen offers voor
het huwelijk heeft gebracht en toch partneralimentatie ontvangt. Solidariteit
zou wederkerig moeten zijn.
Meerdere auteurs hebben vanwege bovenstaande problemen met de grondslag voortdurende solidariteit, onderzocht of partneralimentatie kan worden
gebaseerd op algemene rechtsbeginselen. Diederichsen, Metz en Bernreuther
denken dat de legitimatie van partneralimentatie vooral kan worden gevonden
in het vertrouwensbeginsel (6ERTRAUENSPRINZIP OF 6ERTRAUENSSCHUTZPRINZIP),
dat wil in het kort zeggen dat een ex-echtgenoot erop mocht vertrouwen dat
het huwelijk levenslang zou duren. Door het toenemende aantal echtscheidingen wordt ook wel gediscussieerd over de vraag of überhaupt sprake













#SVEFSNMMFS QFW
%FUIMPGG Q
.FU[ Q
4DISzEFS Q.FU[ Q#SVEFSNMMFS Q
.FU[ Q
#FSOSFVUIFS Q#FSOSFVUIFS QFW WJOEUPWFSJHFOTOJFUEBUEFHSPOETMBH
WPPSUEVSFOEFTPMJEBSJUFJUFFOMFHFIVMTJT XBOUIFULBSBLUFSWBOFFOSFDIUTCFHJOTFMJTEBU
OJFUSFDIUTUSFFLTIJFSWBOSFDIUTHFWPMHFOLVOOFOXPSEFOBGHFMFJE%JULBOXFMVJUEFPQIFU
CFHJOTFMTUFVOFOEFSFHFMT
#FSOSFVUIFS Q
;JFCJKWPPSCFFME%JFEFSJDITFO.FU[#FSOSFVUIFS
%JFEFSJDITFO Q.FU[ QFW#FSOSFVUIFS QFW



)00'%456,

kan zijn van dit vertrouwen. Diederichsen betoogt dat dit slechts geldt
voor oudere huwelijken, want tegenwoordig zijn toekomstige echtgenoten
zich ervan bewust dat huwelijken vaak niet meer voor het gehele leven
worden gesloten. Metz en Bernreuther vinden daarentegen dat ook thans
toekomstige echtelieden de wil hebben om hun huwelijken levenslang aan
te gaan.
Metz legt het vertrouwensbeginsel zodanig uit dat slechts ex-echtgenoten
een onderhoudsaanspraak kunnen hebben die, als gevolg van hun vertrouwen
in het levenslange voortbestaan van het huwelijk, samen met hun partner
hebben besloten om tijdens het huwelijk de (zorg)taken over te nemen van
de ander, waardoor zij beroepsmatige nadelen hebben opgelopen. Sprake
moet zijn van ¯WIRTSCHAFTLICHER :USAMMENLEBENSSCHADEN°. Metz lijkt hiermee de
onderhoudsbijdrage compensatoir te kwaliﬁceren.
Brudermüller kwaliﬁceert partneralimentatie eveneens slechts compensatoir. Volgens Brudermüller is de onderhoudsplicht gebaseerd op (voortdurende) solidariteit enerzijds een rechtsplicht, maar anderzijds ook een
vrijwillige deugdenplicht. Zijns inziens zou de onderhoudsplicht uitsluitend
een rechtsplicht moeten zijn. De functie van de solidariteit zou (vrij vertaald)
hierop neer moeten komen dat een ex-echtgenoot nog slechts verantwoordelijk
is voor de schade die door de huwelijkse samenleving is ontstaan in het
vermogen om voor zichzelf te zorgen. Beide echtgenoten dienen namelijk
zorg te dragen dat de één niet door het huwelijk wordt verhinderd om
zich op eigen kracht zelf te onderhouden en staande te houden, aldus
Brudermüller. De consequentie van dit alles is dat Brudermüller een
alimentatiestelsel voorstelt dat slechts is gebaseerd op de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit ('RUNDSATZ DES !USGLEICHS
EHEBEDINGTER .ACHTEILE). In een modern en rechtsethisch gerechtvaardigd
alimentatierecht zou volgens Brudermüller, naast partneralimentatie voor
de zorgende ouder (waar het om het belang van het kind gaat) , met de
onderhoudsaanspraak slechts de ﬁnanciële nadelen kunnen worden gecompenseerd die niet zouden zijn ontstaan zonder de in het huwelijk aangehouden
rolverdeling. Voor de hoogte van partneralimentatie zou dit betekenen
dat nog slechts de daadwerkelijke huwelijksgerelateerde nadelen worden
gecompenseerd. Brudermüller erkent dat dit in de praktijk moeilijk te
berekenen is, maar gaat hierop in zijn boek verder niet echt in.


 %JFEFSJDITFO Q



















.FU[ Q#FSOSFVUIFS Q
.FU[ Q
*CJE Q;JFPPLQ
;JFIJFSPWFSPPLIPPGETUVL QBSBHSBBG
#SVEFSNMMFS Q
*CJE Q
*CJE
.FU[ QFW
#SVEFSNMMFS Q
*CJE Q
*CJE Q
*CJE Q

)&5%6*54&1"35/&3"-*.&/5"5*&3&$)5

Daarnaast zou de onderhoudsaanspraak alleen nog bestaan, zolang de
niet-werkende of beperkt werkzame gewezen echtgenoot vanwege huwelijksgerelateerde nadelen niet in staat is om haar eigen gepaste inkomen te
verwerven.
Voorts oppert Brudermüller dat in veel minder situaties dan in het huidige
alimentatiestelsel, partneralimentatie kan worden toegekend. Zo is ouderdom
op zich zelfstaand geen reden meer voor de toekenning van een onderhoudsbijdrage omdat dit niets met het huwelijk te maken heeft, maar gaat om
‘eine im Leben eines jeden Menschen unausweichliche Entwicklung’.
Tevens zijn ziekte en werkloosheid omstandigheden die meestal niet zijn
gerelateerd aan het huwelijk. Bij werkloosheid gaat het om een algemeen
risico van het leven, wat niet voor de verantwoording van voormalige partners
behoort te komen, aldus Brudermüller.
Naast de bovenstaande auteurs kwaliﬁceren ook nog andere schrijvers partneralimentatie compensatoir. Sommige auteurs onderscheiden de grondslagen daarbij niet duidelijk van elkaar, maar stellen dat de voortdurende
solidariteit wordt versterkt indien sprake is van huwelijksgerelateerde
behoeftigheid.
Geconcludeerd kan worden dat partneralimentatie in Duitsland alimentair
en/of compensatoir wordt gekwaliﬁceerd. Hieruit volgt dat beide grondslagen
van partneralimentatie, de voortdurende solidariteit en de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit, in het Duitse recht naar voren
komen. In de wetsgeschiedenis en de rechtspraak wordt de onderhoudsbijdrage vooral alimentair gekwaliﬁceerd. In de literatuur wordt partneralimentatie eveneens compensatoir gekwaliﬁceerd. Daarbij wordt soms een
expliciet onderscheid gemaakt tussen de twee grondslagen. Brudermüller is
daar een goed voorbeeld van, maar uiteindelijk stelt hij geen alimentatiestelsel
voor dat is gebaseerd op beide grondslagen.
Uit het grondslagendebat volgt dat in Duitsland geen uitgekristalliseerde
algemene opvatting bestaat over de grondslag(en) van partneralimentatie.
Ook de wetgever heeft dit probleem niet opgepakt bij de herziening van het
alimentatierecht in 2008. Volgens Borth heeft deze recente wetswijziging
daarom niets veranderd aan de grondslagen van de onderhoudsplicht, behalve
dat aan de compensatie van huwelijksgerelateerde nadelen een bijzonder
gewicht is toegekend. Dit laatste komt ook naar voren in paragrafen 8.4
en 8.5.
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In het vervolg van dit hoofdstuk wordt bekeken of en op welke wijze het Duitse
alimentatierecht een onderscheid maakt tussen de grondslag voortdurende
solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de
verdiencapaciteit. Doordat in hoofdstuk 1 een probleem van het Nederlandse
recht is geïdentiﬁceerd bij de toekenning van partneralimentatie, wordt in
deze paragraaf ingegaan op de voorwaarden die in het Duitse recht worden
gesteld aan de toekenning. In het Duitse recht moet om partneralimentatie
te kunnen toekennen namelijk voldaan zijn aan een van de wettelijke
alimentatiecategorieën (paragraaf 8.3.1) en dient de ex-echtgenoot behoeftig
te zijn (paragraaf 8.3.2). In het Duitse recht is echter een negatieve hardheidsclausule opgenomen op grond waarvan de rechter kan beslissen om de
behoeftige gescheiden echtgenoot toch geen partneralimentatie toe te kennen
of het alimentatiebedrag te matigen of de duur van de onderhoudsplicht te
verkorten. Deze hardheidsclausule wordt nadien besproken (paragraaf 8.3.3).
In een tussentijdse conclusie worden de bevindingen uit deze paragraaf nog
eens op een rijtje gezet (paragraaf 8.3.4).
  &FSTUFWPPSXBBSEFBMJNFOUBUJFDBUFHPSJFqO
Net zoals in het Nederlandse recht geldt in het Duitse recht het uitgangspunt dat iedere gescheiden echtgenoot in eerste instantie voor diens eigen
levensonderhoud moet zorgen (§ 1569 1 BGB). Het Duitse recht bepaalt
echter dat wanneer iemand niet hiertoe in staat is, deze jegens de andere (ex-)
echtgenoot een onderhoudsaanspraak heeft (§ 1569 2 BGB). Geheel anders
dan het Nederlandse alimentatierecht kent het Duitse recht geen algemene
onderhoudsaanspraak, maar een veelheid van gevallen (%INZELTATBESTiNDE)
waarop de ex-echtgenoot diens alimentatieverzoek kan baseren (het zogenaamde %NUMERATIONSPRINZIP). In het vervolg van dit hoofdstuk noem ik deze
%INZELTATBESTiNDE ‘alimentatiecategorieën’. De volgende zes categorieën zijn in
de wetgeving opgenomen:
1. verzorging of opvoeding van een gemeenschappelijk kind (§ 1570 BGB);
2. ouderdom (§ 1571 BGB);
3. ziekte (§ 1572 BGB);
4. werkloosheid of niet volledig in eigen levensonderhoud kunnen voorzien
(§ 1573 BGB);
5. het beginnen of voortzetten van een opleiding, bijscholing of omscholing
(§ 1575 BGB), en,
6. andere zwaarwegende gronden, waardoor niet-toekenning buitengewoon
onbillijk kan zijn (§ 1576 BGB).
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Pas als sprake is van minstens een van deze alimentatiecategorieën gaat
de rechter na of ook aan de tweede voorwaarde is voldaan, namelijk of de
verzoeker behoeftig is (zie hierover paragraaf 8.3.2). Zo ja, dan kan de rechter
in principe partneralimentatie toekennen. Omgekeerd geldt echter dat
ondanks de behoeftigheid van een gescheiden echtgenoot, de rechter geen
partneralimentatie kan toekennen indien het alimentatieverzoek niet minstens
op een van de bovenstaande alimentatiecategorieën kan worden gebaseerd.
8_`pedZ[h^[Z[dWb_c[djWj_[YWj[]eh_[d
Vanzelfsprekend rijst de vraag hoe de alimentatiecategorieën zich tot elkaar
verhouden. De categorieën verzorging of opvoeding van een gemeenschappelijk kind (§ 1570 BGB), ouderdom (§ 1571 BGB), ziekte (§ 1572 BGB) en het
beginnen of voortzetten van een opleiding, bijscholing of omscholing (§ 1575
BGB), kunnen in de eerste plaats worden gekwaliﬁceerd als zogenaamde
‘'RUNDTATBESTiNDE’. Daarnaast staat de categorie ‘werkloosheid of niet
volledig in eigen levensonderhoud kunnen voorzien’ (§ 1573 BGB), welke als
AANVULLENDE onderhoudsaanspraak wordt beschouwd en daarom subsidiair
is tegenover §§ 1570-1572 BGB. Bovendien geldt dat de categorie ‘andere
zwaarwegende gronden’ uit § 1576 BGB een UITZONDERINGSREGELING is en daarom
subsidiair is ten opzichte van alle andere onderhoudsaanspraken.
Het is uiteraard heel goed mogelijk dat een onderhoudsaanspraak
TEGELIJKERTIJD onder verschillende alimentatiecategorieën kan worden gekwaliﬁceerd. In dergelijke gevallen geldt dat de subsidiaire categorie moet wijken
voor de 'RUNDTATBESTiNDE. Soms kunnen categorieën echter met elkaar
worden gecombineerd. Zo kan een vrouw die de zorg heeft voor een
gemeenschappelijk kind worden verplicht om parttime te werken. Als zij
vervolgens geen passende deeltijdbaan kan vinden, dan kan de aanspraak deels
worden gebaseerd op § 1570 BGB en deels op § 1573 I BGB.
Tevens kunnen de alimentatiecategorieën elkaar OPVOLGEN (!NSCHLUSS
UNTERHALT). Daarvoor is wel vereist dat de categorieën naadloos in tijd op
elkaar aansluiten, anders vervalt namelijk het recht op partneralimentatie
(gebod van het bestaan van een alimentatieketen). Op dit gebod bestaan
echter uitzonderingen.
Overigens kan een ex-echtgenoot op elk moment na de scheiding aanspraak
maken op partneralimentatie vanwege de verzorging en opvoeding van een
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gemeenschappelijk kind of om billijkheidsredenen (§ 1570 en § 1576 BGB).
Daarentegen kan de onderhoudsaanspraak op basis van de overige categorieën
slechts bestaan als de voorwaarden zich voordoen op bepaalde tijdstippen
(%INSATZZEITPUNKTE). Anders dan het Nederlandse recht kent het Duitse recht
dus geen algemene vervaltermijnen.
FWii[dZ[WhX[_Z'+-*8=8
Telkens als de Duitse wet bij de verschillende alimentatiecategorieën spreekt
over ‘deelname aan het arbeidsproces’ (%RWERBSTiTIGKEIT), wordt ‘passende’
(ANGEMESSENE) deelname aan het arbeidsproces bedoeld in de zin van § 1574
BGB. Een gescheiden echtgenoot behoeft niet elke baan te accepteren om
in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.
Wanneer is sprake van passende arbeid? De in het tweede lid van § 1574
BGB genoemde criteria zijn aangescherpt bij de hervorming van het Duitse
alimentatierecht in 2008. Tegenwoordig is arbeid passend als het gaat om
een beroep dat de gerechtigde vóór het huwelijk uitoefende. De echtelijke
levensverhoudingen (EHELICHE ,EBENSVERHiLTNISSE), ofwel de huwelijkse levensstandaard, is thans geen maatstaf meer voor de beoordeling of arbeid passend
is. Met een hogere levensstandaard tijdens het huwelijk kan nog slechts
rekening worden gehouden bij de billijkheidsafweging, zodat geen sprake
is van een ongepaste abrupte sociale neergang. Het is aan de verzoeker te
stellen en te bewijzen dat een op zich redelijke beroepsactiviteit voor haar
onbillijk is gezien het huwelijkse welvaartsniveau.
Werk is passend indien het aansluit bij de opleiding, de vaardigheden, de
uitgeoefende beroepsactiviteiten, de leeftijd en de gezondheidstoestand van
de gescheiden echtgenoot. Daarbij is in het bijzonder rekening te houden
met de huwelijksduur en met de opvoeding en verzorging van een gemeenschappelijk kind (§ 1574 II 2 BGB). Deze criteria zijn subjectief en het is
aan de beoordeling van de rechter overgelaten in hoeverre hij de bijzondere
omstandigheden meeweegt. Concreet houdt dit in dat een rechter bijvoorbeeld bij de vaststelling van partneralimentatie wegens ouderdom (§ 1571 BGB)
niet slechts de hoge leeftijd zelf in ogenschouw neemt, maar op basis van
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§ 1574 II BGB bijvoorbeeld ook de gezondheid van de gerechtigde of diens
werkervaring.
Als het de ex-echtgenoot niet lukt om passende arbeid te vinden welke
aansluit bij haar opleiding, betekent dit niet automatisch dat zij recht heeft
op partneralimentatie wegens werkloosheid (§ 1573 I BGB). Het Duitse recht
verplicht een gescheiden echtgenoot namelijk om een opleiding te volgen of
zich te laten om- of bijscholen indien dit bevorderlijk is voor het vinden van
passende arbeid (§ 1574 III BGB). Wanneer een ex-echtgenoot het nalaat om
passende arbeid te vinden terwijl hiertoe wel reëel kansen bestaan, kan het
gemiste inkomen als ﬁctieve inkomsten worden meegeteld bij de vaststelling
van de behoeftigheid. Hieronder bespreek ik eerst de zes verschillende
alimentatiecategorieën.
'$FWhjd[hWb_c[djWj_[leehZ[peh][dZ[ekZ[h'+-&8=8
In de praktijk neemt de alimentatiecategorie uit § 1570 BGB de belangrijkste
plaats in. Op basis van deze categorie kan een gescheiden echtgenoot
wegens de verzorging en opvoeding van een gemeenschappelijk kind,
partneralimentatie toegekend krijgen ten laste van diens voormalige partner
("ETREUUNGSUNTERHALT). Overigens kan niet slechts de gewezen echtgenoot
hierop aanspraak maken, maar ook de zorgende ouder die een informele relatie
heeft gehad (§ 1615 I BGB). Hierdoor is in Duitsland een oplossing gevonden
voor het in Nederland en België gesignaleerd probleem van mogelijk armoedeverval van ouders die na verbreking van een relatie de zorg hebben voor een uit
deze relatie geboren kind. Nederlandse en Belgische ex-samenwoners hebben
immers geen recht op partneralimentatie.
"ETREUUNGSUNTERHALT neemt in het Duitse recht een bijzondere positie in.
Volgens Brudermüller gaat het bij deze alimentatiecategorie niet zozeer om de
gerechtigde en diens behoefte, maar veel meer om het kind dat moet worden
verzorgd. Hij stelt dat "ETREUUNGSUNTERHALT slechts wordt toegekend om het
mogelijk te maken dat het kind door een van de ouders persoonlijk wordt
verzorgd. Het gaat bij "ETREUUNGSUNTERHALT dus voornamelijk om het belang
van het kind. Via dit belang wordt echter de betekenis van de grondslag
huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit in het Duitse
recht bevestigd, omdat als de behoeftigheid is veroorzaakt door de zorg voor
kinderen er een causale relatie bestaat met het huwelijk.
LeehmWWhZ[d
Om in aanmerking te komen voor "ETREUUNGSUNTERHALT moet de ouder allereerst
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de zorg hebben voor een ‘gemeenschappelijk kind’. Hieronder worden uit
het huwelijk geboren en geadopteerde kinderen verstaan, maar pleegen stiefkinderen worden niet als gemeenschappelijk beschouwd. Zoals
Brudermüller terecht heeft opgemerkt, kunnen bij de zorg voor een stiefkind
(mijns inziens ook voor een pleegkind) eveneens huwelijksgerelateerde
nadelen ontstaan waardoor een zorgende ouder behoeftig is geworden.
Daarnaast kan men vanuit het oogpunt van het belang van het kind zich
afvragen waarom stief- en pleegkinderen geen recht hebben op eenzelfde
persoonlijke verzorging als gemeenschappelijke kinderen. Door de enge
deﬁnitie van ‘gemeenschappelijk’ volgt echter dat een ex-echtgenoot die
bijvoorbeeld na een gezamenlijke beslissing tijdens en na het huwelijk voor
jonge pleegkinderen zorgt, geen aanspraak kan maken op "ETREUUNGSUNTERHALT,
maar eventueel slechts op de uitzonderingscategorie uit § 1576 BGB (partneralimentatie wegens billijkheidsredenen).
Een tweede voorwaarde voor de toekenning van "ETREUUNGSUNTERHALT is dat
de andere ouder met de zorg voor het gemeenschappelijk kind heeft ingestemd
of de rechter heeft beslist dat de zorgende ouder met eenhoofdig gezag is
belast. Tevens moet het kind daadwerkelijk behoefte hebben aan zorg, het
moet bijvoorbeeld dus niet voor langere tijd in een internaat of pleeggezin
verblijven.
7b_c[djWj_[lh[dd|Z[Zh_[`Wh_][b[[\j_`ZlWd^[ja_dZ
Naar Duits recht heeft de zorgende ouder gedurende de eerste drie jaar na
geboorte van het gemeenschappelijk kind geen plicht om aan het werk te gaan
(§ 1570 I 1 BGB). De zorgende ouder heeft de vrije keuze om het kind zelf
te verzorgen of de zorg aan derden uit te besteden. Dit geldt zelfs voor de
zorgende ouder die vóór de scheiding WEL werkte, want een echtscheiding
brengt veel veranderingen met zich. "ETREUUNGSUNTERHALT wordt in dit geval
aangemerkt als tijdelijke basisalimentatie.
Vanaf de driejarige leeftijd van het kind heeft de zorgende ouder een plicht
om passende arbeid te verrichten. De ouder kan nog slechts recht hebben op
"ETREUUNGSUNTERHALT als dit strookt met de billijkheid. "ETREUUNGSUNTERHALT geldt
dan als uitzonderingsregeling. Toch kan ook de zorgende ouder van veel
oudere kinderen dan drie jaar om partneralimentatie verzoeken. Minderjarigheid van het kind is namelijk geen voorwaarde voor "ETREUUNGSUNTERHALT. Uit
de zinsnede ‘verzorging OF opvoeding’ van § 1570 BGB kan namelijk worden
opgemaakt dat de onderhoudsuitkering kan voortbestaan na beëindiging van
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de opvoeding van een kind doordat het meerderjarig is geworden, maar nog
wel verzorging nodig heeft wegens bijvoorbeeld ziekte of gebreken.
($FWhjd[hWb_c[djWj_[m[][diekZ[hZec'+-'8=8
Wanneer door ouderdom geen passende beroepsactiviteiten meer kunnen
worden uitgeoefend door een gescheiden echtgenoot, vormt dit een omstandigheid om aanspraak te kunnen maken op partneralimentatie (§ 1571 BGB)
Deze alimentatiecategorie kan slechts worden toegepast als de hoge leeftijd
zich voordoet op een beperkt aantal %INSATZZEITPUNKTE, namelijk:
t PQIFUNPNFOUWBOEFTDIFJEJOH
t PQIFUUJKETUJQXBBSPQEFWFS[PSHJOHWBOFFOHFNFFOTDIBQQFMJKLLJOEJT 
geëindigd; of,
t PQIFUPHFOCMJLEBUEFWPPSXBBSEFOWPPSFFOPOEFSIPVETBBOTQSBBLPQ
basis van § 1572 (partneralimentatie wegens ziekte) of § 1573 (partneralimentatie wegens werkloosheid of niet volledig in eigen levensonderhoud
kunnen voorzien) zijn weggevallen (§ 1571 sub 1 tot en met 3 BGB).
Het gevolg hiervan is dat er geen onderhoudsaanspraak bestaat op grond van
§ 1571 BGB als een ex-echtgenoot na de scheiding werkt, maar op een later
moment niet kan werken wegens ouderdom.
In de Duitse wetgeving is geen leeftijdsgrens vastgesteld. Als richtsnoer
geldt in ieder geval de in de beroepsgroep gebruikelijke pensioengerechtigde
leeftijd.  Ook in de jurisprudentie zijn aanknopingspunten te vinden, zoals
de aard van het beroep, de rolverdeling tijdens het huwelijk, de geestelijke
en lichamelijke toestand van de gerechtigde en haar opleidingsniveau.  .IET
van belang is de omstandigheid dat de gewezen echtgenoot op het moment
van de huwelijkssluiting al door haar hoge leeftijd geen geschikte beroepsactiviteit meer kon uitoefenen.  Door dit laatste kan ouderdom een op
zichzelf staande omstandigheid zijn om partneralimentatie toe te kennen. 
)$FWhjd[hWb_c[djWj_[m[][dip_[aj[e\][Xh[a[d'+-(8=8
De derde alimentatiecategorie op basis waarvan een gewezen echtgenoot
aanspraak kan maken op een onderhoudsbijdrage wordt geregeld in § 1572 BGB.
Indien een ex-echtgenoot door ziekte of door andere geestelijke en lichamelijke
gebreken of zwakheden (waaronder ook een alcohol- of medicijnenverslaving
kan vallen) geen passende arbeid kan verrichten, heeft zij recht op partneralimentatie. 
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Net zoals de hierboven besproken alimentatiecategorie ouderdom, moet de
ziekte zich voordoen op bepaalde in de wet genoemde %INSATZZEITPUNKTE (§ 1572
sub 1 tot en met 4 BGB), te weten op het moment van:
t EFTDIFJEJOH
t EFCF¯JOEJHJOHWBOEFWFS[PSHJOHTQFSJPEFWBOFFOHFNFFOTDIBQQFMJKLLJOE
t EFCF¯JOEJHJOHWBOFFO WPPSHF[FUUF PQMFJEJOH CJKTDIPMJOHPGPNTDIPMJOH
of,
t IFUXFHWBMMFOWBOEFWPPSXBBSEFOWPPSFFOPOEFSIPVETBBOTQSBBLXFHFOT
werkloosheid of !UFSTOCKUNGSUNTERHALT (§ 1573 BGB).
Met andere woorden, een gescheiden echtgenoot kan op grond van § 1572
BGB geen partneralimentatie worden toegekend als deze na de scheiding
passende arbeid uitoefent, maar op een later moment ziek wordt. De gezondheidsklachten of de latent aanwezige ziekte moeten namelijk op het moment
van de scheiding bestaan. Wanneer bij de ex-echtgenoot na 21 of 23 maanden
na het moment van de scheiding een verslechtering in de gezondheidstoestand optreedt waardoor zij niet meer kan werken, kan de zij geen aanspraak
maken op partneralimentatie wegens ziekte. 
Volgens de doctrine is het niet noodzakelijk dat de behoeftigheid door de
ziekte aan het huwelijk is gerelateerd.  Hiermee wordt bedoeld dat aan een
ex-echtgenoot ook partneralimentatie op grond van § 1572 BGB kan worden
toegekend indien de ziekte bijvoorbeeld reeds bestond vóór het huwelijk. 
*$FWhjd[hWb_c[djWj_[m[][dim[habeei^[_Z[d7k\ijeYakd]ikdj[h^Wbj'+-)8=8
Hiervoor bleek reeds dat een ex-echtgenoot slechts aanspraak kan maken op
partneralimentatie op grond van de alimentatiecategorie uit § 1573 BGB indien
voor deze niet de categorieën uit §§ 1570-1572 BGB geldt. Ook volgt uit het derde
lid van § 1573 BGB dat op basis van deze categorie partneralimentatie kan worden
toegekend, als niet langer meer kan worden voldaan aan de vereisten van de
categorieën uit §§ 1570-1572 of § 1575 BGB. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan het geval dat een voormalige echtgenoot wegens ziekte een
onderhoudsuitkering ontving, maar na genezing geen passend werk kan vinden.
Onder § 1573 BGB vallen eigenlijk twee verschillende alimentatiecategorieën, namelijk partneralimentatie wegens werkloosheid en !UFSTOCKUNGSUNTER
HALT. De eerste categorie houdt in dat een gescheiden echtgenoot partneralimentatie kan worden toegekend als deze ondanks diens inspanningen, geen
passende arbeid kan vinden (§ 1573 I BGB). De onmogelijkheid om passende
arbeid te vinden, moet bestaan op het moment van de scheiding of op het tijdstip dat de aanspraken uit §§ 1570-1572 of § 1575 BGB zijn weggevallen. Wanneer
een ex-echtgenoot na scheiding passende arbeid heeft verricht, maar op een
#zNFMCVSH OS
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later moment werkloos wordt om persoonlijke redenen of wegens een slechte
situatie op de arbeidsmarkt, kan deze in principe geen partneralimentatie
worden toegekend. Om al te onredelijke uitkomsten hiervan tegen te gaan, is
in § 1573 IV BGB bepaald dat een gescheiden echtgenoot toch aanspraak kan
maken op partneralimentatie als deze kort na de echtscheiding diens werk
verliest. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een voormalige echtgenoot
die na de scheiding een half jaar passende arbeid heeft verricht, maar nadien
werkloos wordt omdat zij bijvoorbeeld niet is opgewassen tegen de gestelde
eisen van dit werk.
De tweede categorie is de zogenaamde !UFSTOCKUNGSUNTERHALT en dit houdt
het volgende in (§ 1573 II BGB). Een gewezen echtgenoot die na scheiding WEL
passende arbeid verricht, maar met haar inkomsten niet volledig voor haar
eigen levensonderhoud kan zorgen, kan partneralimentatie worden toegekend
ter hoogte van het verschil tussen de eigen inkomsten en het volledige
alimentatiebedrag in de zin van § 1578 BGB.  Hoewel dit niet in de wet
uitdrukkelijk is bepaald, gelden voor de !UFSTOCKUNGSUNTERHALT dezelfde
%INSATZZEITPUNKTE als voor de zojuist beschreven partneralimentatie wegens
werkloosheid. 
Voor beide categorieën geldt dat geen sprake dient te zijn van een causaal
verband tussen de behoeftigheid en het huwelijk. 
+$FWhjd[hWb_c[djWj_[m[][di^[jleb][dlWd[[defb[_Z_d]"X_`#e\eciY^eb_d]
'+-+8=8
Een gescheiden echtgenoot kan op grond van § 1575 I BGB aanspraak maken
op partneralimentatie voor het volgen van een opleiding, indien deze in
afwachting van of tijdens het huwelijk een school- of beroepsopleiding
niet is begonnen of heeft onderbroken.  Ingevolge hetzelfde lid moet de
alimentatiegerechtigde de opleiding zo snel als mogelijk aanvangen, moet een
succesvolle voltooiing van de opleiding te verwachten zijn en dient de opleiding
noodzakelijk te zijn voor het vinden van passende arbeid waarmee kan worden
voorzien in het volledige levensonderhoud. Een studie waarbij niet wordt
nagestreefd om een concreet beroep te verkrijgen en die lang na de feitelijke
scheiding wordt aangevangen, wordt niet als noodzakelijk aangemerkt. 
Zo werd in de jurisprudentie bepaald dat met de studie met als hoofdvak
‘romanistiek, christendom en cultuur’ geen verkrijging van een concreet
beroep werd nagestreefd. 
Het is omstreden of bij partneralimentatie wegens het volgen van een
opleiding een oorzakelijk verband moet bestaan tussen de behoeftigheid en
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het huwelijk.  Volgens Koch is de juiste opvatting dat van een dergelijke
causale relatie inderdaad sprake moet zijn.  Geen twijfel hierover bestaat
echter bij partneralimentatie wegens bij- of omscholing (§ 1575 II BGB). In
de wet staat namelijk uitdrukkelijk dat een ex-echtgenoot partneralimentatie
kan worden toegekend, als door het huwelijk nadelen zijn ontstaan die door
bij- of omscholing kunnen worden vereffend (§ 1575 II BGB). Anders gezegd:
het lijkt erop dat een ex-echtgenoot slechts aanspraak kan maken op partneralimentatie uit § 1575 BGB, als deze offers voor het huwelijk heeft gebracht en
daarom sprake is van huwelijksgerelateerde verminderde verdiencapaciteit.
In het Duitse recht is bij deze categorie een duidelijk onderscheid gemaakt
tussen de twee grondslagen van partneralimentatie.
In § 1575 BGB zijn niet uitdrukkelijk één of meerdere %INSATZZEITPUNKTE
genoemd, maar door de voorwaarde dat zo snel als mogelijk een opleiding
moet worden gestart, wordt hieruit opgemaakt dat de opleidings-, bijscholingsen omscholingspogingen in tijd niet te ver verwijderd mogen liggen van het
moment van de scheiding. Volgens Kleffmann geldt een periode van ongeveer
een jaar.
,$FWhjd[hWb_c[djWj_[efXWi_ilWdX_bb_`a^[_Zi]hedZ[d'+-,8=8
Naast de bovenbeschreven bijzondere alimentatiecategorieën voegt het Duitse
recht in § 1576 BGB nog een algemene positieve hardheidsclausule toe.
Zoals ik in de aanvang van deze paragraaf aangaf, is § 1576 BGB subsidiair
ten opzichte van alle andere categorieën en vormt deze als het ware een
vangnet voor de gevallen waarin wegens zwaarwegende gronden niet van
de ex-echtgenoot kan worden verlangd dat deze passende arbeid verricht en
de weigering van alimentatie ‘grof onbillijk’ (GROB UNBILLIG) is. Dit laatste
houdt in dat het rechtvaardigheidsgevoel op een ondragelijke wijze wordt
geschonden. Overigens moet de rechter daarbij de belangen van beide
partijen in ogenschouw nemen.
De omstandigheden die in de andere categorieën naar voren komen,
vormen een richtlijn bij de bepaling of sprake is van zwaarwegende gronden.
De gronden moeten in hun betekenis en gewicht vergelijkbaar zijn. Zo kan
een ex-echtgenoot die de zorg heeft voor pleeg-, stief- of kleinkinderen bijvoorbeeld op basis van § 1576 BGB partneralimentatie worden toegekend.
Bij de billijkheidsafweging mag de rechter rekening houden met alle
omstandigheden van het geval, zo ook met de fouten van een van de echt 
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genoten die hebben geleid tot de echtscheiding. De tweede zin van § 1576 BGB
voegt echter toe dat bij het billijkheidsoordeel niet enkel met dergelijke
fouten rekening mag worden gehouden; zij vormen slechts een element van
het oordeel. Volgens Schwab wordt met deze bepaling vermeden dat een
gerechtigde op basis van schuld partneralimentatie toegekend kan krijgen.
De alimentatiecategorie uit § 1576 BGB is niet gekoppeld aan één of
meerdere %INSATZZEITPUNKTE. Naarmate sinds de scheiding een lange tijd is
verstreken, dient wel rekening te worden gehouden met de mogelijkheid
dat de onderhoudsplichtige zich er intussen op heeft ingesteld dat hij geen
partneralimentatie meer behoefde te betalen.
Volgens "ECK°SCHE /NLINE +OMMENTAR is het omstreden of de behoeftigheid en
de grove onbillijkheid (beter: de zwaarwegende gronden) uit § 1576 BGB aan
het huwelijk gerelateerd moeten zijn.
  5XFFEFWPPSXBBSEFCFIPFGUJHIFJE
De tweede voorwaarde voor de toekenning van partneralimentatie door de
rechter is de behoeftigheid van de gewezen echtgenoot die om een onderhoudsbijdrage verzoekt. In de Duitse wetgeving staat de behoeftigheid (negatief)
omschreven in § 1577 I BGB: een gescheiden echtgenoot kan geen partneralimentatie verkrijgen zolang en voor zover deze zichzelf kan onderhouden
met eigen inkomsten en vermogen. Deze eigen inkomsten en dit eigen
vermogen dienen echter logischerwijs te worden afgezet tegen de behoefte
van de ex-echtgenoot. In de doctrine wordt het begrip behoeftigheid dan ook
duidelijker omschreven dan in de wet. Zo beschrijft Pauling de behoeftigheid
bijvoorbeeld met de volgende woorden:
°<E>FS#FSFDIUJHUFJTOJDIUJOEFS-BHF BVTTFJOFO&JOLOGUFOC[XBVTTFJOFN7FSNPHFO
TFJOFO#FEBSG[VEFDLFO EFSTJDIOBDIEFOFIFMJDIFO-FCFOTWFSIjMUOJTTFOCFTUJNNU±

Net als in het Nederlandse recht hangt in het Duitse recht de bepaling van
de behoeftigheid samen met de berekening van de behoefte van een
ex-echtgenoot. In de woorden van Bömelburg:
°<J>O )zIF EFS %JGGFSFO[ [XJTDIFO EFN #FEBSG VOE EFO BO[VSFDIOFOEFO #FUSjHFO 
JTU EFS #FSFDIUJHUF CFESGUJH  EI  EBT "VTNB TFJOFS #FESGUJHLFJU SJDIUFU TJDI 
OVS OBDI EJFTFN VOHFEFDLUFO #FEBSG (MFJDI[FJUJH CFJOIBMUFU EJFTFS VOHFEFDLUF 
#FEBSG EJF )zIF EFT [V MFJTUFOEFO 6OUFSIBMUT  XFOO EFS 7FSQºJDIUFUF JO EJFTFS 
)zIFMFJTUVOHTGjIJHJTU±
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Kortom, wanneer de middelen van een ex-echtgenoot van diens behoefte
worden afgetrokken en vervolgens een positief bedrag over blijft, dan is sprake
van behoeftigheid. Gelijktijdig bepaalt dit resterende bedrag (samen met de
draagkracht van de andere gewezen echtgenoot) de hoogte van de onderhoudsbijdrage.
Hieronder wordt nader ingegaan op de bepaling van de behoefte en de
behoeftigheid.
LWijij[bb_d]X[^e[\j[
Voor de berekening van de behoefte is § 1578 BGB relevant. In § 1578 II 2 BGB
is namelijk bepaald dat de alimentatie het ‘geheel van behoeften’ GESAMTER
,EBENSBEDARF van de onderhoudsgerechtigde omvat. Bij de vraag in hoeverre
de onderhoudsplichtige moet bijdragen in het geheel van behoeften, wordt
als uitgangspunt de huwelijkse levensstandaard gehanteerd (§ 1578 I BGB)
(zie hierover meer de volgende paragraaf). Het geheel van behoeften wordt
eenvoudig gezegd als volgt vastgesteld. Als eerste wordt de ELEMENTAIRE
BEHOEFTE %LEMENTARBEDARF berekend. Onder de elementaire behoefte vallen
daardoor niet slechts alle regelmatig terugkerende kosten voor de woning,
voeding, kleding en gezondheidszorg, maar daarnaast tevens de kosten
voor ontwikkeling, ontspanning, vrijetijdsbesteding, geestelijke en culturele
interesses en overige persoonlijke en maatschappelijke behoeften. Met
andere woorden, bij de bepaling van de behoefte kan rekening worden
gehouden met meer luxe lasten, zoals kosten voor bezoldiging van huispersoneel, beveiligingspersoneel of voor golf.
Ten tweede kan de rechter in bepaalde gevallen rekening houden met
regelmatig terugkerende EXTRA BEHOEFTEN -EHRBEDARF , die niet door de
elementaire behoefte worden gedekt. Hieronder vallen de kosten van een
passende ziekteverzekering en uitgaven voor een school- of beroepsopleiding
en een verdere opleiding of omscholing, indien van een van de alimentatiecategorieën uit §§ 1574-1575 BGB sprake is (§ 1578 II BGB). Bovendien kunnen
eveneens de lasten worden meegeteld voor een passende ouderdoms- en
arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een alimentatiecategorie uit §§ 15701573 en/of § 1576 BGB (de zogenaamde 6ORSORGEUNTERHALT uit § 1578 III BGB).
Tot slot kunnen tevens BIJZONDERE BEHOEFTEN 3ONDERBEDARF bij het geheel
van behoeften worden opgeteld (§ 1585b I BGB). Deze behoeften dienen
onvoorzienbaar, onregelmatig en buitengewoon hoog te zijn (§ 1613 II BGB).
Hieronder kunnen bijvoorbeeld uitzonderlijke ziektekosten of kosten bij
ongeval worden begrepen.
C_ZZ[b[d
De middelen worden in het Duitse recht als volgt begroot. De rechter gaat
allereerst na welke WERKELIJKE INKOMSTEN de verzoekende ex-echtgenoot heeft.
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Hieronder vallen voornamelijk de inkomsten uit arbeid en vermogensopbrengsten (na aftrek van de daaraan gekoppelde lasten). Daarnaast kan
nog rekening worden gehouden met andere inkomsten. Te denken valt
bijvoorbeeld aan sociale zekerheidsuitkeringen of de besparingen die een
nieuwe relatie mee kunnen brengen.
Naar Duits recht kan echter bij de bepaling van de behoeftigheid een
deel van de werkelijke inkomsten van een alimentatiegerechtigde buiten
beschouwing worden gelaten (§ 1577 II BGB). Dergelijke inkomsten
moeten voortkomen uit een onredelijke (unzumutbar) bron, dat wil zeggen
dat de gerechtigde inkomsten verwerft, terwijl dit niet van haar kan
worden verwacht of niet passend is. De gerechtigde verwerft bijvoorbeeld
inkomsten uit onredelijke arbeid als zij geen plicht heeft om te werken. Hierbij
kan worden gedacht aan een ouder die de zorg heeft voor een kind jonger dan
drie jaar of een gerechtigde die reeds de pensioengerechtigde leeftijd heeft
bereikt. In de praktijk heeft dit artikel zijn betekenis verloren.
Vervolgens wordt bij de middelen het VERMOGEN van de ex-echtgenoot
opgeteld. Een gewezen echtgenoot moet in beginsel interen op eigen
vermogen (§ 1577 III BGB). Als op het moment van de scheiding te
verwachten is dat een ex-echtgenoot met haar vermogen in eigen levensonderhoud kan voorzien, maar dit vermogen later wegvalt, dan heeft zij geen
recht op partneralimentatie (§ 1577 VI BGB). Dit vindt geen toepassing indien
op het moment dat het vermogen wegvalt, van de ex-echtgenoot wegens de
verzorging of de opvoeding van een gemeenschappelijk kind geen beroepsactiviteit kan worden verwacht. Opnieuw wordt het belang van het kind in
de Duitse wetgeving benadrukt.
Tot slot houdt de rechter rekening met de ¹CTIEVE INKOMSTEN. Laat de
alimentatiegerechtigde het na om inkomsten uit passende arbeid (zie
paragraaf 8.3.1) of vermogen te verwerven terwijl dat wel mogelijk was, dan
worden deze inkomsten bij de middelen van de verzoekende ex-echtge-
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noot opgeteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de situatie op de
arbeidsmarkt en het arbeidsverleden.
  7PPSXBBSEFOWFSWVME NBBSUPDIHFFOQBSUOFSBMJNFOUBUJF
Als sprake is van minstens een van de alimentatiecategorieën en de gescheiden
echtgenoot behoeftig is, houdt dit naar Duits recht niet altijd in dat de
ex-echtgenoot ook daadwerkelijk partneralimentatie wordt toegekend. In § 1579
BGB staat een negatieve hardheidsclausule op basis waarvan de onderhoudsaanspraak kan worden ontzegd, gematigd of in tijd kan worden begrensd.
Hierdoor kan de grondslag van partneralimentatie dus worden weggenomen.
De rechter is ambtshalve bevoegd om § 1579 BGB toe te passen als het GROB
UNBILLIG is dat de draagkrachtige ex-echtgenoot een onderhoudsplicht wordt
opgelegd. In de Duitse literatuur wordt dit het 'EGENSEITIGKEITSPRINZIP
genoemd; het rechtvaardigheidsgevoel mag niet te zeer worden aangetast
doordat de alimentatiegerechtigde van haar draagkrachtige ex-partner
nahuwelijkse solidariteit vordert, terwijl hiervan andersom geen sprake is.
De draagkrachtige gewezen echtgenoot dient te stellen en te bewijzen dat de
hardheidsclausule kan worden toegepast.
In § 1579 BGB staan de volgende acht hardheidsgronden:
1. een korte huwelijksduur;
2. nieuwe duurzame relatie van de behoeftige;
3. misdrijven en zware overtredingen jegens de onderhoudsplichtige
of zijn naaste verwanten;
4. moedwillige behoeftigheid;
5. moedwillige schending van vermogensbelangen;
6. ernstige niet-nakoming van de plicht om bij te dragen aan het
familieonderhoud;
7. zwaarwegend wangedrag, en,
8. andere zwaarwegende gronden (restcategorie).
De eerste twee gronden houden volgens de wetgever een objectieve hardheid
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in, terwijl de gronden 3 tot en met 7 kunnen worden aangemerkt als wangedragingen van de alimentatiegerechtigde. Vooral deze laatste gronden
(en soms de grond onder 8) laten zien dat de schuld na 1977 niet volledig
uit het Duitse alimentatierecht is verdwenen. Net als in het Nederlandse
recht is de rol van de schuld wel veranderd: van toekenningsvoorwaarde naar
uitzondering. De grond onder 8 vormt een algemene vangnetclausule:
ook andere zwaarwegende gronden die niet in de wet staan, kunnen rechtvaardigen dat de negatieve hardheidclausule wordt toegepast.
De gronden onder 2 en 6 zijn bij de herziening van het Duitse alimentatierecht in 2008 toegevoegd aan § 1579 BGB. Vóór die tijd vielen deze gronden
onder de restcategorie.
Als een van de acht gronden zich voordoet, betekent dit nog niet dat de
onderhoudsaanspraak automatisch wordt ontzegd, verminderd of verkort.
Uit § 1579 BGB blijkt namelijk dat de rechter daarnaast altijd een billijkheidsafweging moet maken. Het hangt dus van de omstandigheden van het geval
af of het bestaan van een onderhoudsplicht als grof onbillijk kan worden aangemerkt. Door deze billijkheidsafweging kunnen allerlei bijzondere, nietﬁnanciële, omstandigheden een rol spelen, zoals leeftijd, huwelijksduur en
reële kansen van de behoeftige om een baan te vinden. Ook kan van belang zijn
hoe zwaar de onderhoudsplichtige door de onderhoudsbijdrage wordt belast.
In § 1579 BGB staat expliciet dat bij de billijkheidsafweging rekening moet
worden gehouden met het belang van het gemeenschappelijk kind dat door de
behoeftige gewezen echtgenoot wordt opgevoed en verzorgd. Hiermee wordt
benadrukt dat de belangen van het kind vóór de belangen van de onderhoudsplichtige gaan. Hierdoor kan aan de zorgende ouder partneralimentatie worden
toegekend, ondanks dat sprake is van een hardheidsgrond. Opnieuw wordt
bevestigd dat in het Duitse recht het belang van het kind een belangrijke plaats
inneemt. In het navolgende bespreek ik beknopt de acht hardheidsgronden.
'$Aehj[^km[b_`aiZkkh
De eerste hardheidsgrond die in de Duitse wet wordt genoemd, is de korte
huwelijksduur (§ 1579 onder 1 BGB). Of een bepaalde huwelijksduur als kort
kan worden aangemerkt, hangt af van de concrete omstandigheden van het
geval. Daarbij is de tijdspanne relevant tussen de huwelijkssluiting en het
moment dat het echtscheidingsverzoek aanhangig wordt gemaakt. In de
rechtspraak lijkt de grens bij ongeveer drie jaar te liggen.
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Hoewel de periode waarin de behoeftige ex-echtgenoot de gemeenschappelijke kinderen opvoedde en verzorgde niet als zodanig bij de huwelijksduur
wordt opgeteld, dient daarmee ingevolge de wet wel rekening te worden
gehouden (§ 1579 onder 1 BGB). Vereist is dat deze echtgenoot een onderhoudsaanspraak heeft op basis van § 1570 BGB (partneralimentatie voor de
zorgende ouder). Hierdoor wordt het belang van het kind in § 1579 BGB
benadrukt.
($D_[km[ZkkhpWc[h[bWj_[lWdX[^e[\j_][
Een tweede hardheidsgrond is de nieuwe duurzame relatie VERFESTIGTE
,EBENSGEMEINSCHAFT van de behoeftige gewezen echtgenoot (§ 1579 onder
2 BGB). In de Duitse wet is geen deﬁnitie te vinden van de duurzame relatie.
Net als bij de korte huwelijksduur hangt het van de concrete omstandigheden
van het geval af of er een duurzame relatie bestaat. De wetgever heeft echter
criteria gegeven die van belang zijn bij de beoordeling of sprake is van een
duurzame relatie. Deze criteria zijn als volgt: een over een langere periode
gevoerde gemeenschappelijke huishouding, de openbare verschijningsvorm
van de relatie, grote gemeenschappelijke investeringen (zoals de koop van een
gezinswoning) en de duur van de relatie. Daarbij heeft de wetgever verduidelijkt
dat ﬁnanciële omstandigheden niet onder deze criteria vallen, omdat het er
uiteindelijk slechts om gaat dat de nieuwe relatie de nahuwelijkse solidariteit
van het eerste huwelijk heeft beëindigd. In de rechtspraak zijn de criteria
nader gespeciﬁceerd.
Als de nieuwe relatie van de alimentatiegerechtigde wordt beëindigd, kan
de onderhoudsplicht van de vroegere ex-echtgenoot herleven. Dit is vooral
mogelijk als de alimentatiegerechtigde nog gemeenschappelijke kinderen
verzorgt en een alimentatieaanspraak had op grond van § 1570 BGB. Bij de
andere alimentatiecategorieën is volgens het BGH de nahuwelijkse solidariteit
een belangrijke maatstaf om te bepalen of een dergelijke herleving redelijk is
jegens de vroegere onderhoudsplichtige gewezen echtgenoot.
)$C_iZh_`l[de\pmWh[el[hjh[Z_d][d
Een misdrijf of een zware overtreding gepleegd door de behoeftige
ex-echtgenoot jegens de andere echtgenoot of diens verwanten, is een derde
hardheidsgrond die in de Duitse wet wordt genoemd (§ 1579 onder 3 BGB).
De begrippen misdrijven en zware overtredingen zijn ontleend aan het
strafrecht (§ 12 3TRAFGESETZBUCH).
Vereist is dat de alimentatiegerechtigde opzettelijk heeft gehandeld en
sprake moet zijn van toerekenbaarheid (ook verminderde toerekenbaarheid).
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Daarentegen is het niet van belang of de alimentatiegerechtigde daadwerkelijk
is aangeklaagd of strafrechtelijk is veroordeeld.
In de rechtspraak wordt als misdrijf of zware overtreding onder meer
aangemerkt: beledigingen, laster, valse beschuldigingen, (proces)bedrog,
moord, doodslag, mishandeling, gebruik van vuurwapens tegenover de
onderhoudsplichtige en seksueel misbruik van (stief)kinderen.
*+$Ce[Zm_bb_][X[^e[\j_]^[_Z[dce[Zm_bb_][iY^[dZ_d]lWdpmWWhm[][dZ[
l[hce][diX[bWd][d
De vierde en vijfde hardheidsgronden zijn de moedwillige behoeftigheid en
moedwillige schendingen van vermogensbelangen (§ 1579 onder 4 en 5 BGB).
Onder moedwillige behoeftigheid wordt verstaan dat de behoeftige vóór of na
de scheiding bewust en uit vrije wil of door lichtvaardig handelen zichzelf in
een toestand van behoeftigheid heeft gebracht.
Moedwillige schending van zwaarwegende vermogensbelangen kan zich
voordoen als de behoeftige vóór of na de scheiding het vermogen van diens
gewezen echtgenoot opzettelijk of door lichtvaardig handelen heeft geschaad.
Daarbij is niet vereist dat daadwerkelijk vermogensschade is ontstaan.
Voorbeelden van moedwillige behoeftigheid ontleend aan de jurisprudentie
zijn: opzegging van een arbeidsovereenkomst zonder aanvaardbare reden,
overdracht van spaargelden aan de kinderen, het opgeven van een succesvol
af te ronden opleiding, onvoldoende stappen nemen om drugs-, alcohol- of
medicijnenverslaving te beëindigen en zelfs het ondergaan van in-vitrofertilisatie zonder toestemming van de echtgenoot.
Bij moedwillige schending van vermogensbelangen van de onderhoudsplichtige kan worden gedacht aan het zwartmaken van de ex-echtgenoot bij de
werkgever waardoor zijn baan in gevaar komt, het toebrengen van zaakschade
of belastingontduiking.
,$;hdij_][d_[j#dWaec_d]lWdZ[fb_Y^jecX_`j[ZhW][d_d^[jedZ[h^ekZlWd
^[j][p_d
De zesde hardheidsgrond uit de Duitse wet is de ernstige niet-nakoming van
de plicht om bij te dragen in het onderhoud van het gezin (§ 1579 onder 6
BGB), waardoor de onderhoudsplichtige of de andere gezinsleden in ernstige
moeilijkheden terecht zijn gekomen. De niet-nakoming van de onderhoudsplicht
moet langdurig zijn geweest (minimaal een jaar) en hebben plaatsgevonden
in de periode dat de echtgenoten nog niet feitelijk gescheiden leefden.













,PDI OS
;JFWPPSWPPSCFFMEFOVJUEFKVSJTQSVEFOUJF(FSIBSEU OS
&Z.BVSFS OSFW,PDI OS4DIXBC OS(FSIBSEU 
OS,MFGGNBOO,IOFS OS1BMBOEU#SVEFSNMMFS Q
4DIXBC OS(FSIBSEU OSFW,MFGGNBOO,IOFS OS
,PDI OS,MFGGNBOO,IOFS OS
;JFWPPSWPPSCFFMEFOVJUEFKVSJTQSVEFOUJF,PDI OS4DIXBC OS
(FSIBSEU OSFW,MFGGNBOO,IOFS OS
(FSIBSEU OS1BMBOEU#SVEFSNMMFS Q
&Z.BVSFS OSFW,MFGGNBOO,IOFS OS1BMBOEU#SVEFSNMMFS 
Q



)00'%456,

Onder de niet-nakoming van de plicht om aan het gezinsonderhoud bij
te dragen, vallen de ernstige verwaarlozing van het huishouden en/of de
kinderverzorging. Daarnaast is van niet-nakoming sprake als de gerechtigde
het nalaat om te werken of niet een gedeelte van haar inkomen afstaat voor
huishoudgeld. Een ernstige niet-nakoming kan zich bijvoorbeeld voordoen
als een alcoholverslaafde huisvrouw niet de zorgtaken in het belang van het
gezin heeft verricht of als een behoeftige tegen de wil van de voormalige
partner tijdens het huwelijk niet is gaan werken.
-$PmWWhm[][dZmWd][ZhW]
Het zwaarwegende wangedrag van de behoeftige is de zevende opgesomde
hardheidsgrond (§ 1579 onder 7 BGB). De behoeftige dient het wangedrag
eenzijdig te hebben begaan, dat wil zeggen dat de onderhoudsplichtige geen
aanleiding heeft gegeven voor dergelijke gedragingen. Het wangedrag kan
vóór en tijdens het huwelijk of na de scheiding zijn gepleegd. Schending
van zwaarwegende huwelijkse plichten (huwelijkse trouw, solidariteit of
wederkerigheid) kan als wangedrag worden aangemerkt als dit tijdens het
huwelijk is gebeurd. Onder de schending van de huwelijkse trouw valt dus
overspel. Het dient dan wel te gaan om regelmatig overspel met wisselende
partners of om een langdurige overspelige relatie met één partner.
Wangedrag dat door de behoeftige ná de scheiding wordt gepleegd, moet
de overtreding van de huwelijkse plichten betreffen welke op grond van de
nahuwelijkse solidariteit nog doorwerken. Volgens Gerhardt gaat het
hierbij om een algemeen gebod van fatsoenlijke medemenselijke omgang
en om inachtneming van wederzijdse persoonlijke en ﬁnanciële belangen.
Deze plichten kunnen bijvoorbeeld worden geschonden indien de behoeftige
de omgang tussen het gemeenschappelijk kind en de niet-zorgende ouder
verhindert of de onderhoudsplichtige belachelijk maakt bij anderen, zoals bij
de kinderen. Ook een valse beschuldiging van seksueel misbruik van een
gemeenschappelijk kind kan onder wangedrag vallen.
.$7dZ[h[pmWWhm[][dZ[]hedZ[d
Zoals ik aan het begin van deze subparagraaf opmerkte, is de laatste hardheidsgrond een algemene vangnetclausule (§ 1579 onder 8 BGB). Indien zich
niet een van de bovenbeschreven gronden voordoet, kan de rechter toch § 1579
BGB toepassen als sprake is van andere zwaarwegende gronden. Het gaat om
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alle persoonlijke en ﬁnanciële omstandigheden waardoor het grof onbillijk is
dat de draagkrachtige ex-echtgenoot (volledig) onderhoudsplichtig is jegens
zijn behoeftige voormalige partner.
Van de laatste grond uit § 1579 BGB kan bijvoorbeeld sprake zijn als de
ex-echtgenoten lang gehuwd zijn geweest, maar niet of nauwelijks feitelijk
hebben samengewoond.
  5VTTFOUJKETFDPODMVTJF
Voor de toekenning van partneralimentatie dient naar Duits recht te zijn voldaan
aan twee voorwaarden, namelijk sprake moet zijn van minstens een van de alimentatiecategorieën uit §§ 1570-1573 en 1575-1576 BGB en van behoeftigheid
van de verzoekende ex-echtgenoot. Ondanks dat deze twee voorwaarden
kunnen zijn vervuld, heeft de rechter de mogelijkheid om op grond van de
negatieve hardheidsclausule uit § 1579 BGB toch geen partneralimentatie toe
te kennen, of de onderhoudsbijdrage in duur of hoogte te beperken.
Bij de vaststelling of aan een gescheiden echtgenoot partneralimentatie
kan worden toegekend, kunnen in het Duitse recht op verschillende plaatsen
bijzondere omstandigheden, ofwel niet-ﬁnanciële factoren, een rol spelen.
Zoals in hoofdstuk 3 voor het Nederlandse recht is besproken, kan door deze
niet-ﬁnanciële factoren inzichtelijk worden op welke grondslag een onderhoudsplicht in een concrete zaak is gebaseerd. Bij de volgende vragen zijn
niet-ﬁnanciële factoren van belang:
1. Is voldaan aan een alimentatiecategorie?
2. Zijn de werkelijke inkomsten van de behoeftige ex-echtgenoot afkomstig
uit een onredelijke bron?
3. Is sprake van ﬁctieve inkomsten?
4. Is het grof onbillijk dat een onderhoudsplicht wordt vastgesteld?
Bij de eerste vraag is in het Duitse recht veelal aangegeven of tussen de
behoeftigheid en het huwelijk een causale relatie moet bestaan, waardoor een
duidelijk onderscheid is gemaakt tussen grondslag voortdurende solidariteit
en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit.
Dit causale verband is ten eerste van belang bij partneralimentatie die wordt
toegekend voor het volgen van een opleiding, bij- of omscholing (§ 1575 BGB).
Het gevolg hiervan is dat bij deze categorie slechts partneralimentatie kan
worden toegekend indien de onderhoudsbijdrage kan worden gebaseerd op de
huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. Daarnaast is bij
partneralimentatie wegens de zorg voor gemeenschappelijke kinderen (§ 1571
BGB) vanzelfsprekend dat een causale relatie bestaat tussen de behoeftigheid
en het huwelijk. Bij partneralimentatie wegens ouderdom (§ 1571 BGB),
ziekte (§ 1572 BGB) werkloosheid en !UFSTOCKUNGSUNTERHALT (§ 1573 BGB) is de
causaliteit voor de toekenning niet van belang, zodat deze onderhoudsplichten
op beide grondslagen kunnen worden gebaseerd.
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Onduidelijk is of sprake moet zijn van een causale relatie bij partneralimentatie die wordt vastgesteld om billijkheidsredenen (§ 1576 BGB). Doordat bij deze categorie geen onderscheid is gemaakt tussen de twee grondslagen,
is in de doctrine verwarring ontstaan over de vraag of de onderhoudsbijdrage
uit deze categorie noodzakelijkerwijs moet zijn gebaseerd op de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit.
In hoeverre de verzoekende ex-echtgenoot verdiencapaciteit heeft, speelt
allereerst een rol bij de vaststelling van de alimentatiecategorie. De ex-echtgenoot heeft immers geen of beperkte verdiencapaciteit als deze vanwege de
in desbetreffende alimentatiecategorie aangegeven bijzondere omstandigheid
geen mogelijkheid heeft om passende arbeid uit te oefenen in de zin van § 1574
BGB. Bij de beoordeling of de gewezen echtgenoot al dan niet passende arbeid
kan verrichten, kunnen allerlei niet-ﬁnanciële factoren van belang zijn. Het
recht maakt daarbij geen duidelijk onderscheid tussen de twee grondslagen
van partneralimentatie.
Als tweede is bovenstaande vraag belangrijk bij de bepaling van de
behoeftigheid. In de eerste plaats wordt de verdiencapaciteit van de voormalige
echtgenoot verminderd, doordat bij de vaststelling van de behoeftigheid
geen of beperkt rekening wordt gehouden met inkomsten die voortkomen
uit een onredelijke bron (§ 1577 II BGB). Bij de beoordeling of hiervan
sprake is, kunnen verschillende niet-ﬁnanciële factoren van betekenis zijn.
Daarbij wordt echter in het recht geen duidelijk onderscheid gemaakt
tussen de twee grondslagen van partneralimentatie. Hetzelfde geldt voor
de vraag of ﬁctieve inkomsten moeten worden meegerekend. Het antwoord
op deze vraag kan namelijk worden afgeleid uit de bepaling van de eerste
voorwaarde.
Tot slot komen de niet-ﬁnanciële factoren om de hoek kijken bij de bepaling
of op basis van de negatieve hardheidsclausule geen partneralimentatie
kan worden toegekend. Bij de billijkheidsafweging door de rechter kunnen
niet-ﬁnanciële factoren van belang zijn. Het recht maakt daarbij in principe
geen onderscheid. Wel wordt in de wet benadrukt dat rekening moet worden
gehouden met het belang van het kind, waardoor indirect een voorkeur
wordt gegeven voor de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de
verdiencapaciteit.
 %&)00(5&7"/1"35/&3"-*.&/5"5*&
Naast de toekenning is in hoofdstuk 1 tevens een probleem van het Nederlandse
recht geconstateerd bij de hoogte van partneralimentatie, of beter gezegd,
bij de berekening van de behoefte van de alimentatiegerechtigde. Daarom
worden in deze paragraaf de corresponderende Duitse regels beschreven die
dit onderdeel van het alimentatierecht betreffen.
Het Duitse recht kent niet zoals het Nederlandse recht, uniforme richtlijnen
voor de vaststelling van de alimentatiehoogte. De hoogste rechtscolleges van
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de deelstaten, de /BERLANDESGERICHTE (verder: OLG), hebben voor de begroting
van het alimentatiebedrag verschillende normen opgesteld. Het voert
voor dit proefschrift te ver om uitvoerig op deze normen in te gaan omdat
– zoals gezegd – in dit hoofdstuk vooral naar een oplossing wordt gezocht voor
het bovenstaande probleem van het Nederlandse recht. Daarom wordt in deze
paragraaf nog slechts ingezoomd op het Duitse uitgangspunt – het huwelijkse
welstandsniveau – dat geldt voor de begroting van de behoefte en de in 2008
ingevoerde algemene regeling op basis waarvan de rechter het alimentatiebedrag kan verminderen.
K_j]Wd]ifkdj0m[bijWdZid_l[Wkj_`Z[di^[j^km[b_`a
Het welstandsniveau tijdens het huwelijk EHELICHE ,EBENSVERHiLTNISSE is het
uitgangspunt bij de berekening van het alimentatiebedrag (§ 1578 I BGB).
De gedachte achter dit uitgangspunt is dat een scheiding niet mag leiden tot
een sociale neergang van de behoeftige gescheiden echtgenoot; deze zou in
principe moeten kunnen doorleven op de huwelijkse levensstandaard. Dit
houdt echter niet in dat partneralimentatie als garantie van de levensstandaard
moet worden opgevat. Het BGH heeft namelijk de laatste jaren in meerdere zaken aangenomen dat met inkomensveranderingen na de echtscheiding
rekening kan worden gehouden bij de vaststelling van het huwelijkse
welvaartsniveau. Het BVerfG is in een uitspraak uit 2011 er eveneens
vanuit gegaan dat dergelijke veranderingen in aanmerking kunnen worden
genomen, mits deze ook zouden zijn ingetreden zonder dat het huwelijk door
echtscheiding zou zijn ontbonden. In dezelfde uitspraak heeft het BVerfG
echter wel besloten dat de rechtspraak van het BGH ongrondwettig is in zoverre
deze de door het BGH ontwikkelde berekeningsmethode betreft waarin het
inkomen van de onderhoudsplichtige – dat resteerde na aftrek van eventuele
kinderalimentatie – met gelijke delen over de alimentatiegerechtigde, de
onderhoudsplichtige en zijn nieuwe echtgenoot werd verdeeld.
In de Duitse wetgeving is niet gedeﬁnieerd wat onder het uitgangspunt
van de welstand tijdens het huwelijk moet worden verstaan. Tot het huwelijkse
welvaartsniveau moeten echter die inkomsten worden gerekend die kenmerkend
voor het huwelijk waren EHEPRiGEND , dat wil zeggen dat de inkomsten
gedurende het huwelijk voor de dekking van de levensbehoefte beschikbaar
waren en ook daarvoor werden ingezet. Hieronder vallen bijvoorbeeld de
voor het huwelijk kenmerkende inkomsten van beide echtgenoten, zoals salaris
en vermogensopbrengsten, maar bijvoorbeeld ook woonvoordeel bij bewoning
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van een eigen huis. De peildatum om dergelijke inkomsten vast te stellen, is
het moment van de scheiding, maar – zoals gezegd – kan ook rekening worden
gehouden met (normale) inkomensstijgingen en inkomensverminderingen
NA de scheiding. De inkomensverminderingen mogen er echter niet toe
leiden dat de behoefte onder het bestaansminimum komt te liggen.
Tot het huwelijkse welvaartsniveau worden daarentegen niet de
NICHTPRiGENDE inkomsten gerekend. Dergelijke inkomsten berusten op
een onverwachte ontwikkeling, zoals een carrièresprong als gevolg van
omscholing (na de feitelijke scheiding) of het winnen van de loterij.
Beide ex-echtgenoten hebben in principe recht op een gelijk aandeel
van de inkomsten die voor de huwelijkse levensstandaard bepalend waren
(ALBTEILUNGSGRUNDSATZ , maar de draagkrachtige ex-echtgenoot krijgt een
kleine toeslag zodat deze geprikkeld blijft om te werken. Bij lage of
gemiddelde inkomens wordt het alimentatiebedrag echter meestal niet
vastgesteld naar de huwelijkse levensstandaard, maar op grond van § 1581 1
BGB naar billijkheid verlaagd. Bij hoge inkomens wordt bovendien geen
rekening gehouden met inkomsten die voor vermogensvorming worden
gebruikt.
L[h^e]_d]lWd^[jWb_c[djWj_[X[ZhW]X_`^k_i^ekZ[b_`a[WhX[_Z][Zkh[dZ[^[j
^km[b_`a
Sinds 2001 neemt in het Duitse recht het inkomen dat voor het eerst na een
echtscheiding door een voormalige huisman of huisvrouw wordt verworven,
een bijzondere plaats in. In dit jaar bepaalde het BGH namelijk dat het
alimentatiebedrag bij traditioneel ingerichte huwelijken volgens een andere
berekeningsmethode moet worden begroot, waardoor het bedrag hoger wordt
vastgesteld dan voorheen. De nieuwe inkomsten van de ex-echtgenoot
die tijdens het huwelijk de kinderen verzorgde en/of huishoudelijke taken

















,PDI OS%FSFDIUTQSBBLTUFMU[JDIIJFSCJKPQFFOPCKFDUJFGTUBOEQVOUIFUJTOJFU
EPPSTMBHHFWFOEPGTQSBLFXBTWBOFFOCJK[POEFSPWFSESFWFOPGTQBBS[BNFMFWFOTTUJKM
;JFWPPSFFOPWFS[JDIUWBOJOLPNTUFOEJFLFONFSLFOEWPPSIFUIVXFMJKL[JKO#zNFMCVSH 
OS,MFGGNBOO,IOFS OS
,MFGGNBOO,IOFS OS;JFPPL4DIXBC OSFW8BOOFFSEFJOLPNTUFO
WBOEFPOEFSIPVETQMJDIUJHFOBEFTDIFJEJOHTUJKHFO [BMIJFSNFFCJKEFWBTUTUFMMJOHWBOEF
FIFMJDIF-FCFOTWFSIjMUOJTTFSFLFOJOHXPSEFOHFIPVEFOJOEJFOEF[FJOLPNTUFOTUJKHJOHSFFET
UJKEFOTIFUIVXFMJKLNFUIPHFXBBSTDIJKOMJKLIFJEXBTUFWFSXBDIUFO)JFSPOEFSWBMMFOEVTEF
BMHFNFOFTBMBSJTTUJKHJOHFOCJKFFOOPSNBBMDBSSJoSFWFSMPPQ;JFCJKWPPSCFFME0-()BNN
NBBSU 'BN3; 
.FUJOLPNTUFOWFSNJOEFSJOHXPSEUSFLFOJOHHFIPVEFOBMTEFHFSFDIUJHEFPPLCJKIFU
WPPSUCFTUBBOWBOIFUIVXFMJKL[JDIPQEF[FJOLPNFOTUFSVHHBOHIBENPFUFOJOTUFMMFO
#()NBBSU /+8 
%FSHFMJKLFJOLPNTUFOXPSEFOXFMNFFHFSFLFOECJKEFWBTUTUFMMJOHWBOEFESBBHLSBDIU;JF
WPPSFFOPWFS[JDIUWBOOJFUWPPSIFUIVXFMJKLLFONFSLFOEFJOLPNTUFO#zNFMCVSH OS
#FSOSFVUIFS Q;JFCJKWPPSCFFMEPPL#()GFCSVBSJ /+8 FO
0-(#SBOEFOCVSHBVHVTUVT 'BN3; 
,PDI OS4DIXBC OS
4DIXBC OS
#()KVOJ 'BN3; ;JFPPL#7FSG(GFCSVBSJ 'BN3; 
%FSFDIUFSTHFCSVJLFOWFSTDIJMMFOEFCFSFLFOJOHTNFUIPEFO BGIBOLFMJKLWBOIFUIVXFMJKLTUZQF
%FIVXFMJKLTUZQFO[JKOIFU[PHFOBBNEF"MMFJOWFSEJFOFSFIF BMMFFOWFSEJFOFSTHF[JO %PQQFM
VOE)JO[VWFSEJFOFSFIF UXFFWFSEJFOFSTHF[JO FO.FISQIBTFOFIF OBEFTDIFJEJOHCFHJOUEF
HFSFDIUJHEFNFUXFSLFOPGCSFJEU[JKIBBSXFSL[BBNIFEFOVJU ;JF#FSOSFVUIFS QFW

)&5%6*54&1"35/&3"-*.&/5"5*&3&$)5

verrichtte, worden thans bij het inkomen van de onderhoudsplichtige opgeteld
waardoor de welstand tijdens het huwelijk hoger uitkomt. 
De reden voor bovenstaande beslissing van het BGH was dat bij de
berekening van de alimentatiehoogte niet slechts het inkomen van de kostwinner bepalend is voor de huwelijkse levensstandaard, maar ook de
‘huishoudelijke medearbeid’ van de andere echtgenoot. Deze herwaardering
door het BGH van zorgtaken in het belang van het gezin laat zien dat
er aandacht is voor de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van
de verdiencapaciteit bij de berekening van de alimentatiehoogte. Indien
de gewezen echtgenoot immers behoeftig is geworden als gevolg van deze
zorgtaken, heeft zij offers voor het huwelijk gebracht waardoor tussen de
behoeftigheid en het huwelijk een causale relatie bestaat. 
7b][c[d[X[f[ha_d]lWdZ[Wb_c[djWj_[^ee]j['+-.X8=8
Door een wetswijziging in 1986 kreeg de Duitse rechter de bevoegdheid om
partneralimentatie wegens werkloosheid of !UFSTOCKUNGSUNTERHALT in hoogte
en duur te begrenzen op basis van billijkheidsafwegingen.  Toch werd in
de rechtspraak zelden gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en daarom
bleven in de Duitse doctrine veel kritische geluiden bestaan over de hoogte
en duur van partneralimentatie.  Bij de hervorming van het alimentatierecht
in 2008 heeft de wetgever getracht tegemoet te komen aan de kritiek door de
beperkte begrenzingsmogelijkheid uit 1986 te vervangen door een algemene
begrenzingsclausule (§ 1578b BGB).  Op basis van deze clausule kan de
rechter de hoogte en duur van partneralimentatie uit alle alimentatiecategorieën ambtshalve begrenzen. Daarbij kan de rechter tevens bepalen dat
de onderhoudsplicht gefaseerd moet worden afgebouwd, want volgens § 1578b
III BGB kan de alimentatieplicht gelijktijdig worden verminderd en in tijd
worden begrensd. 
De invoering van de algemene begrenzingsclausule was een van de
belangrijkste wijzigingen in het Duitse alimentatierecht van 2008 en benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de ex-echtgenoot na scheiding. 
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De solidariteit tussen de gewezen echtgenoten is hierdoor duidelijk
afgenomen.
In het vervolg van deze paragraaf ga ik nader in op de wetgeving en
jurisprudentie omtrent de beperking van de alimentatiehoogte, voor de
begrenzing van de duur verwijs ik naar de volgende paragraaf. Als het ONBILLIJK
is dat het alimentatiebedrag wordt vastgesteld op basis van de welstand
tijdens het huwelijk, kan de rechter de ‘gepaste levensbehoefte’ ANGEMESSENER
,EBENSBEDARF als maatstaf voor de behoefte nemen (§ 1578b I BGB).  De vraag
rijst wat hieronder moet worden verstaan. Het BGH heeft in 2010 bepaald dat
het bedrag welk wordt berekend met dit uitgangspunt in ieder geval onder het
bedrag moet liggen welk zou zijn berekend met behulp van het huwelijkse
welvaartsniveau en dat het bedrag vastgesteld moet worden aan de hand van
het inkomen waarover de gerechtigde zonder het huwelijk en de verzorging
van de kinderen zou hebben beschikt. Als partneralimentatie is toegekend
wegens ziekte, kan volgens het BGH het bedrag worden vastgesteld met behulp
van het inkomen dat de gerechtigde zonder het huwelijk in het geval van haar
ziekte tot haar beschikking zou hebben. Zoals gezegd, kan het bedrag niet
lager worden vastgesteld dan het bestaansminimum. In de doctrine en lagere
feitenrechtspraak wordt vaak uitgegaan van de ﬁctieve levensomstandigheden
van de gerechtigde als het huwelijk niet zou zijn gesloten. Daarbij blijkt
uit de jurisprudentie dat het slechts kan gaan om schattingen en dat eventuele
bijzondere prestaties en kansen niet meegewogen kunnen worden. 
Wanneer is het onbillijk om de onderhoudsplicht vast te stellen ter hoogte van
de huwelijkse levensstandaard? In § 1578b I 2 BGB staat dat hierbij moet worden
onderzocht in hoeverre de behoeftige ex-echtgenoot na de scheiding ZELF voor
haar onderhoud kan zorgen of dat deze daartoe wegens huwelijksgerelateerde
nadelen niet in staat is.  Volgens § 1578b I 3 BGB blijken dergelijke
nadelen vooral uit:
t EFEVVSWBOEFPQWPFEJOHFOWFS[PSHJOHWBOFFOHFNFFOTDIBQQFMJKLLJOE
t EFWFSEFMJOHUJKEFOTIFUIVXFMJKLWBOIFUIVJTIPVEFOFOEFFMOBNFBBO 
het arbeidsproces; en,
t EFIVXFMJKLTEVVS
 

7wwSXBTEJUVJUHBOHTQVOUUFWJOEFOJO*FO#(#

 #()GFCSVBSJ /+8 
  4DIXBC OS;JFPPL&IJOHFS Q#JNBJFS  Q HBBUVJU


WBOIFUXFMWBBSUTOJWFBVEBUEFHFSFDIUJHEF[POEFSIVXFMJKLIBECFSFJLU;JFPPL,PDI 
OS%BBSUFHFOWJOEU#UUOFS  Q EBUTMFDIUNPFUXPSEFOHFLFLFOOBBSEF
MFWFOTPNTUBOEJHIFEFOWBOEFHFSFDIUJHEFWBOWwwSIFUIVXFMJKL

0-(,BSMTSVIFKBOVBSJ 'BN3; 0-()BNNNBBSU 'BN3;
 0-(,BSMTSVIFKVOJ 'BN3; 0-()BNNNBBSU 
'BN3; 0-(+FOBBVHVTUVT 'BN'3 #()PLUPCFS 
/+8 

8BOOFFSPQIFUNPNFOUWBOEFIVXFMJKLTTMVJUJOHEFHFSFDIUJHEFOPHBBOIFUCFHJOWBOEJFOT
CFSPFQTPOUXJLLFMJOHTUPOEFOEBBSPNHFIFFMPO[FLFSJTIPFEF[F[PV[JKOWFSMPQFO EBOLPNU
EJUUFOLPTUFWBOEFPOEFSIPVETQMJDIUJHF;JF0-()BNNBVHVTUVT 'BN3; 
  0-(,BSMTSVIFKVOJ 'BN3; )FU0-(TDIBUUFIFUJOLPNFOWBOFFO
UFDIOJTDIFUFLFOBSFTBBOEFIBOEWBOUBSJFGHSPFQFOPQOFUUP` 
  ;JFPPL#5%SVDLT Q/BBTUIVXFMJKLTHFSFMBUFFSEFHSPOEFOLVOOFOFDIUFSPPL
BOEFSFCJK[POEFSFPNTUBOEJHIFEFOFFOSPMTQFMFO [JF0-($FMMFPLUPCFS 'BN3;
  N"ON#PSUI



)&5%6*54&1"35/&3"-*.&/5"5*&3&$)5

Volgens de wetgever moeten de nadelen terug te voeren zijn op de afgesproken
taakverdeling tijdens het huwelijk, omdat kostwinnerschap en de verrichting
van zorgtaken in het belang van het gezin als gelijkwaardig moeten worden
aangemerkt.  Ook geldt dat hoe langer het huwelijk heeft geduurd, hoe groter
het nadeel kan zijn.  De voortdurende solidariteit zal vooral doorwerken
als sprake is van huwelijksgerelateerde nadelen, aldus de wetgever.  Toch
kan de begrenzing ook worden afgewezen als geen sprake is van huwelijksgerelateerde nadelen. Het BGH heeft namelijk benadrukt dat § 1578b BGB
zich niet beperkt tot de compensatie van huwelijksgerelateerde nadelen,
maar dat ook rekening moet worden gehouden met ¯DAR~BER HINAUSGEHENDER
NACHEHELICHER 3OLIDARITiT°.  Om dit te verduidelijken is per 1 maart 2013 een
enigszins aangepast § 1578b I BGB in werking getreden.  Kortom, het hangt
uiteindelijk van de concrete omstandigheden van het geval af of daadwerkelijk
het alimentatiebedrag kan worden verminderd. Zoals Büttner terecht opmerkt,
zullen gescheiden echtgenoten hierdoor hoofdzakelijk strijden om de vraag of
huwelijksgerelateerde nadelen zijn ingetreden. 
Ingevolge § 1578b I 1 BGB kan de alimentatiehoogte NIET worden begrensd
als dit onbillijk is ten opzichte van de belangen van het gemeenschappelijk
kind dat voor de zorg en opvoeding aan de gerechtigde is toevertrouwd
(de zogenaamde +INDERSCHUTZKLAUSEL . De wetgever heeft hiermee duidelijk
willen maken dat begrenzing van partneralimentatie voor de zorgende ouder
(§ 1570 BGB) zelden zal voorkomen. Volgens het BGH kan dit slechts
wanneer de noodzakelijke opvoeding en verzorging van het gemeenschappelijk
kind ondanks de vermindering van de hoogte, toch wordt gewaarborgd.
In de uitspraken van lagere rechters komt echter duidelijk naar voren
dat de alimentatieplicht uit § 1570 BGB meestal niet wordt begrensd.
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De +INDERSCHUTZKLAUSEL laat opnieuw zien dat in het Duitse recht grote waarde
wordt gehecht aan het belang van het kind.
Bij welke alimentatiecategorieën, naast partneralimentatie voor de zorgende
ouder, zou ook sprake kunnen zijn van huwelijksgerelateerde nadelen
waardoor het onbillijk is dat de hoogte wordt begrensd? Deze zijn vooral:
partneralimentatie wegens werkloosheid (§ 1573 I BGB), !UFSTOCKUNGSUNTERHALT
(§ 1573 II BGB) en partneralimentatie wegens het volgen van een opleiding
(§ 1575 BGB). In de rechtspraak komt veelal naar voren dat geen begrenzing
(in hoogte EN duur) van !UFSTOCKUNGSUNTERHALT wordt aangenomen. Als
echter geen sprake meer is van huwelijksgerelateerde nadelen omdat de
ex-echtgenoot na de scheiding weer kan gaan werken op het niveau van diens
genoten opleiding of uitgeoefend beroep, dan wordt de !UFSTOCKUNGSUNTERHALT
in de rechtspraak – al dan niet met inachtneming van een overgangsperiode – WEL begrensd. Zo verminderde bijvoorbeeld OLG Karlsruhe de
!UFSTOCKUNGSUNTERHALT omdat niet meer was te verwachten dat de huwelijksgerelateerde nadelen zouden kunnen worden gecompenseerd. De
inkomensverschillen waren namelijk niet slechts ontstaan door huwelijksgerelateerde nadelen, maar ook door (aan het huwelijk onafhankelijke)
opleidingsverschillen van de gescheiden echtgenoten.
Bij welke alimentatiecategorieën zou echter meestal geen sprake zijn
van huwelijksgerelateerde nadelen? Dit zijn de alimentatiecategorieën uit
§ 1571 BGB (partneralimentatie wegens ouderdom) en § 1572 BGB (partneralimentatie wegens ziekte). De wetgever heeft hierover gesteld dat een
onbegrensde voortzetting van solidariteit bij dergelijke alimentatiecategorieën
onbillijk KAN zijn. In de jurisprudentie wordt partneralimentatie wegens
ziekte of ouderdom dan ook vaak begrensd in hoogte (en duur).
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In deze paragraaf wordt ingegaan op de Duitse regels inzake de duur van
partneralimentatie omdat in hoofdstuk 1 eveneens bij dit onderdeel van
het alimentatierecht een probleem van het Nederlandse recht naar voren is
gekomen.
Anders dan het Nederlandse recht kent het Duitse recht geen wettelijke
maximumtermijn voor partneralimentatie. Hierdoor is het naar Duits recht
mogelijk dat een gerechtigde LEVENSLANG partneralimentatie wordt toegekend.
De Duitse wetgeving schrijft namelijk bijna bij elke alimentatiecategorie
(behalve bij partneralimentatie wegens ouderdom) voor welk uitgangspunt
gehanteerd moet worden bij de vaststelling van de alimentatieduur. Bij
partneralimentatie wegens ziekte stelt de wet bijvoorbeeld dat de alimentatiegerechtigde voor de duur van de ziekte partneralimentatie kan worden
toegekend. Doordat echter de verschillende alimentatiecategorieën elkaar
kunnen opvolgen (zie paragraaf 8.3.1), kan dit uiteindelijk tot gevolg hebben
dat de onderhoudsplichtige levenslang partneralimentatie betaalt. Het Duitse
recht kent dus niet zoals het Nederlandse recht een algemene verlengingsbepaling. Zoals in de vorige paragraaf is te lezen, heeft de rechter echter sinds
1986 wel een beperkte mogelijkheid en sinds 2008 een algemene bevoegdheid (§ 1578b BGB) om de alimentatietermijn te beperken.
Kortom, de vaststelling van de alimentatieduur is in het Duitse recht
maatwerk. In het navolgende bespreek ik de uitgangspunten van de
alimentatieduur uit de verschillende alimentatiecategorieën. Bovendien ga
ik in op de algemene begrenzingsclausule uit § 1578b BGB in zoverre het de
begrenzing van de alimentatieduur betreft.
'$:kkhfWhjd[hWb_c[djWj_[leehZ[peh][dZ[ekZ[h
Vooral de duur van partneralimentatie voor de zorgende ouder (§ 1570 BGB)
is na de herziening van het Duitse alimentatierecht in 2008 ingrijpend
gewijzigd. De duur uit deze alimentatiecategorie is daarom in de recente
literatuur uitvoerig besproken, mede omdat de herstructurering hiervan niet
vanzelf is gegaan, zoals hierna zal blijken.
Vóór de herziening van 2008 kon aan de zorgende ouder "ETREUUNGSUNTERHALT
worden toegekend, ZOLANG EN VOOR ZOVER van deze niet kon worden verwacht
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dat deze betaalde werkzaamheden verrichtte vanwege de verzorging en
opvoeding van een gemeenschappelijk kind (§ 1570 oudBGB). Om deze
bepaling te concretiseren, was door de rechtspraak een zogenaamde
!LTERSPHASENMODELL ontwikkeld aan de hand waarvan kon worden bepaald op
welke leeftijd van een kind de zorgende ouder weer aan het werk kon gaan.
Een zorgende ouder had geheel geen plicht om te werken totdat het kind acht
jaar oud was. Was het kind tussen de elf en vijftien jaar oud, dan werd de
zorgende ouder meestal in staat geacht om parttime te werken en vanaf het
vijftiende levensjaar was een fulltime baan vereist.
Het !LTERSPHASENMODELL was echter niet van toepassing op "ETREUUNGSUNTERHALT
waarop de zorgende ouder van een gemeenschappelijk kind dat niet staande
het huwelijk was geboren, aanspraak kon maken (§ 1615 I BGB). Sinds 1995
gold voor deze "ETREUUNGSUNTERHALT namelijk een maximumtermijn van drie
jaar (voorheen was dit één jaar). Deze termijn was gekoppeld aan het recht van
elk Duits driejarig kind op een plaats op de kleuterschool (§ 24 I SGBVIII).
De wetgever merkte toentertijd op dat:
°<E>VSDIEJF`OEFSVOH<¥>XJSEEFS[FJUMJDIF3BINFOEFT#FUSFVVOHTVOUFSIBMUTWPO
FJOFN+BISBVGESFJ+BISFBVTHFEFIOU VNEJF&OUXJDLMVOHTDIBODFOEFSOJDIUFIFMJDIFO
,JOEFSEFOFOFIFMJDIFS,JOEFSBO[VHMFJDIFO)JFSEVSDIXJSEFJOF7PMMCFUSFVVOHEFT
,JOEFTEVSDITFJOF.VUUFSCJT[VN,JOEFSHBSUFOBMUFSFSNzHMJDIU±

Slechts bij wijze van hoge uitzondering kon een langere termijn worden vastgesteld dan drie jaar. Het gevolg van dit alles was dat in het Duitse recht van
vóór 2008 grote ongelijkheid bestond tussen de positie van de ouder die een
uit het huwelijk geboren kind verzorgde en de ouder die een kind verzorgde
dat was geboren uit een andere relatievorm. Over deze discriminatie werd
veelvuldig gediscussieerd.
Om de kloof tussen de nimmer gehuwde zorgende ouder en de gescheiden
zorgende ouder te verkleinen, zou het in het herziene Duitse alimentatierecht
voor de eerst genoemde ouder eenvoudiger worden om de termijn na drie jaar
te verlengen. Van een daadwerkelijke gelijkstelling was in het wetsontwerp
echter geen sprake. Hierdoor is uiteindelijk de inwerkingtreding van het
hervormde alimentatierecht door een beslissing van het BVerfG op de valreep
uitgesteld. Een week voordat het nieuwe recht zou worden ingevoerd
(1 juli 2007) bepaalde het BVerfG op 24 mei 2007 dat het onderscheid in de
alimentatieregeling tussen nimmer gehuwde ouders en gescheiden ouders
in strijd was met de Duitse Grondwet (Artikel 6 Abs. 5). Deze wet bevat het
constitutionele recht van het huwelijk, familie, ouders en kinderen en regelt
in lid 5 de gelijkstelling van uit het huwelijk geboren kinderen en buiten het
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huwelijk geboren kinderen. Volgens het BVerfG hebben deze laatst genoemde
kinderen recht op eenzelfde periode persoonlijke verzorging van een ouder en
de alimentatieduur zou dan ook daarop moeten worden afgestemd.
De uitspraak van het BVerfG kwam als een verrassing, want circa een
jaar eerder had het BGH nog geheel anders bepaald. In zijn beslissing van
5 juli 2006 had het BGH § 1615 I BGB voor grondwettig gehouden omdat
een scheiding nahuwelijkse solidariteit met zich zou brengen, terwijl dit
niet geldt voor de verbreking van andersoortige relaties. Bovendien heeft de
ex-echtgenoot recht op partneralimentatie uit eigen hoofde, in tegenstelling tot
de voormalige partner van een buitenhuwelijkse relatie.
Na de beslissing van het BVerfG werd het wetsvoorstel snel aangepast, zodat
de nieuwe alimentatiewetgeving per 1 januari 2008 in werking kon treden.
In het gewijzigde wetsvoorstel is iedere vorm van "ETREUUNGSUNTERHALT ongeacht
relatievorm, in tijd begrenst op drie jaar en als uitzondering mag de periode
hierna worden verlengd. De achterliggende reden voor deze maximumduur is
dus voor § 1570 BGB dezelfde geworden als voor § 1615 I BGB.
Het moge duidelijk zijn dat het recht op "ETREUUNGSUNTERHALT van de
gescheiden gehuwde ouder door de wetswijziging in 2008 ten opzichte van
de oude regeling behoorlijk achteruit is gegaan. Daarom is de regeling in de
literatuur niet vrij gebleven van kritiek. Auteurs stellen dat het recht van
elk driejarig kind op een plaats op de kleuterschool geen garantie is voor
dagopvang, hetgeen noodzakelijk is als zorgende ouders verplicht worden om
fulltime te werken. Evenals in Nederland is in Duitsland de kinderopvang nog
niet heel goed geregeld. Uit de jurisprudentie blijkt echter dat de driejarige
leeftijd van het kind niet als harde grens wordt aangenomen. Hieronder zal
ik dit nader bespreken.
Zoals reeds in paragraaf 8.3.1 aan de orde is gekomen, geldt thans dat een
gescheiden zorgende ouder de eerste drie jaar nadat een kind uit het huwelijk
is geboren, recht heeft op een basisalimentatie (§ 1570 I 1 BGB). Wanneer het
kind de driejarige leeftijd heeft bereikt, wordt de zorgende ouder in principe
in staat geacht om weer door een fulltime baan in eigen levensonderhoud te
kunnen voorzien. In de jurisprudentie komt echter naar voren dat de nieuwe
regeling niet een abrupte wisseling van voltijdse onbetaalde zorg naar een
fulltime baan beoogt, maar dat het veel meer in het belang van het kind is
dat van een geleidelijke overgang sprake is. Daarom kan de duur van de
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"ETREUUNGSUNTERHALT worden verlengd, zolang en voor zover dit overeenstemt
met de billijkheid (§ 1570 I 2 BGB).
De wet regelt dat bij de billijkheidsafweging rekening moet worden
gehouden met het belang van het kind en de bestaande mogelijkheden van
kinderopvang (§ 1570 I 3 BGB). Wat billijk is, is aan het oordeel van de rechters
overgelaten en daarbij zijn de omstandigheden van het geval bepalend.
De wetgever heeft hiermee uitdrukkelijk afstand willen doen van het
(traditionele) !LTERSPHASENMODELL. Het kan echter op basis van KINDBEZOGENE
en ELTERNBEZOGENE 'R~NDE billijk zijn om de alimentatieplicht te verlengen.
De KINDBEZOGENE 'R~NDE hebben daarbij het sterkste gewicht en voorrang
op de ELTERNBEZOGENE 'R~NDE. Bij KINDBEZOGENE 'R~NDE kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan de slechte gezondheid van een kind waardoor deze meer
verzorging nodig heeft en deze zorg niet kan worden overgelaten aan derden.
Zo heeft het BGH in 2010 beslist dat ook partneralimentatie kan worden
toegekend aan de ouder die de zorg heeft voor een MEERDERJARIG gehandicapt
kind. Anders gezegd, Jane uit de voorbeeldcasus van dit proefschrift zou
naar Duits recht voor een lange periode partneralimentatie toegekend kunnen
krijgen wegens de zorg voor haar gehandicapte zoon die ook na zijn achttiende
jaar geen zelfstandig bestaan kan leiden.
Door de ELTERNBEZOGENE 'R~NDE kan de rechter tevens rekening houden
met de rolverdeling tijdens het huwelijk en de huwelijksduur (§ 1570 II
BGB). Hierbij is maatgevend het in het huwelijk gegroeide vertrouwen in de
afgesproken rolverdeling. Volgens de wetgever vinden de concrete welstand
tijdens huwelijk en de voortdurende solidariteit hier hun neerslag.
Hoewel in de rechtspraak geen gebruik meer mag worden gemaakt van
het traditionele !LTERSPHASENMODELL, houdt dit nog niet in dat de leeftijd van de
kinderen onbelangrijk is geworden bij de bepaling of verlenging billijk is.
In juni 2009 besliste het BGH dat verlenging mogelijk is als sprake is van
een ¯~BEROBLIGATIONSMiIGEN $OPPELBELASTUNG°. Dit wil zeggen dat de zorg
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voor het kind in combinatie met een fulltime baan voor een ouder een
buitensporige belasting inhoudt. Meestal zal dit mede afhangen van de leeftijd
van de kinderen. In de jurisprudentie werd bijvoorbeeld beslist dat het voor
een moeder die de zorg had voor een tweeling van vijf jaar, onredelijk was dat
zij fulltime aan het werk zou moeten gaan. De algemene lijn in de lagere
rechtspraak is dat een zorgende ouder niet fulltime hoeft te werken als deze
de zorg heeft voor een kind dat op de kleuterschool of in de eerste klas van het
Duitse basisonderwijs zit.
($:kkhfWhjd[hWb_c[djWj_[m[][dip_[aj[
In § 1572 BGB is opgenomen dat een zieke behoeftige gescheiden echtgenoot
partneralimentatie kan worden toegekend, zolang en voor zover van deze geen
deelname aan het arbeidsproces kan worden verwacht vanwege ziekte dan wel
andere gebreken of zwakten. De maximumduur van de onderhoudsplicht
is daarmee afhankelijk van de duur van de ziekte. Wanneer de alimentatiegerechtigde weer is hersteld of haar gezondheidstoestand zodanig is verbeterd
dat het redelijk is dat zij wederom full- of parttime kan werken, eindigt de
onderhoudsplicht. Het kan dus voorkomen dat levenslang partneralimentatie moet worden betaald als de gerechtigde een (ernstige) chronische
of ongeneeslijke ziekte heeft.
)$:kkhfWhjd[hWb_c[djWj_[m[][dim[habeei^[_Z[d7k\ijeYakd]ikdj[h^Wbj
In § 1573 BGB is geregeld dat de behoeftige ex-echtgenoot op grond van dit
artikel partneralimentatie toegekend kan krijgen zolang en voor zover zij na
de scheiding geen passende arbeid kan vinden. Deze onderhoudsaanspraak
kent in principe geen begrenzing in tijd: zolang een gerechtigde niet in staat is
om passende arbeid te vinden of niet in haar volledige onderhoud in de zin van
§ 1578 BGB kan voorzien, kan de onderhoudsplicht voortduren.
Reeds voor de inwerkingtreding van de algemene begrenzingsmogelijkheid in 2008 (zie hieronder), heeft het BGH bepaald dat bij de vraag
of de !UFSTOCKUNGSUNTERHALT in tijd kan worden beperkt, rekening moet
worden gehouden of sprake is van huwelijksgerelateerde verminderde verdiencapaciteit. Niet zozeer de wet, maar de rechtspraak maakt bij deze
alimentatiecategorie dus een onderscheid tussen de twee grondslagen.
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*$:kkhfWhjd[hWb_c[djWj_[m[][di^[jleb][dlWd[[defb[_Z_d]"X_`#e\eciY^eb_d]
Als een alimentatiegerechtigde partneralimentatie toegekend krijgt vanwege
het volgen van een opleiding, geldt een alimentatieduur voor de periode in
welke een opleiding in het algemeen kan worden afgesloten (§ 1575 I 1 BGB).
De rechter gaat daarbij uit van de gemiddelde duur van desbetreffende
opleiding; niet doorslaggevend zijn bijvoorbeeld opleidingsvoorschriften over
de minimale studieduur. Dergelijke voorschriften kunnen overigens wel
als richtlijn dienen. Tevens voegt de wet toe dat bij de vaststelling van de duur
rekening moet worden gehouden met huwelijksgerelateerde vertragingen
(§ 1575 I 2 BGB). Overschrijding van de opleidingstermijn om persoonlijke
gronden is in principe irrelevant, behalve indien dit terug te voeren is op het
huwelijk.
De alimentatieduur van partneralimentatie wegens bij- of omscholing is
niet in de wet afzonderlijk geregeld. De alimentatieduur richt zich in deze
gevallen op de eisen van de arbeidsmarkt en kan gewoonlijk worden afgestemd
op publiekrechtelijke bepalingen. Dit laatste zou volgens Ey en Maurer
betekenen dat de gemiddelde alimentatieduur concreet kan worden vastgesteld
tussen één jaar en achttien maanden ( § 73 I SGB III). Een andere mogelijkheid is om de duur te bepalen op 2/3 van de tijd van een overeenstemmende
beroepsopleiding ( § 85 II SGB III).
+$:kkhfWhjd[hWb_c[djWj_[ecX_bb_`a^[_Zih[Z[d[d
Als de voormalige echtgenoot partneralimentatie ontvangt op grond van
billijkheidsredenen, ontvangt zij deze onderhoudsbijdrage zolang en voor
zover van haar geen deelname aan de arbeidsmarkt kan worden verwacht om
zwaarwegende gronden (§ 1576 BGB). Het hangt van de omstandigheden
van het geval af of de zwaarwegende gronden in tijd zijn beperkt, echter een
levenslange onderhoudsplicht is mogelijk. Zo zou het bijvoorbeeld mogelijk
kunnen zijn dat een gerechtigde die de zorg heeft voor een pleegkind na een
bepaalde tijd niet meer wordt verhinderd om weer aan het werk te gaan.
Daarnaast kan een begrenzing in tijd ook het gevolg zijn van de billijkheidsafweging, bijvoorbeeld als ﬁnanciële hulp aan de behoeftige slechts is gerechtvaardigd voor een overgangsperiode.
7b][c[d[X[]h[dp_d]lWdZ[Wb_c[djWj_[Zkkh'+-.X8=8
In de vorige paragraaf heb ik uiteengezet dat de rechter sinds 2008 ambtshalve
de mogelijkheid heeft om de onderhoudsplicht in tijd te begrenzen, ongeacht
op welke alimentatiecategorie deze onderhoudsbijdrage is gebaseerd. De duur
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van een onderhoudsplicht kan worden begrensd wanneer een onbegrensde
duur ONBILLIJK is (§ 1587b II BGB). De algemene opvatting is dat bij een
begrenzing in tijd een overgangsperiode redelijk is, zodat de gerechtigde
zich kan instellen op een nieuwe situatie met geringe ﬁnanciële middelen.
Hoe lang deze periode moet zijn, hangt af van de economische en persoonlijke
verhoudingen, waarbij een lange huwelijkse samenleving van betekenis
kan zijn.
Net als bij de begrenzing van de alimentatiehoogte, moet met de billijkheidsafweging worden nagegaan in hoeverre de behoeftige ex-echtgenoot zelf
door passende arbeid in haar levensonderhoud kan voorzien of dat deze daar
wegens huwelijksgerelateerde nadelen niet toe in staat is. In § 1578b II 2 BGB
wordt namelijk de zinnen 2 en 3 van het eerste lid betreffende de hoogte van
overeenkomstige toepassing op de duur verklaard. Voor de beschrijving van
wat onder de huwelijksgerelateerde nadelen moet worden verstaan, verwijs ik
naar de vorige paragraaf.
Evenals bij de begrenzing van de hoogte wordt bovendien in het tweede
lid van § 1578b BGB toegevoegd dat de duur niet kan worden verkort als dit
in strijd is met het belang van het gemeenschappelijk kind +INDERSCHUTZ
KLAUSEL . Zoals vaker, wordt het belang van het kind in de Duitse wetgeving
benadrukt. Zoals in de vorige paragraaf aan de orde kwam, wordt door de
+INDERSCHUTZKLAUSEL begrenzing van partneralimentatie voor de zorgende ouder
(§ 1570 BGB) een uitzondering. Begrenzing in duur is volgens het BGH daarom
slechts mogelijk indien geen KINDBEZOGENE of ELTERNBEZOGENE 'R~NDE aanwezig
zijn op basis waarvan partneralimentatie voor de zorgende ouder kan worden
verlengd (zie hierboven). Daarom wordt in de lagere rechtspraak partneralimentatie op grond van deze categorie meestal niet in tijd begrensd.
Net zoals bij de begrenzing van de alimentatiehoogte zal, naast partneralimentatie voor de zorgende ouder, op grond van de volgende alimentatiecategorieën de onderhoudsplicht meestal NIET in tijd kunnen worden beperkt
omdat sprake is van huwelijksgerelateerde nadelen: partneralimentatie
wegens werkloosheid (§ 1573 I BGB), !UFSTOCKUNGSUNTERHALT (§ 1573 II BGB)
en partneralimentatie wegens het volgen van een opleiding (§ 1575 BGB).
Desondanks blijkt uit de lagere rechtspraak dat !UFSTOCKUNGSUNTERHALT vaak
in tijd wordt begrensd, meestal omdat geen sprake MEER is van huwelijks-
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gerelateerde nadelen. De causale relatie tussen het inkomensnadeel en
het huwelijk kan immers door tijdsverloop aan betekenis verliezen. Dit
is bijvoorbeeld het geval als een kapster na het huwelijk weer haar vroegere
beroep kan uitoefenen, ondanks dat het huwelijk ruim twintig jaar heeft
geduurd en hieruit twee kinderen zijn geboren die door de vrouw zijn
verzorgd. Tevens worden geen huwelijksgerelateerde nadelen aangenomen
bij een korte huwelijksduur (bijna drie jaar) omdat een snelle terugkeer naar
het welstandsniveau mogelijk is welk de behoeftige ex-echtgenoot zou hebben
gehad als geen huwelijk was gesloten.
Naast !UFSTOCKUNGSUNTERHALT wordt in de jurisprudentie vaak partneralimentatie wegens ziekte in tijd begrensd. Ziekte is in principe immers niet
een huwelijksgerelateerd nadeel, maar een algemeen risico van het leven waardoor de onderhoudsplicht slechts is gebaseerd op de grondslag voortdurende
solidariteit. Toch houdt dit niet in dat in alle gevallen waar ziekte een rol speelt,
de duur door de rechter wordt begrensd. Dit was logisch in een zaak waarin
een vrouw ziek was geworden als gevolg van de geboorte van een gemeenschappelijk kind omdat in dit geval sprake was van een aan het huwelijk gerelateerd
nadeel. Dat geen begrenzing door het OLG Nürnberg werd aangenomen in
een geval dat de vrouw vanwege zwaarlijvigheid haar werkzaamheden niet kon
uitbreiden, was minder vanzelfsprekend. De zwaarlijvigheid was immers
niet door het huwelijk veroorzaakt. Het OLG stond echter geen begrenzing toe
omdat het gevaar bestond dat haar gezondheidstoestand in de toekomst zou
verslechteren en het huwelijk meer dan twintig jaar had geduurd. Volgens het
OLG kwam aan de nahuwelijkse solidariteit een grotere betekenis toe dan het
ontbreken van huwelijksgerelateerde nadelen.
#&Ã*/%*(*/(7"/%&0/%&3)06%46*5,&3*/(%003
 )&353068&/0'4".&/-&7*/(7"/%&"-*.&/5"5*&(&3&$)5*(%&
In hoofdstuk 1 is tot slot nog een probleem van het Nederlandse recht geïdentiﬁceerd bij de beëindiging van partneralimentatie wegens hertrouwen of daaraan
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gelijkgesteld samenwonen van de alimentatiegerechtigde. Daarom wordt in deze
paragraaf de corresponderende beëindigingsregeling beschreven uit het Duitse recht.
In het Duitse alimentatierecht van vóór de liberalisering van 1977 was reeds
opgenomen dat de onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten deﬁnitief
en van rechtswege eindigt op het moment dat de gerechtigde hertrouwt
(§ 67 EheG). Behalve dat de beëindiging niet altijd deﬁnitief hoeft te zijn, is
de regeling na 1977 verder hetzelfde gebleven (§ 1586 I jo § 1586a I BGB).
Door concubinaat kan de onderhoudsuitkering NIET van rechtswege worden
beëindigd. Zoals in paragraaf 8.3.3 naar voren kwam, kan sinds de hervorming
van het alimentatierecht in 2008 een nieuwe duurzame relatie van de
behoeftige gescheiden echtgenoot wel een reden zijn om de negatieve hardheidsclausule uit § 1579 BGB toe te passen. Bij concubinaat kan de rechter
dus beslissen dat geen partneralimentatie wordt toegekend, dan wel dat de
onderhoudsplicht wordt begrensd in tijd of hoogte.
De wet biedt de mogelijkheid om de onderhoudsplicht van een eerdere
ex-echtgenoot te doen herleven als een opvolgend huwelijk van de behoeftige
voormalige partner wordt ontbonden (§ 1586a I BGB). Deze mogelijkheid
geldt slechts voor de alimentatiecategorie uit § 1570 BGB: partneralimentatie
wegens de verzorging of opvoeding van een gemeenschappelijk kind. Daarbij
geldt als voorwaarde dat de ouder door de zorg voor het kind uit het eerdere
huwelijk nog steeds geen passende arbeid kan verrichten.
Daarnaast kan worden afgevraagd of de onderhoudsplicht van de eerdere
ex-echtgenoot vóór de onderhoudsplicht van de latere ex-echtgenoot gaat. Dit
blijkt niet het geval te zijn: de verantwoordelijkheid van de ex-echtgenoot uit
een eerder huwelijk is subsidiair ten opzichte van de verantwoordelijkheid
van de ex-echtgenoot uit het later ontbonden huwelijk. Herleving is namelijk
slechts mogelijk als geen partneralimentatie kan worden vastgesteld ten laste
van de latere gewezen echtgenoot (§ 1586a II BGB). De levensverhoudingen
van de gescheiden echtgenoten van het laatst ontbonden huwelijk zijn namelijk
meer bepalend voor de levensomstandigheden van de behoeftige.
Bij de vaststelling van de alimentatiehoogte van de herlevende alimentatieplicht geldt als uitgangspunt het welvaartsniveau van tijdens het vroegere
huwelijk. De rechter kan echter wel rekening houden met ﬁnancieel ongunstigere verhoudingen uit een daaropvolgend huwelijk, aangezien deze de
levensomstandigheden van de gerechtigde sterker kan hebben gevormd.
 1BSBHSBBG
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Anders dan vóór de herziening van het Duitse alimentatierecht in 2008
kan tegenwoordig de zorgende ouder op basis van § 1586a I BGB na beëindiging van de zorg voor het gemeenschappelijk kind, niet meer om !NSCHLUSS
UNTERHALT op grond van de alimentatiecategorieën uit §§ 1571-1573 en 1575 BGB
verzoeken. De wetgever merkte op dat het bij de rechtvaardiging van !NSCHLUSS
UNTERHALT het niet gaat om het belang van het kind, maar om voortdurende
solidariteit. Door het nieuwe huwelijk van de gerechtigde wordt deze
solidariteit beëindigd en de eigen verantwoordelijkheid van de ex-echtgenoten
verzet zich tegen herleving van !NSCHLUSSUNTERHALT.
)&5%6*54&3&$)550&(&1"4501%&58&&$"464
In deze paragraaf wordt het beschreven Duitse partneralimentatierecht
toegepast op de twee casus die in de introductie van dit proefschrift zijn
gegeven. Deze casus betreffen het geval van Lisa waarin de onderhoudsbijdrage zuiver is gebaseerd op de grondslag voortdurende solidariteit en de
situatie van Jane waarin de onderhoudsplicht is gebaseerd op de grondslag
huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. Nagegaan wordt
tot welke uitkomsten deze toepassing leidt, zodat onderzocht kan worden of
in het Duitse recht een onderscheid wordt gemaakt tussen deze twee uiteenlopende casus. Wanneer van dit laatste sprake is, kan het Duitse recht wellicht
oplossingen bieden voor de in hoofdstuk 1 geconstateerde problemen van het
Nederlandse recht inzake de rechtvaardiging van de toekenning, de hoogte,
de duur en de beëindigingsregeling bij hertrouwen of daaraan gelijkgesteld
samenwonen van de alimentatiegerechtigde.
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UPFLFOOJOH WBO QBSUOFSBMJNFOUBUJF JT EF CFIPFGUJHIFJE WBO EF BMJNFOUBUJF
HFSFDIUJHEF -JTB FO +BOF [JKO CFJEFO CFIPFGUJH PNEBU [JK OB EF FDIUTDIFJEJOH
OJFUPWFSNJEEFMFOCFTDIJLLFOPNJOIVOCFIPFGUFUFWPPS[JFO
 )PFXFMJOCFJEFDBTVTJTWPMEBBOBBOEFWPPSXBBSEFOEJFIFU%VJUTFSFDIU
TUFMU PN BBOTQSBBL UF LVOOFO NBLFO PQ QBSUOFSBMJNFOUBUJF  JT IFU OBBS %VJUT 
SFDIUNPHFMJKLEBU-JTBUPDIHFFOPOEFSIPVETCJKESBHF PGFFOMBHFSCFESBH XPSEU

#5%SVDLT Q
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UPFHFLFOEPNEBUEFOFHBUJFWFIBSEIFJETDMBVTVMFPQIBBSHFWBMWBOUPFQBTTJOH
LBO [JKO %F IBSEIFJETHSPOE EJF NPFEXJMMJHF CFIPFGUJHIFJE JOIPVEU  HFMEU
OBNFMJKLPOEFSNFFSWPPSTJUVBUJFTXBBSJOFFOBSCFJETPWFSFFOLPNTUJTPQHF[FHE
[POEFSBBOWBBSECBSFSFEFO)FUMJKLUFSPQEBU-JTBHFFOBBOWBBSECBSFSFEFOIBE
PNIBBSCBBOBMTWFSQMFFHLVOEJHFPQUF[FHHFO XBOUIBBSLFV[FXBTTMFDIUT
JOHFHFWFOEPPSIFU[FFSHPFEFJOLPNFOWBO%BWJEXBBSEPPSIFUFDIUQBBSFFO
XFMWBSFOEMFWFOLPOMFJEFO-JTBIFFGUUJKEFOTIFUIVXFMJKLHFFO[PSHUBLFOJOIFU
CFMBOHWBOIFUHF[JOWFSSJDIU)FUJTBBO%BWJEPNEJUUFTUFMMFOFOUFCFXJK[FO 
XBUVJUFSBBSEMBTUJHJT(F[JFOEFMBOHFIVXFMJKLTEVVSFOIFU[FFSHPFEFJOLPNFO
WBO %BWJE JT IFU EBBSOBBTU OPH NBBS EF WSBBH PG EF %VJUTF SFDIUFS ¬ PPL OB
EFCJMMJKLIFJETBGXFHJOH¬CFTMJTUEBUIFUHSPGPOCJMMJKLJTEBU%BWJEPOEFSIPVET
QMJDIUJHJT
 "OEFSTEBOJOIFU/FEFSMBOETFSFDIUWPMHUEVTVJUIFU%VJUTFSFDIUEBUFFO
POEFSTDIFJEXPSEUHFNBBLUUVTTFOEFVJUFFOMPQFOEFHFWBMMFOWBO-JTBFO+BOF 
XBBSJO FOFS[JKET EF CFIPFGUJHIFJE JT WFSPPS[BBLU EPPS PNTUBOEJHIFEFO EJF 
HFIFFM JO EF TGFFS WBO EF WFSBOUXPPSEFMJKLIFJE WBO WFS[PFLFS [FMG MJHHFO FO  
BOEFS[JKETEFCFIPFGUJHIFJEJTPOUTUBBOBMTHFWPMHWBOPGGFSTEJFWFS[PFLFSJOIFU
CFMBOHWBOIFUHF[JOIFFGUHFCSBDIU;PBMTHF[FHE JTEFLBOTFDIUFSOJFU[PHSPPU
EBU-JTBHFFOQBSUOFSBMJNFOUBUJFXPSEUUPFHFLFOE
 0NUFLVOOFOCFTUVEFSFOPGIFU%VJUTFSFDIUFFOPOEFSTDIFJENBBLUUVTTFO
EF VJUFFOMPQFOEF DBTVT WBO -JTB FO +BOF CJK EF UPFQBTTJOH WBO EF SFHFMT PWFS
EFIPPHUF EVVSFOCFqJOEJHJOHCJKIFSUSPVXFOPGTBNFOXPOFO XPSEUFSJOIFU
WFSWPMHWBOEF[FQBSBHSBBGWBOVJUHFHBBOEBUEFSFDIUFSEFIBSEIFJETDMBVTVMF
OJFUUPFQBTTFMJKLWFSLMBBSUPQEFDBTVTWBO-JTB
%FBMJNFOUBUJFIPPHUF
*O QSJODJQF XPSEU JO IFU %VJUTF SFDIU [PXFM JO IFU HFWBM WBO -JTB BMT JO EF 
TJUVBUJFWBO+BOFEFIPPHUFWBOIFUBMJNFOUBUJFCFESBHCFSFLFOEBBOEFIBOEWBO
IFUIVXFMJKLTFXFMWBBSUTOJWFBV)FUHBBUEBBSCJKPNBMMFJOLPNTUFOWBO%BWJE
FO"MCFSUEJFLFONFSLFOEWPPSIFUIVXFMJKLXBSFO%PPSEBUCFJEFNBOOFOBMT
*$5POEFSOFNFS FO BEWPDBBU FFO [FFS  HPFE JOLPNFO IFCCFO  LVOOFO CFJEF
WSPVXFOIPHFBMJNFOUBUJFCFESBHFOXPSEFOUPFHFLFOE%FSFDIUFSIFFGUFDIUFS
JO IFU HFWBM WBO -JTB EF NPHFMJKLIFJE PN IFU BMJNFOUBUJFCFESBH BNCUTIBMWF 
UF CFHSFO[FO -JTB XPSEU OBNFMJKL OJFU EPPS IVXFMJKLTHFSFMBUFFSEF OBEFMFO
CFMFNNFSEPNOBEFFDIUTDIFJEJOHWPPSIBBSFJHFOMFWFOTPOEFSIPVEUF[PSHFO
)FUIVXFMJKLJTJNNFSTLJOEFSMPPTHFCMFWFO -JTBIFFGUUJKEFOTIFUIVXFMJKLHFFO
IVJTIPVEFMJKLFUBLFOWFSSJDIUFOOBFFOQFSJPEFWBOCJKTDIPMJOHLBO[JKXFFSIBBS
PVEFCFSPFQBMTWFSQMFFHLVOEJHFVJUPFGFOFO4MFDIUTEFUBNFMJKLMBOHFIVXFMJKLT
EVVS WBO UJFO KBBS LBO EF SFDIUFS EPFO CFTMJTTFO EBU UPDI HFFO MBHFS CFESBH
NPFUXPSEFOUPFHFLFOEWBOXFHFEFOBIVXFMJKLTFTPMJEBSJUFJUEJFUVTTFO-JTBFO
%BWJECFTUBBU*OEJFOEFSFDIUFSFDIUFSEFPOEFSIPVETCJKESBHFCFHSFOTU LBOEF
CFIPFGUFWBO-JTBXPSEFOCFSFLFOEBBOEFIBOEWBOIBBSHFQBTUFMFWFOTCFIPFGUF
)PFXFM POEVJEFMJKL JT XBU QSFDJFT IJFSPOEFS NPFU XPSEFO WFSTUBBO  OFFNU EF
%VJUTF SFDIUFS EBBSCJK WBBL BMT MFJESBBE EF ¹DUJFWF MFWFOTPNTUBOEJHIFEFO WBO
-JTBBMTIFUIVXFMJKLOJFU[PV[JKOHFTMPUFO)FUCFESBHXPSEUEBOCFHSPPUBBOEF
IBOEWBOIFUJOLPNFOWBOFFOWFSQMFFHLVOEJHF
 %BBSFOUFHFO JT IFU OJFU BBOOFNFMJKL EBU +BOF FFO MBHFS BMJNFOUBUJFCFESBH 
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LSJKHU UPFHFLFOE EBO [PV XPSEFO CFHSPPU NFU CFIVMQ WBO IFU IVXFMJKLTF 
XFMWBBSUTOJWFBV +BOF LBO OBNFMJKL OB EF FDIUTDIFJEJOH XFHFOT IVXFMJKLT
HFSFMBUFFSEFOBEFMFOOJFUWPPSIBBSFJHFOPOEFSIPVE[PSHFO4JOETEFHFCPPSUF
WBOEFKPOHTUF[PPOIFFGU+BOFJNNFSTWPMUJKETEF[PSHFOPQWPFEJOHWPPSEF
UXFFHFNFFOTDIBQQFMJKLFLJOEFSFOPQ[JDIHFOPNFOFOEFIVJTIPVEFMJKLFUBLFO
WFSSJDIU;JKIFFGUIBBSBSUTFOPQMFJEJOHPQHFHFWFOPN"MCFSUEFLBOTUFCJFEFO
PN [JDI WPMMFEJH UF SJDIUFO PQ [JKO DBSSJoSF %F[F [PSH EVVSU PPL OPH OB EF 
FDIUTDIFJEJOHFFOMBOHFUJKEWPPSU WPPSBMHF[JFOEFKPOHFMFFGUJKEWBOEFLJOEFSFO
FOEFTMFDIUFHF[POEIFJETUPFTUBOEWBOEFKPOHTUF[PPO
 .FUBOEFSFXPPSEFO VJUIFU%VJUTFSFDIUWPMHUEBUCJKEFCFQBMJOHWBOEF
BMJNFOUBUJFIPPHUF FFO POEFSTDIFJE XPSEU HFNBBLU UVTTFO EF VJUFFOMPQFOEF 
DBTVTWBO-JTBFO+BOF7PPSBMBMTEFCFIPFGUJHIFJEOJFUJTWFSPPS[BBLUEPPSIFU
IVXFMJKL FO EVT TMFDIUT TQSBLF JT WBO EF HSPOETMBH WPPSUEVSFOEF TPMJEBSJUFJU  
LBOJOIFU%VJUTFSFDIUWBOIFUIVXFMJKLTFXFMWBBSUTOJWFBVXPSEFOBGHFXFLFO
)JFSEPPSLBO-JTBJOWFSIPVEJOHFFOMBHFSCFESBHXPSEFOUPFHFLFOEEBO+BOF
%FBMJNFOUBUJFEVVS
%F EVVS XPSEU JO IFU %VJUTF SFDIU PQ NBBU CFQBBME *O IFU HFWBM WBO -JTB 
HFMEU EBU FFO UFSNJKO LBO XPSEFO WBTUHFTUFME EJF OPEJH JT PN CJK UF TDIPMFO
*O%VJUTMBOEJTEJUFFOQFSJPEFUVTTFOEFUXBBMGFOBDIUUJFONBBOEFO%PPSEBU
JO IFU %VJUTF SFDIU EF WFSTDIJMMFOEF BMJNFOUBUJFDBUFHPSJFqO FMLBBS LVOOFO 
PQWPMHFO CFUFLFOUEJUOJFUEBU-JTBOBEF[FQFSJPEFHFFOBBOTQSBBLNFFSLBO
NBLFOPQQBSUOFSBMJNFOUBUJF"MT[JKHFFOXFSLWJOEUPGBBOWVMMFOEFBMJNFOUBUJF
OPEJH IFFGU  LBO [JK EF SFDIUFS WFS[PFLFO PN FFO POEFSIPVETCJKESBHF WBTU UF
TUFMMFO[PMBOHFOWPPS[PWFS[JKHFFOQBTTFOEFBSCFJELBOWJOEFOPGOJFUJOIBBS
WPMMFEJHFPOEFSIPVELBOWPPS[JFO)PFXFM-JTBIJFSEPPSVJUFJOEFMJKLMFWFOTMBOH
QBSUOFSBMJNFOUBUJFLBOXPSEFOUPFHFLFOE IFFGUEFSFDIUFSEFNPHFMJKLIFJEPN
¬OFU[PBMTCJKEFIPPHUF¬EFEVVSUFCFHSFO[FOBMTPOCJMMJKLJTEBUEFBMJNFOUBUJF
QFSJPEFOJFUXPSEUCFQFSLU;PBMTCJKEFIPPHUFJTCFTQSPLFO JTJOEFDBTVTWBO
-JTBHFFOTQSBLFWBOIVXFMJKLTHFSFMBUFFSEFOBEFMFOXBBSEPPS[JKOJFUWPPSIBBS
FJHFOMFWFOTPOEFSIPVELBO[PSHFO)JFSEPPSJTBBOOFNFMJKLEBUEFSFDIUFSEF
EVVSCFHSFOTU
 *O IFU HFWBM WBO +BOF HFMEU EBU [JK UPUEBU IFU KPOHTUF [PPOUKF ESJF KBBS JT 
HFXPSEFO  TUBOEBBSE SFDIU IFFGU PQ QBSUOFSBMJNFOUBUJF #JKOB NFU [FLFSIFJE
LBO XPSEFO HF[FHE EBU IJFSOB EF POEFSIPVETCJKESBHF EPPS EF SFDIUFS XPSEU 
WFSMFOHE  [PMBOH FO WPPS [PWFS EJU PWFSFFOTUFNU NFU EF CJMMJKLIFJE (F[JFO
EF MFFGUJKE WBO EF UXFF LJOEFSFO FO EF JOUFOTJFWF [PSH WPPS IFU HFIBOEJDBQUF
[PPOUKF  LBO FFO MBOHF EVVS XPSEFO WBTUHFTUFME ;FMGT OBEBU EF KPOHTUF [PPO
NFFSEFSKBSJHJTHFXPSEFO LBOJOIFU%VJUTFSFDIUOPHTUFFETTQSBLF[JKOWBOFFO
CVJUFOTQPSJHFCFMBTUJOHWPPS+BOFPNEF[F[PSHUFDPNCJOFSFONFUFFOGVMMUJNF
CBBO#PWFOEJFOHFMEUPPLJOEFTJUVBUJFWBO+BOFEBUBMT[JKHFFO[PSHNFFSIFFGU
WPPSEFLJOEFSFO [JKPQHSPOEWBOBOEFSFBMJNFOUBUJFDBUFHPSJFqOEFSFDIUFSPN
QBSUOFSBMJNFOUBUJFLBOWFS[PFLFO%PPSEBU+BOFWBOXFHFIVXFMJKLTHFSFMBUFFSEF
OBEFMFOOJFUWPPSIBBSFJHFOMFWFOTPOEFSIPVELBO[PSHFO [BMEF%VJUTFSFDIUFS
JOIBBSHFWBMEFBMJNFOUBUJFUFSNJKOOJFUCFHSFO[FO
 )FU %VJUTF SFDIU NBBLU EVT CJK EF CFQBMJOH WBO EF BMJNFOUBUJFEVVS FFO
POEFSTDIFJEUVTTFOEFUXFFVJUFFOMPQFOEFDBTVT"OEFSTEBOJOIFU/FEFSMBOETF
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SFDIU WPMHU VJU IFU %VJUTF SFDIU EVJEFMJKL XBBSPN QBSUJKFO WPPS FFO CFQBBMEF 
QFSJPEF QBSUOFSBMJNFOUBUJF POUWBOHFO PG NPFUFO CFUBMFO %BBSOBBTU IFFGU EF 
SFDIUFSJOIFUHFWBMWBO-JTBEFNPHFMJKLIFJEPNEFEVVSUFCFHSFO[FO XBBS
EPPS[JKTMFDIUTWPPSFFOLPSUFPWFSHBOHTQFSJPEFQBSUOFSBMJNFOUBUJFLBOXPSEFO
UPFHFLFOE+BOFLBOEBBSFOUFHFOWPPSFFOWFFMMBOHFSFQFSJPEF¬OBNFMJKL[PMBOH
EJUOPEJHJTWPPSEF[PSHWPPSEFLJOEFSFO¬QBSUOFSBMJNFOUBUJFXPSEFOUPFHFLFOE
)PFXFM [JK XFM OBEBU EF KPOHTUF [PPO ESJF KBBS JT HFXPSEFO PN WFSMFOHJOH 
NPFU WFS[PFLFO XPSEU OJFU [PBMT JO IFU /FEFSMBOETF SFDIU  TMFDIUT CJK IPHF 
VJU[POEFSJOH EF[F WFSMFOHJOH EPPS EF SFDIUFS UPFHFLFOE &FO OBEFFM WBO IFU
%VJUTFTZTUFFNJTFDIUFSXFMEBUVJUEFXFUOJFUQSFDJFTWPMHUIPFMBOH-JTBFO
+BOF QBSUOFSBMJNFOUBUJF UPFHFLFOE LBO XPSEFO  XBU SFDIUTPO[FLFSIFJE JO EF
IBOELBOXFSLFO
#FqJOEJHJOHWBOEFPOEFSIPVETQMJDIUEPPSIFSUSPVXFOPGTBNFOMFWJOH
WBOEFHFSFDIUJHEF
"MT -JTB IFSUSPVXU  XPSEU OBBS %VJUT SFDIU EF POEFSIPVETQMJDIU WBO %BWJE 
EF¹OJUJFG CFqJOEJHE 8BOOFFS -JTB FDIUFS OJFU IFSUSPVXU  NBBS FFO OJFVXF
EVVS[BNFSFMBUJFBBOHBBU LBOEFSFDIUFSCFTMJTTFOEBUEFOFHBUJFWFIBSEIFJET
DMBVTVMF XPSEU UPFHFQBTU PQ HSPOE XBBSWBO EF POEFSIPVETQMJDIU WBO %BWJE 
LBOXPSEFOCFqJOEJHE HFNBUJHEPGJOUJKELBOXPSEFOCFHSFOTE
 "MT+BOFIFSUSPVXU EBOXPSEUEFPOEFSIPVETQMJDIUWBO"MCFSUOJFUEF¹OJUJFG
CFqJOEJHE 0Q IFU NPNFOU EBU IFU PQWPMHFOEF IVXFMJKL WBO +BOF XPSEU POU
CPOEFO LBOJOHFWPMHFIFU%VJUTFSFDIUOBNFMJKLEFPOEFSIPVETQMJDIUWBO"MCFSU
IFSMFWFOBMTHFFOQBSUOFSBMJNFOUBUJFLBOXPSEFOWBTUHFTUFMEUFOMBTUFWBOIBBS
MBUFSF FYFDIUHFOPPU +BOF LBO JNNFST PQ EBU NPNFOU OPH TUFFET OJFU EFFM
OFNFOBBOIFUBSCFJETQSPDFTWBOXFHFEF[PSHWPPSEFUXFFLJOEFSFO WBOXJF
EF KPOHTUF HFIBOEJDBQU JT +BOF LBO WBO "MCFSU OB EF IFSMFWJOH OPH QBSUOFS
BMJNFOUBUJF UPFHFLFOE LSJKHFO [PMBOH FO WPPS [PWFS EJU PWFSFFOTUFNU NFU EF 
CJMMJKLIFJE *OEJFO +BOF FFO OJFVXF EVVS[BNF SFMBUJF BBOHBBU  LBO EF SFDIUFS 
¬OFU[PBMTJOIFUHFWBMWBO-JTB¬CFTMJTTFOEBUEFOFHBUJFWFIBSEIFJETDMBVTVMF
XPSEUUPFHFQBTUPQHSPOEXBBSWBOEFPOEFSIPVETQMJDIUWBO"MCFSULBOXPSEFO
CFqJOEJHE HFNBUJHEPGJOUJKELBOXPSEFOCFHSFOTE
 "OEFSTEBOJOIFU/FEFSMBOETFSFDIUWPMHUEVTVJUIFU%VJUTFSFDIUEBUCJK
EF CFqJOEJHJOH WBO EF POEFSIPVETQMJDIU EPPS IFSUSPVXFO WBO EF BMJNFOUBUJF
HFSFDIUJHEF FFO POEFSTDIFJE XPSEU HFNBBLU UVTTFO EF UXFF VJUFFOMPQFOEF 
DBTVT(FFOEVJEFMJKLPOEFSTDIFJEXPSEUJOIFU%VJUTFSFDIUFDIUFSHFNBBLUBMT
EFBMJNFOUBUJFHFSFDIUJHEFFFOOJFVXFEVVS[BNFSFMBUJFBBOHBBU NBBSEFSFDIUFS
IFFGUXFMEFNPHFMJKLIFJEPNEFPOEFSIPVETQMJDIUWBO%BWJEUFCFqJOEJHFOFO
EFPOEFSIPVETQMJDIUWBO"MCFSUWPPSUUF[FUUFO
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In dit hoofdstuk is in de eerste plaats bestudeerd welke grondslagen van
partneralimentatie voorkomen in het Duitse recht en of daartoe eveneens
de grondslagen voortdurende solidariteit en de huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit behoren. Het blijkt dat in het
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huidige Duitse recht geen andere grondslagen naar voren zijn gekomen
dan deze twee.
Daarnaast is in dit hoofdstuk onderzocht of in het nieuwe Duitse recht
van 2008 een onderscheid wordt gemaakt tussen de twee grondslagen. Het
blijkt dat hierin inderdaad soms een onderscheid wordt gemaakt, waardoor
het Duitse recht sommige problemen van het Nederlandse recht kan oplossen.
Zo is bij de vaststelling van de meeste alimentatiecategorieën in de doctrine
aangegeven of sprake moet zijn van een causale relatie tussen de behoeftigheid
en het huwelijk. Een kanttekening die daarbij echter moet worden geplaatst, is
dat het onderscheid niet altijd consequent is doorgevoerd en dat bij sommige
alimentatiecategorieën discussie is over de vraag of van dergelijke causaliteit
sprake moet zijn.
Het uitgangspunt bij de vaststelling van de behoefte is naar Duits recht
het huwelijkse welvaartsniveau. Met de hervorming van het alimentatierecht
in 2008 is echter een belangrijke uitzondering op dit uitgangspunt in de wet
opgenomen. Sinds dit jaar kan de rechter namelijk op grond van een algemene
begrenzingsclausule ambtshalve de onderhoudsbijdrage lager vaststellen
dan het bedrag dat is gebaseerd op de welstand tijdens het huwelijk. In deze
regeling is expliciet een onderscheid gemaakt tussen de twee grondslagen,
want de beperking van de alimentatiehoogte is in principe niet mogelijk als
sprake is van huwelijksgerelateerde nadelen.
De vaststelling van de alimentatieduur is naar Duits recht maatwerk. In
de wet is in principe geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de twee
grondslagen, behalve dat is aangegeven dat de alimentatieduur uit § 1575
BGB langer kan zijn als de gerechtigde huwelijksgerelateerde opleidingsvertragingen heeft opgelopen. De rechter heeft echter bij de bepaling van de
duur op maat wel de mogelijkheid om zelf een onderscheid te maken tussen
de twee grondslagen. Doordat de hierboven genoemde algemene begrenzingsclausule eveneens geldt voor de alimentatieduur, is vaststelling van een
korter termijn slechts mogelijk in geval geen huwelijksgerelateerde nadelen
zich voordoen. Ook hieruit blijkt een expliciet onderscheid tussen de twee
grondslagen.
Tot slot maakt het Duitse alimentatierecht een beperkt onderscheid bij de
beëindiging van de onderhoudsplicht door hertrouwen van de alimentatiegerechtigde. Herleving van de alimentatieplicht van de eerdere ex-echtgenoot
is immers slechts gereserveerd voor de alimentatiecategorie uit § 1570
BGB "ETREUUNGSUNTERHALT . Niet in alle gevallen van huwelijksgerelateerde
verminderde verdiencapaciteit kan de onderhoudsplicht dus herleven, maar
slechts in die gevallen als sprake is van zorg voor een gemeenschappelijk kind.
Hoewel slechts gedeeltelijk in het Duitse recht een onderscheid wordt
gemaakt tussen de twee grondslagen, zijn hierin meerdere aanwijzingen te
vinden dat er een voorkeur bestaat voor de grondslag huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit. Dit komt in de Duitse alimentatiewetgeving allereerst tot uitdrukking bij de veelvuldige benadrukking van het
belang van het kind. Zo moet volgens de wet bij de vraag of werk passend is,
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in het bijzonder rekening worden gehouden met de opvoeding en verzorging
van een gemeenschappelijk kind. Daarnaast heeft de zorgende ouder tijdens
de eerste drie levensjaren van een kind geen plicht om te werken en slechts
deze kan na de scheiding om partneralimentatie verzoeken indien zij op een
later moment behoeftig is geworden vanwege wegval van eigen vermogen.
Tevens kan ondanks dat sprake is van een hardheidsgrond, toch partneralimentatie worden toegekend vanwege onder meer de belangen van een
gemeenschappelijk kind. Deze belangen spelen eveneens een rol bij de vraag
of begrenzing van de onderhoudsplicht mogelijk is.
Tot slot volgt de voorkeur voor de grondslag huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit ook uit het feit dat in de rechtspraak
sinds 2001 een andere berekeningsmethode wordt gebruikt als tijdens het
huwelijk sprake is geweest van een traditionele rolverdeling (kostwinnerschap
versus verrichting van zorgtaken in het belang van het gezin), zodat een hoger
bedrag kan worden vastgesteld.
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/FEFSMBOETFQBSUOFSBMJNFOUBUJFSFDIU
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Aan de hand van de informatie uit de vorige hoofdstukken over de 0RINCIPLES
OF %UROPEAN &AMILY ,AW 2EGARDING -AINTENANCE "ETWEEN &ORMER 3POUSES van de
CEFL, het Belgische en het Duitse partneralimentatierecht wordt in dit hoofdstuk een vergelijking gemaakt met het Nederlandse recht. De centrale vraag
daarbij is wat Nederland van de bestudeerde stelsels kan leren over de gevolgen
van het al dan niet maken van het onderscheid tussen de twee grondslagen
voor de oplossing van de in deel I geconstateerde knelpunten van het Nederlandse recht. Deze knelpunten betreffen de rechtvaardiging van de toekenning
van een onderhoudsbijdrage, de alimentatiehoogte, de alimentatieduur en de
beëindiging van de onderhoudsplicht door hertrouwen of een daaraan gelijkgesteld samenwonen van de alimentatiegerechtigde (artikel 1:160 BW).
Ter inleiding wordt bekeken welke grondslagen naar voren komen in
de CEFL Principles betreffende partneralimentatie en het recht van de drie
onderzochte landen (paragraaf 9.2). Vervolgens worden aan de hand van het
rechtsvergelijkend onderzoek meerdere lessen getrokken voor het Nederlandse
recht. In de eerste plaats valt lering te trekken uit de vergelijking van de
corresponderende regels over de toekenning van partneralimentatie (paragraaf
9.3). In de tweede plaats kunnen lessen worden getrokken uit de overeenkomsten en verschillen tussen de Nederlandse, Belgische en Duitse regelingen
en de CEFL Principles betreffende de alimentatiehoogte en -duur en de
beëindiging van partneralimentatie door hertrouwen of samenleving van de
gerechtigde (paragraaf 9.4 tot en met 9.6).
In de afsluitende paragraaf worden de mogelijke oplossingen die uit dit
hoofdstuk volgen nog eens op een rijtje gezet (paragraaf 9.7).
 %&(30/%4-"(&/*/)&5/&%&3-"/%4& #&-(*4$)&&/%6*54& 
 3&$)5&/%&$&'-13*/$*1-&4
De opvattingen over de rechtvaardiging van partneralimentatie die te
vinden zijn in het huidige Nederlandse, Belgische en Duitse recht en de CEFL
0RINCIPLES betreffende partneralimentatie, zijn alle te herleiden naar de
grondslag voortdurende solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit. In de onderzochte stelsels zijn geen
opvattingen gevonden die daadwerkelijk een andere grondslag inhouden
dan deze twee, of een grondslag die past binnen een alimentatiestelsel dat is
losgekoppeld van de schuld.
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Vooral in Duitsland is vergeleken met de grondslagendiscussie in Nederland en België uitvoerig in de doctrine over de grondslagen gedebatteerd;
uitdrukkelijk wordt erkend dat de onduidelijkheid over de grondslag(en) van
partneralimentatie tot problemen kan leiden bij de toepassing van het
alimentatierecht. Anders dan in de Nederlandse en Belgische literatuur worden
in de Duitse doctrine door enkele auteurs de twee grondslagen duidelijk
van elkaar onderscheiden. Daarbij hebben sommigen aanbevolen om een
alimentatiestelsel in te voeren dat slechts is gebaseerd op de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. In de Duitse literatuur
wordt namelijk wel gediscussieerd over de vraag of de voortdurende solidariteit
een grondslag van partneralimentatie kan zijn. Sommige Duitse auteurs
vinden van niet, want deze grondslag zou te vaag en te subjectief zijn omdat solidariteit meerdere betekenissen kan hebben. Uit de solidariteit zou niet
concreet kunnen worden opgemaakt hoe lang een onderhoudsplicht moet
duren of hoe hoog het alimentatiebedrag moet zijn. Daarnaast wordt door
Duitse auteurs wel gesteld dat de solidariteit ongelijk over de gescheiden
echtgenoten is verdeeld en daarom het rechtvaardigheidsgevoel schendt, omdat geen sprake is van wederkerigheid als een van de gewezen echtgenoten
geen offers voor het huwelijk heeft gebracht.
Andere Duitse auteurs vinden de grondslag in het vertrouwensbeginsel
omdat partijen die met elkaar huwen er vanuit gaan dat zij een huwelijk sluiten
dat is bedoeld voor het leven. In de introductie van dit proefschrift en in
hoofdstuk 4 heb ik besproken dat het vertrouwen dat de ex-echtgenoten in
elkaar stellen gedurende het huwelijk een onderdeel vormt van de grondslag
voortdurende solidariteit. Als het vertrouwen bovendien een aparte grondslag van partneralimentatie zou zijn, dan zou hieruit logischerwijs volgen dat
ex-echtgenoten voor het gehele leven ﬁnancieel verantwoordelijk voor elkaar
blijven. Anders gezegd, dit houdt in dat de alimentatieduur levenslang moet
zijn. Deze duur past echter niet meer in een samenleving waarin zelfredzaamheid van iedere volwassene een algemeen aanvaard principe is en de onvrede
over partneralimentatie zou hierdoor waarschijnlijk alleen maar toenemen.
Daarnaast is in Duitsland door de hoogste gerechten een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de twee grondslagen van partneralimentatie. Het
BGH en BVerfG maakten voor het eerst een duidelijk onderscheid in de jaren
80 van de vorige eeuw. In ieder geval is in Nederland de voortdurende
solidariteit door de Hoge Raad erkend als grondslag. De Hoge Raad lijkt
impliciet ook de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit
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als een van de grondslagen van partneralimentatie te erkennen, zoals dit voor
het eerst werd gedaan in een beschikking uit 1997.
Evenals in Nederland bestaat in België en Duitsland echter geen uitgekristalliseerde opvatting over de grondslagen van partneralimentatie. Dit
volgt niet slechts uit de discussie die over de rechtvaardiging van partneralimentatie bestaat, maar ook uit discussies over verschillende onderdelen van
het alimentatierecht, zoals de hoogte en duur van partneralimentatie. Ook
bevatten de opvattingen over partneralimentatie in de onderzochte rechtsstelsels vaak elementen van zowel de grondslag voortdurende solidariteit als
de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit,
waaruit volgt dat beide grondslagen niet duidelijk van elkaar worden onderscheiden. Ondanks dat, kan het onderscheid tussen de twee grondslagen op
een indirecte wijze doorwerken in de onderzochte stelsels. In het vervolg van
het hoofdstuk komen de overeenkomsten en verschillen over deze doorwerking
tussen het Nederlandse recht, en de CEFL 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie, het Belgische en Duitse recht aan de orde.
 %&50&,&//*/(7"/1"35/&3"-*.&/5"5*&*/)&5/&%&3-"/%4& 
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In hoofdstuk 1 is geconstateerd dat in het Nederlandse recht een probleem
kan ontstaan bij de rechtvaardiging van de toekenning van partneralimentatie.
In deze paragraaf wordt daarom met een vergelijkende synthese onderzocht
welke lessen getrokken kunnen worden uit de voorwaarde(n) die het Belgische
en Duitse recht en de CEFL 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie stellen aan
de toekenning van partneralimentatie (paragraaf 9.3.1) en de mogelijkheden
van de rechter om bij onbillijkheid geen partneralimentatie vast te stellen of de
onderhoudsplicht te verlagen, hetzij te limiteren (paragraaf 9.3.2).
  7PPSXBBSEF O
L[h][b_`a_d]jkii[dZ[Yehh[ifedZ[h[dZ[h[][bilWdZ[edZ[hpeY^j[ij[bi[bi
Net als in het Nederlandse recht geldt ook in de CEFL 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie en het Belgische en Duitse recht, als uitgangspunt
dat iedere gescheiden echtgenoot voor zijn eigen levensonderhoud moet
zorgen. Slechts BEHOEFTIGE ex-echtgenoten kunnen eventueel partneralimentatie
toegekend krijgen. Een belangrijk verschil is dat naar Duits recht nog moet
zijn voldaan aan een tweede voorwaarde, namelijk dat sprake moet zijn van
minstens één van de in de wet opgenomen alimentatiecategorieën. Deze zijn:
verzorging of opvoeding van een gemeenschappelijk kind, ouderdom, ziekte,
werkloosheid of niet volledig in eigen levensonderhoud kunnen voorzien,
het beginnen of voortzetten van een opleiding, bij- of omscholing en andere
zwaarwegende gronden, waardoor niet-toekenning buitengewoon onbillijk
kan zijn. In Duitsland blijkt in de praktijk de eerst opgesomde alimentatie
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categorie de belangrijkste plaats in te nemen. Daarnaast wordt, anders dan in
het Nederlandse of Belgische recht, veelvuldig in het Duitse recht benadrukt
dat partneralimentatie ook in het belang van het kind kan zijn omdat deze
onderhoudsbijdrage ouders in staat stelt om zélf voor hun kind te zorgen.
Net zoals in het Nederlandse recht hangt de bepaling van de behoeftigheid
in het Duitse recht samen met de vaststelling van de hoogte van het alimentatiebedrag. De behoeftigheid wordt in beide landen namelijk bepaald door de
berekening van de ﬁnanciële maatstaf behoefte. Zijn de totale behoeften
hoger dan de totale inkomsten van een ex-echtgenoot, dan is deze behoeftig. In
het Duitse recht verschilt de begroting van de totale behoeften en inkomsten
enigszins van die in het Nederlandse recht. Zo vormen bijvoorbeeld in het
Duitse recht de luxe redelijke lasten een onderdeel van de elementaire behoefte,
terwijl in het Nederlandse recht deze lasten een aparte post zijn die eventueel
door de rechter bij het bestaansminimum worden opgeteld. Daarnaast wordt
bijvoorbeeld in het Duitse recht bij de bepaling van de inkomsten altijd
rekening gehouden met het vermogen van de onderhoudsgerechtigde, terwijl
in het Nederlandse recht niet in alle gevallen wordt verwacht dat een
voormalige echtgenoot inteert op eigen vermogen.
In het Belgische recht wordt de behoeftigheid geheel los van de behoefte
bepaald. Een gescheiden echtgenoot is ingevolge de Belgische wet behoeftig,
als haar globale economische positie zwakker is dan dat van haar gewezen
partner. Pas bij de berekening van de hoogte kan blijken dat iemand wel over
voldoende inkomsten beschikt om de totale behoeften te dekken.
In de CEFL 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie is niet nader gespeciﬁceerd hoe de behoeftigheid vastgesteld moet worden. In ieder geval moet
rekening worden gehouden met alle behoeften en inkomsten van de
alimentatiegerechtigde.
Zoals in hoofdstuk 3 is besproken, spelen in het Nederlandse recht naast
ﬁnanciële factoren, ook niet-ﬁnanciële factoren een rol bij de bepaling van de
behoeftigheid of, om precies te zijn, bij de vraag in hoeverre de verzoekende
partij verdiencapaciteit heeft. Deze factoren zijn: de tussen de ex-echtgenoten
bestaande rolverdeling tijdens het huwelijk, de zorg voor kinderen en/of het
huishouden, de zorg voor anderen, de slechte gezondheidstoestand van de
verzoekende ex-echtgenoot, de achterstand in scholing, vakopleiding en/of
werkervaring, de situatie op de arbeidsmarkt, de leeftijd van de verzoekende
ex-echtgenoot, de huwelijksduur en de duur van de samenleving. Deze
factoren zijn voor deze studie van groot belang omdat zij in een concreet
geval aangeven op welke grondslag de onderhoudsplicht is gebaseerd.
Ook in het Duitse recht komen bij de vaststelling van de behoeftigheid
niet-ﬁnanciële factoren om de hoek kijken. Dergelijke bijzondere omstandigheden worden in het Belgische recht daarentegen pas bij de berekening van
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het alimentatiebedrag meegewogen. In het vervolg van deze paragraaf komt
daarom het Belgische recht niet meer aan de orde. In de CEFL 0RINCIPLES
betreffende partneralimentatie worden ﬁnanciële en niet-ﬁnanciële factoren
opgesomd die belangrijk zijn bij het verzoek om partneralimentatie. Hoe deze
zich echter precies tot de behoeftigheid verhouden, is niet uit het bijbehorende
commentaar van de CEFL op te maken.
Net als in het Nederlandse recht doen de niet-ﬁnanciële factoren in het
Duitse recht ertoe bij de berekening van de totale inkomsten van degene die
om partneralimentatie verzoekt. Anders dan in het Nederlandse recht zijn
in het Duitse recht de niet-ﬁnanciële factoren niet slechts van belang bij de
vraag of verzoeker zich in redelijkheid inkomsten kan verwerven, maar ook
bij de vraag of met bepaalde werkelijke inkomsten wel rekening moet worden
gehouden. In het Duitse recht hangt de beantwoording van deze vragen sterk
samen met de andere voorwaarde waaraan moet zijn voldaan om partneralimentatie toe te kennen, namelijk of sprake is van minstens een van de
wettelijke (hierboven opgesomde) alimentatiecategorieën. In het Nederlandse
recht is de beantwoording van de vraag overgelaten aan de alimentatierechter,
die daarbij een discretionaire bevoegdheid heeft. Anders gezegd, het grote
verschil tussen beide rechtsstelsels is dat de Duitse wetgeving limitatief de
bijzondere omstandigheden opsomt waardoor een ex-echtgenoot in redelijkheid geen inkomsten kan verwerven, terwijl in het Nederlandse recht deze
omstandigheden moeten worden gevonden in de jurisprudentie. Bovendien
is in de Duitse wet bepaald hoe de alimentatiecategorieën zich tot elkaar
verhouden en wanneer ze elkaar kunnen opvolgen. In het Nederlandse recht
is dit eveneens aan de beoordeling van de rechter overgelaten.
Daarnaast is in het Duitse recht vaak aangegeven of voor de toepassing van
een alimentatiecategorie sprake moet zijn van een causale relatie tussen de
behoeftigheid en het huwelijk, waardoor duidelijk is of de onderhoudsplicht
slechts de voortdurende solidariteit als grondslag heeft of (ook) de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. Als de behoeftigheid
immers is veroorzaakt door het huwelijk, dan is de onderhoudsbijdrage
gebaseerd op laatstgenoemde grondslag. Zo kan een Duitse gescheiden
echtgenoot slechts partneralimentatie toegekend krijgen voor het volgen van
een opleiding, als de behoeftigheid is veroorzaakt door het huwelijk en de
onderhoudsplicht dus de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit als grondslag heeft. Bij zorgalimentatie, de belangrijkste Duitse
alimentatiecategorie, is altijd sprake van de grondslag huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit. In Nederland moet meestal uit een
;JFIPPGETUVL QBSBHSBBG
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veelheid van niet-ﬁnanciële factoren genoemd in een concrete uitspraak en
de daarbij (vaak summiere) uitleg van de rechter, worden opgemaakt op welke
grondslag de onderhoudsplicht is gebaseerd. Met andere woorden, het Duitse
recht kent bij de bepaling van de behoeftigheid een sterkere doorwerking
van het onderscheid tussen de twee grondslagen dan het Nederlandse recht.

%FCFTDISFWFOSFHFMTWBOEFCFTUVEFFSEFTUFMTFMTUPFHFQBTUPQEFUXFFDBTVT
*OEFWJFSPOEFS[PDIUFTUFMTFMTJTBBOOFNFMJKLEBUEFSFDIUFS [PXFMJOIFUHFWBM
WBO-JTBBMTJOEFTJUVBUJFWBO+BOF CFTMJTUEBUJTWPMEBBOBBOEFHFNFFOTDIBQ
QFMJKLFWPPSXBBSEFEJFJOEF[FTUFMTFMTXPSEUHFTUFMEBBOEFUPFLFOOJOHWBOFFO
POEFSIPVETCJKESBHF OBNFMJKLCFIPFGUJHIFJE%JUCMJKLUVJUEFUPFQBTTJOHWBOIFU
/FEFSMBOETF SFDIU  EF $&'- 1SJODJQMFT CFUSFGGFOEF QBSUOFSBMJNFOUBUJF FO IFU 
#FMHJTDIF FO %VJUTF SFDIU PQ EF UXFF DBTVT JO EF IPPGETUVLLFO  FO  UPU FO 
NFU  -JTB FO +BOF CFTDIJLLFO OBNFMJKL OB EF FDIUTDIFJEJOH WBO SFTQFD
UJFWFMJKL%BWJEFO"MCFSUOJFUPWFSFOJHFNJEEFMFOPNJOIVOMFWFOTPOEFSIPVE
UF WPPS[JFO 0PL LBO OJFU WBO IFO XPSEFO WFSMBOHE EBU [JK OB EF TDIFJEJOH 
PONJEEFMMJKL XFFS WPPS IVO FJHFO POEFSIPVE [PSHFO -JTB OJFU PNEBU [JK IBBS
CBBOBMTWFSQMFFHLVOEJHFLPSUOBEFIVXFMJKLTTMVJUJOHIFFGUPQHFHFWFO UJKEFOT
IFUUJFOKBBSEVSFOEFIVXFMJKLOJFUIFFGUEFFMHFOPNFOBBOEFBSCFJETNBSLUFO[JK
UJKEFOTIFUIVXFMJKLHFXFOEJTHFSBBLUBBOFFOIPPHXFMWBBSUTOJWFBV+BOFOJFU
PNEBU[JKIBBSBSUTFOPQMFJEJOHOJFUIFFGULVOOFOBGSPOEFOXFHFOTEF[PSHWPPS
EFUXFFHFNFFOTDIBQQFMJKLFLJOEFSFO WBOXJFEFKPOHTUFHFIBOEJDBQUJT/BEF
TDIFJEJOHCFIPVEU[JKEF[FJOUFOTJFWF[PSH
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WPPSXBBSEFTUFMMFOBBOEFUPFLFOOJOHWBOQBSUOFSBMJNFOUBUJF6JUIPPGETUVLLFO
FOCMJKLUEBUJOCFJEFDBTVTPPLBBOEF[FWPPSXBBSEFOJTWPMEBBO%F$&'-
1SJODJQMFTTUFMMFOOBNFMJKLBMTUXFFEFWPPSXBBSEFEBU%BWJEFO"MCFSUESBBHLSBDIU
IFCCFO %F ESBBHLSBDIU WBO %BWJE FO "MCFSU JT JO EF DBTVT HFHFWFO  XBOU 
CFJEFOIFCCFOFFO [FFS HPFEJOLPNFO%BBSOBBTUTUFMUIFU%VJUTFSFDIUOPHBMT
WPPSXBBSEFEBUCFJEFWSPVXFOIVOBMJNFOUBUJFWFS[PFLNPFUFOLVOOFOCBTFSFO
PQ FFO WBO EF JO EF XFU HFOPFNEF BMJNFOUBUJFDBUFHPSJFqO (FCMFLFO JT EBU
-JTBJOFFSTUFJOTUBOUJFQBSUOFSBMJNFOUBUJFLBOXPSEFOUPFHFLFOEXFHFOTXFSL
MPPTIFJEPNEBU[JKOBEFTDIFJEJOHOJFUPONJEEFMMJKLQBTTFOEXFSLLBOWJOEFO
FOJOEJFOEJUXFMIFUHFWBMJT LBOIBBSXBBSTDIJKOMJKLBBOWVMMFOEFBMJNFOUBUJF
XPSEFOUPFHFLFOE %BBSOBBTULBO+BOF#FUSFVVOHTVOUFSIBMUXPSEFOUPFHFLFOE
PNEBU[JKEF[PSHIFFGUWPPSEFUXFFHFNFFOTDIBQQFMJKLFLJOEFSFO
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Het Duitse alimentatiestelsel blijkt ten opzichte van het Nederlandse stelsel
een belangrijke meerwaarde te hebben. Door de wettelijke alimentatiecategorieën is in het Duitse recht duidelijker dan in het Nederlandse recht
waarom in een bepaald geval partneralimentatie wordt toegekend. "ETREUUNGS
UNTERHALT, ofwel zorgalimentatie, is in Duitsland de belangrijkste alimentatiecategorie. In het Duitse recht wordt erkend dat met deze categorie ook het
belang van het kind wordt beschermd.
Doordat tevens vaak in het Duitse recht is aangegeven of bij een bepaalde
alimentatiecategorie sprake moet zijn van een causale relatie tussen de
behoeftigheid en het huwelijk, kan eenvoudiger worden achterhaald op
welke grondslag de onderhoudsplicht is gebaseerd. Dit is van belang voor
een alimentatiestelsel dat een zuiver onderscheid tussen de twee grondslagen
als fundament heeft, zoals in deze dissertatie wordt aanbevolen. Dit onderscheid is op zijn beurt weer belangrijk voor de acceptatie van partneralimentatie
omdat partijen hierdoor beter kunnen duiden waarom zij partneralimentatie
ontvangen of moeten betalen.
  7PPSXBBSEF O WFSWVME NBBSUPDIHFFOQBSUOFSBMJNFOUBUJF
L[h][b_`a_d]jkii[dZ[Yehh[ifedZ[h[dZ[h[][bilWdZ[edZ[hpeY^j[ij[bi[bi
In het alimentatierecht van de drie onderzochte landen en de CEFL 0RINCIPLES
betreffende partneralimentatie, kunnen bepaalde niet-ﬁnanciële factoren er toe
leiden dat het als onbillijk wordt ervaren als er partneralimentatie wordt vastgesteld, ondanks dat een gescheiden echtgenoot behoeftig is (en in het Duitse
recht ook sprake is van een alimentatiecategorie). De factoren verminderen de
solidariteit tussen ex-echtelieden of nemen deze zelfs geheel weg, waardoor
de onderhoudsplicht niet meer kan worden gebaseerd op de voortdurende
solidariteit. Om in een concreet geval te bepalen welke grondslag de onderhoudsbijdrage heeft, dient daarom ook altijd rekening te worden gehouden
met deze niet-ﬁnanciële factoren, die hierna uitgewerkt worden. Deze toets
heb ik voor het Nederlandse recht de billijkheidstoets genoemd.
In Nederland staan de niet-ﬁnanciële factoren die de solidariteit tussen
ex-echtgenoten verzwakken of doorbreken, niet in de wet. Het is aan de
alimentatierechter om te beoordelen of het onbillijk is dat partneralimentatie
wordt vastgesteld. Daarentegen staan in de Belgische en Duitse wet wél de
factoren limitatief opgesomd welke van negatieve invloed zijn op de solidariteit
tussen gescheiden echtelieden. In de 0RINCIPLES staat slechts ernstig wangedrag
genoemd als reden om geen partneralimentatie toe te kennen.
In het Nederlandse recht zijn de belangrijkste niet-ﬁnanciële factoren
van de billijkheidstoets die ik in de jurisprudentie heb gevonden: wangedrag,
een korte huwelijks- of samenlevingsduur, de lange periode tussen de
echtscheiding en het alimentatieverzoek en een lange alimentatieduur. In de
;JFIPPGETUVL QBSBHSBBG
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Belgische wetgeving staan drie uitsluitingsgronden: zware fout, partnergeweld
en de staat van behoefte door een eenzijdige beslissing die niet was ingegeven
door de noden van de familie (de zogenaamde luiheid-exceptie). De Duitse
wet noemt maar liefst acht negatieve hardheidsgronden, te weten: een korte
huwelijksduur, een nieuwe duurzame relatie van de behoeftige, misdrijven
en/of zware overtredingen jegens de onderhoudsplichtige of zijn naaste
verwanten, moedwillige behoeftigheid, moedwillige scheiding van vermogensbelangen, ernstige niet-nakoming van de plicht om bij te dragen in het
familieonderhoud, zwaarwegend wangedrag en de restcategorie, te weten
andere zwaarwegende gronden.
Uit de zojuist opgesomde niet-ﬁnanciële factoren blijkt dat in alle drie de
landen en de CEFL 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie, wangedrag de
belangrijkste niet-ﬁnanciële factor is die de solidariteit tussen ex-echtgenoten
kan verminderen of wegnemen. De meeste in de Belgische en Duitse wet
genoemde factoren zijn immers voorbeelden van wangedrag.
In het Nederlandse recht gaat het bij wangedrag vooral om psychisch en/of
fysiek geweld, maar kan bijvoorbeeld het niet nakomen van een omgangsregeling ook als wangedrag worden aangemerkt. Anders dan naar
Nederlands recht, kunnen naar Belgisch recht ook ‘luiheid’ en overspel aan
de zijde van de behoeftige de solidariteit tussen ex-echtgenoten verminderen
of wegnemen. Dit geldt echter weer niet voor psychische mishandeling van
de onderhoudsplichtige na de scheiding, terwijl dergelijke gedragingen
in Nederland wel door de rechter bij de billijkheidstoets kunnen worden
meegewogen.
In het Duitse recht is (regelmatig) overspel tevens een factor die de
solidariteit kan verminderen of wegnemen. De Duitse hardheidsgrond
welke een nieuwe duurzame relatie van de gerechtigde inhoudt, is in het
Nederlandse recht daarentegen een factor die of behoefteverlagend werkt,
of zelfs de onderhoudsplicht deﬁnitief doet eindigen als het gaat om een
samenleven als waren zij gehuwd. Daarmede ben ik geen factoren in de
Nederlandse jurisprudentie tegengekomen die vergelijkbaar zijn met de
Duitse hardheidsgronden welke moedwillige behoeftigheid, moedwillige
scheiding van vermogensbelangen en ernstige niet-nakoming van de plicht
om bij te dragen in het familieonderhoud inhouden.



 &FOOJFVXFEVVS[BNFSFMBUJFJTJOIFU/FEFSMBOETFFO#FMHJTDIFSFDIUFFOSFEFOPNEF

POEFSIPVETQMJDIUEF¹OJUJFGUFCFqJOEJHFO;JFPPLQBSBHSBBG
 ;JFIPPGETUVL QBSBHSBBG
 7BMUPOEFSEFVJUTMVJUJOHTHSPOE[XBSFGPVU*OIFU/FEFSMBOETFSFDIUMJKLUPWFSTQFMHFFO


PQ[JDI[FMGTUBBOEFGBDUPSUF[JKOEJFEFTPMJEBSJUFJULBOXFHOFNFOPGWFSNJOEFSFO
;JFIPPGETUVL QBSBHSBBG
 #JKEFVJUTMVJUJOHTHSPOE[XBSFGPVUEJFOUJNNFSTFFODBVTBBMWFSCBOEUFCFTUBBOUVTTFOIFU
XBOHFESBHFOEFPOUXSJDIUJOHWBOIFUIVXFMJKL#JKQBSUOFSHFXFMEJTEJUFDIUFSOJFUWFSFJTU 
NBBSEF[FVJUTMVJUJOHTHSPOELBOTMFDIUTXPSEFOJOHFSPFQFOCJKCFQBBMEFJOEFXFUWBTU
HFTUFMEFWPSNFOWBOGZTJFLHFXFMEXBBSWPPSEFFYFDIUHFOPPUTUSBGSFDIUFMJKLJTWFSPPSEFFME
 ;JFIJFSPWFSPPLQBSBHSBBG
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%FCFTDISFWFOSFHFMTWBOEFCFTUVEFFSEFTUFMTFMTUPFHFQBTUPQEFUXFFDBTVT
*OIPPGETUVLJTIFU/FEFSMBOETFSFDIUUPFHFQBTUPQ[PXFMEF[VJWFSFTPMJEBSJUFJUT
DBTVTWBO-JTBBMTPQEF[VJWFSFWFSEJFODBQBDJUFJUTDBTVTWBO+BOF XFMLFJOEF
JOUSPEVDUJF WBO EJU QSPFGTDISJGU [JKO HFHFWFO 0Q EF[F XJK[F JT POEFS[PDIU UPU
XFMLF VJULPNTUFO FO NPHFMJKLF LOFMQVOUFO IFU /FEFSMBOETF SFDIU LBO MFJEFO 
#JKEFUPFLFOOJOHLXBNBMTQSPCMFFNOBBSWPSFOEBU[PXFM-JTBBMT+BOFQBSUOFS
BMJNFOUBUJF LBO XPSEFO UPFHFLFOE  PNEBU TMFDIUT NPFU XPSEFO CFPPSEFFME
PG CFJEF WSPVXFO JO SFEFMJKLIFJE FJHFO JOLPNTUFO LVOOFO WFSXFSWFO /BBS 
/FEFSMBOETSFDIUJTJSSFMFWBOUXBUEFPPS[BBLWBOEFCFIPFGUJHIFJEWBO-JTBFO
+BOF JT )FU NBBLU OJFU VJU PG EF CFIPFGUJHIFJE JT WFSPPS[BBLU EPPS PGGFST EJF
JOIFUCFMBOHWBOIFUHF[JO[JKOHFCSBDIU [PBMTJOIFUHFWBMWBO+BOF PGEPPS
PNTUBOEJHIFEFO EJF HFIFFM JO EF TGFFS WBO EF WFSBOUXPPSEFMJKLIFJE WBO EF 
WFS[PFLFS[FMGMJHHFO [PBMTJOIFUHFWBMWBO-JTB 
 *O IPPGETUVL  [JKO EF $&'- 1SJODJQMFT CFUSFGGFOEF QBSUOFSBMJNFOUBUJF
UPFHFQBTU PQ EF UXFF DBTVT )JFSVJU LXBN OBBS WPSFO EBU IFU HFTJHOBMFFSEF
QSPCMFFN WBO IFU /FEFSMBOETF SFDIU OJFU EPPS EF 1SJODJQMFT XPSEU PQHFMPTU  
XBOU -JTB LBO FWFOFFOT JOHFWPMHF EF[F 1SJODJQMFT QBSUOFSBMJNFOUBUJF XPSEFO
UPFHFLFOE
 *OEFIPPGETUVLLFOFOJTFWFOFFOTIFU#FMHJTDIFFO%VJUTFSFDIUUPFHFQBTU
PQEFDBTVTWBO-JTBFO+BOF)FUCMJKLUEBU[PXFMIFU#FMHJTDIFBMTIFU%VJUTF
SFDIU FFO PQMPTTJOH LBO CJFEFO WPPS IFU HFDPOTUBUFFSEF LOFMQVOU VJU IFU 
/FEFSMBOETF SFDIU PNEBU EF[F TUFMTFMT FFO EVJEFMJKL POEFSTDIFJE NBLFO 
UVTTFOEFUXFFVJUFFOMPQFOEFDBTVT*OEF#FMHJTDIFFO%VJUTFXFU[JKOOBNFMJKL
TQFDJ¹FLF GBDUPSFO PQHFOPNFO XBBSEPPS IFU NPHFMJKL JT PN -JTB HFFO PG
NJOEFS QBSUOFSBMJNFOUBUJFUPFUFLFOOFO;PBMTIJFSCPWFOSFFETJTCFTQSPLFO 
[JKO EF[F GBDUPSFO EF [PHFOBBNEF MVJIFJEFYDFQUJF VJU IFU #FMHJTDIF SFDIU FO 
EF %VJUTF IBSEIFJETHSPOE EJF NPFEXJMMJHF CFIPFGUJHIFJE JOIPVEU *O CFJEF 
SFDIUTTUFMTFMTEJFOUFDIUFS%BWJEUFTUFMMFOFOUFCFXJK[FOEBUTQSBLFJTWBOEF
MVJIFJEFYDFQUJFPGWBONPFEXJMMJHFCFIPFGUJHIFJE XBUJOEFQSBLUJKLNPFJMJKLJT
%BBSOBBTUWFSFJTUIFU%VJUTFSFDIUEBUEFSFDIUFSFFOCJMMJKLIFJETBGXFHJOHNBBLU 
XBBSEPPSEFLBOTHSPPUJTEBUEFIBSEIFJETDMBVTVMFJOIFUHFWBMWBO-JTBOJFU
XPSEUUPFHFQBTUWBOXFHFEFMBOHFIVXFMJKLTEVVSFOIFUIPHFJOLPNFOWBO%BWJE

B[i(0d[[cZ[X_bb_`a^[_Zije[jief_dZ[m[j
In Nederland is slechts de voorwaarde van partneralimentatie – de behoeftigheid – opgenomen in de wet (artikel 1:157 lid 1 BW). Zoals gezegd, kan om
te achterhalen op welke grondslag een onderhoudsbijdrage IN CONCRETO is
gebaseerd, niet worden volstaan met alleen de bepaling van de behoeftigheid.
Altijd dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat door de
billijkheidstoets een rechtvaardiging van de onderhoudsplicht (deels) wordt
uitgesloten. De omstandigheden die de rechter tot oordeel kunnen brengen
dat ondanks de vervulling van de voorwaarde geen partneralimentatie moet
)PPGETUVL QBSBHSBBG
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worden toegekend, staan niet in de wet en komen slechts in de jurisprudentie
voor. Een les die voor het Nederlandse recht kan worden getrokken uit de
CEFL 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie en het Belgische en Duitse
recht is dat het daarom duidelijk en volledig is om in de wet de billijkheidtoets op
te nemen. Doordat wangedrag de belangrijkste gemeenschappelijke nietﬁnanciële factor vormt, dient in ieder geval deze factor te worden genoemd.
Zoals in het Belgische en Duitse recht moet daarbij duidelijk blijken dat geen of
minder partneralimentatie kan worden toegekend als de behoeftigheid
is veroorzaakt door omstandigheden die geheel in de sfeer van de verantwoordelijkheid van de verzoeker zelf liggen.
Naar voorbeeld van het Duitse recht kan aan de bepaling die de billijkheidstoets omvat, eventueel nog een algemene vangnetclausule worden toegevoegd.
Minder vaak voorkomende gevallen, zoals een zeer korte samenlevingsduur,
komen hierdoor niet buiten de boot te vallen.
 %&)00(5&7"/1"35/&3"-*.&/5"5*&*/)&5/&%&3-"/%4& 
 #&-(*4$)&&/%6*54&3&$)5
In hoofdstuk 1 is in het Nederlandse recht bij de rechtvaardiging van de
bepaling van de behoefte van de alimentatiegerechtigde een probleem
geïdentiﬁceerd. In deze paragraaf wordt om die reden aan de hand van een
rechtsvergelijkend onderzoek bestudeerd welke mogelijke oplossingen voor
dit probleem gevonden kunnen worden in het Belgische en Duitse recht.
De CEFL 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie worden in deze paragraaf
buiten beschouwing gelaten omdat de vaststelling van de hoogte door de CEFL
is overgelaten aan de nationale wetgever.
L[h][b_`a_d]jkii[dZ[Yehh[ifedZ[h[dZ[h[][bilWdZ[edZ[hpeY^j[ij[bi[bi
In de drie onderzochte jurisdicties zijn geen bepalingen in de wet opgenomen die de alimentatiehoogte speciﬁek regelen. Net als in Nederland, heeft in
Duitsland de rechterlijke macht normen opgesteld voor de begroting van
het alimentatiebedrag. Anders dan de Nederlandse Alimentatienormen zijn
de Duitse normen niet uniform en worden zij door de /BERLANDESGERICHTE
opgesteld. In het Belgische recht zijn echter geen normen opgesteld voor
de berekening van de hoogte, waardoor deze op verschillende manieren kan
worden bepaald.
Net als het Nederlandse recht geldt in het Duitse recht de huwelijkse
levensstandaard als uitgangspunt bij de bepaling van de behoefte. Een
verschil met het Nederlandse recht is echter dat dit uitgangspunt in Duitsland
is opgenomen in de wet. Bovendien worden – anders dan in het Nederlandse
recht – de inkomsten van een voormalige huisvrouw die na de scheiding
voor het eerst met betaalde arbeid worden verworven bij het welvaartsniveau
opgeteld, zodat het huwelijkse welvaartsniveau van traditioneel ingerichte




%F$&'-IFFGUIFUIVXFMJKLTFXFMWBBSUTOJWFBVTMFDIUTBMTFFOWBOEFGBDUPSFOHFOPFNE
XBBSNFFSFLFOJOHNPFUXPSEFOHFIPVEFOCJKIFUWFS[PFLPNQBSUOFSBMJNFOUBUJF
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huwelijken toeneemt. De huishoudelijke arbeid wordt hierdoor in Duitsland
als medebepalend gezien voor de huwelijkse levensstandaard. Het Nederlandse
recht kent deze waardering van zorg niet.
Het belangrijkste verschil tussen het Nederlandse en Duitse recht voor wat
betreft de vaststelling van de behoefte, is misschien wel dat het ingevolge de
herziene Duitse wet mogelijk is dat de behoefte niet wordt vastgesteld op basis
van de huwelijkse levensstandaard, maar ambtshalve wordt verlaagd naar het
niveau van de ‘gepaste levensbehoefte’. In deze regeling is een expliciet onderscheid gemaakt tussen de twee grondslagen van partneralimentatie, want
een verlaging van het bedrag is niet mogelijk als sprake is van huwelijksgerelateerde nadelen. Het onderscheid tussen de twee grondslagen werkt
dus bij de bepaling van de hoogte sterker door in het Duitse recht dan het
Nederlandse recht.
In Duitsland bestaat discussie over de vraag wat precies met de ‘gepaste
levensbehoefte’ wordt bedoeld. De wet geeft het antwoord op deze vraag
namelijk niet. In de jurisprudentie wordt vaak uitgegaan van de ﬁctieve
levensomstandigheden van de gerechtigde als het huwelijk niet zou zijn
gesloten. Het gaat daarbij om schattingen, want eventuele bijzondere prestaties
of kansen worden niet meegewogen.
In het nieuwe Belgische recht geldt een ander uitgangspunt dan de
huwelijkse levensstandaard, namelijk de staat van behoefte. Dat wil zeggen
dat uit wordt gegaan van de normale levensomstandigheden waarin de
alimentatiegerechtigde verkeerde, gelet op haar sociale situatie. Eventueel kan
een hoger alimentatiebedrag worden vastgesteld (welk bedrag de huwelijkse
levensstandaard kan benaderen) als sprake is van een aanzienlijke terugval
van de economische situatie van de gerechtigde. Hoe deze terugval moet
worden berekend, is onduidelijk. In ieder geval heeft het Hof van Cassatie
bepaald dat niet alleen kan worden gekeken naar de economische situatie van
de gerechtigde in de hypothetische situatie als er geen huwelijk was geweest,
maar ook met die situatie tijdens het huwelijk.
Daarnaast somt de Belgische wet verschillende niet-ﬁnanciële factoren op
die bij de beoordeling van de economische situatie een rol kunnen spelen,
namelijk: de huwelijksduur, de leeftijd van partijen, hun gedrag tijdens het
huwelijk inzake de organisatie van hun noden en het ten laste nemen van
de kinderen tijdens het samenleven of daarna. Deze lijst is niet uitputtend
en het Hof van Cassatie heeft beslist dat de aanzienlijke economische terugval
niet dient te zijn veroorzaakt door het huwelijk. Daarom is het bij de
bepaling van het alimentatiebedrag niet van belang van welke grondslag sprake
is. Kortom, het Belgische recht maakt bij de vaststelling van de alimentatiehoogte geen onderscheid tussen de twee grondslagen.




;JFPPLIPPGETUVL QBSBHSBBG

 /JFU¹OBODJqMFGBDUPSFO[JKOJOIFU#FMHJTDIFSFDIUUFWFOTWBOCFMBOHCJKEFCFQBMJOHWBOEF

ESBBHLSBDIUWBOEFPOEFSIPVETHFSFDIUJHEF OBNFMJKLCJKEFWSBBHPGJFNBOEEFNPHFMJKLIFJE
IFFGUPNJOLPNTUFOUFWFSXFSWFO%JULPNUPWFSFFONFUEFCFSFLFOJOHWBOEFCFIPFGUFJOIFU
/FEFSMBOETFFO%VJUTFSFDIU [JFEFWPSJHFQBSBHSBBG 
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Het Belgische recht verschilt bij de bepaling van de alimentatiehoogte op
nog een belangrijk punt van het Nederlandse (en Duitse) recht. De Belgische
wet gaat namelijk uit van een absolute bovengrens. De onderhoudsuitkering
mag nimmer hoger zijn dan een derde van de inkomsten van de onderhoudsplichtige. Deze bovengrens die ook te vinden was in de Franse #ODE #IVIL, is
in 1838 niet overgenomen in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Deze
bovengrens past niet goed in de huidige Nederlandse uitgebreide berekeningsmethodiek, waarin met behulp van het draagkrachtpercentage en de jusvergelijking wordt gewaarborgd dat de draagkrachtige ex-echtgenoot voldoende
overhoudt en de alimentatiegerechtigde er niet beter van wordt dan de
onderhoudsplichtige.

%FCFTDISFWFOSFHFMTWBOEFCFTUVEFFSEFTUFMTFMTUPFHFQBTUPQEFUXFFDBTVT
*OIPPGETUVLLXBNCJKEFUPFQBTTJOHWBOIFU/FEFSMBOETFSFDIUPQEFJOEF
JOUSPEVDUJFWBOEJUQSPFGTDISJGUHFHFWFO[VJWFSFTPMJEBSJUFJUTDBTVTWBO-JTBFOEF
[VJWFSFWFSEJFODBQBDJUFJUTDBTVTWBO+BOF OBBSWPSFOEBUCJKEFSFDIUWBBSEJHJOH
WBOEFIPPHUFFFOQSPCMFFNLBOPOUTUBBO ;PXFMEFCFIPFGUFWBO-JTBBMTEF
CFIPFGUF WBO +BOF LBO OBBS /FEFSMBOET SFDIU OBNFMJKL XPSEFO WBTUHFTUFME PQ
CBTJT WBO EF IVXFMJKLTF MFWFOTTUBOEBBSE 7PPSBM JO IFU HFWBM WBO -JTB LBO EJU
UPUHFWPMHIFCCFOEBUIBBSFFO[FFSIPPHBMJNFOUBUJFCFESBHXPSEUUPFHFLFOE
(F[JFO IFU GFJU EBU -JTB UJKEFOT IFU IVXFMJKL OJFU NFU POCFUBBMEF [PSHBSCFJE
IFFGU CJKHFESBHFO BBO EF PQCPVX WBO IFU IVXFMJKLTF XFMWBBSUTOJWFBV  WBMU EJU
FDIUFSNPFJMJKLFSUFSFDIUWBBSEJHFO%JUJTBOEFSTJOIFUHFWBMWBO+BOF XBOU[JK
IFFGUJNNFSTUJKEFOTIFUIVXFMJKLEF[PSHPQ[JDIHFOPNFOWPPSEFLJOEFSFOFO
IFUIVJTIPVEFO [PEBU"MCFSUEFLBOTLSFFHPN[JDIWPMMFEJHUFSJDIUFOPQ[JKO
MPPQCBBOBMTBEWPDBBU)FUJTEBBSPNUFSFDIUEBU+BOFOBEFTDIFJEJOHEFFMUJO
EFUJKEFOTIFUIVXFMJKLPQHFCPVXEFMFWFOTTUBOEBBSE
 6JU EF UPFQBTTJOH WBO IFU #FMHJTDIF FO %VJUTF SFDIU PQ EF UXFF DBTVT JO
IPPGETUVLLFO  FO  WPMHU EBU CFJEF SFDIUTTUFMTFMT FFO CFQFSLUF  PQMPTTJOH
CJFEFOWPPSIFUHFDPOTUBUFFSEFQSPCMFFNEBUJO/FEFSMBOELBOPOUTUBBOCJKEF
CFQBMJOH WBO EF CFIPFGUF WBO EF HFSFDIUJHEF /BBS [PXFM #FMHJTDI BMT %VJUT
SFDIU LBO -JTB OBNFMJKL FFO MBHFS BMJNFOUBUJFCFESBH XPSEFO UPFHFLFOE EBO
EBU [PV XPSEFO WBTUHFTUFME BBO EF IBOE WBO IFU IVXFMJKLTF XFMWBBSUTOJWFBV 
;PBMTIJFSCPWFOOBBSWPSFOLXBN HFMEUJOIFU#FMHJTDIFSFDIUCJKEFCFQBMJOHWBO
EFIPPHUFFFOBOEFSVJUHBOHTQVOUEBOEFIVXFMJKLTFMFWFOTTUBOEBBSE OBNFMJKL
EF °HFQBTUF MFWFOTCFIPFGUF± )PFXFM EF[F IFU IVXFMJKLTF XFMWBBSUTOJWFBV LBO
CFOBEFSFO  IFFGU EF SFDIUFS EF NPHFMJKLIFJE PN -JTB FFO MBHFS CFESBH UPF UF
LFOOFO+BOFLBOEBBSFOUFHFOFFOIPHFSCFESBHXPSEFOUPFHFLFOEEBO[PV[JKO
WBTUHFTUFMENFUCFIVMQWBOEFHFQBTUFMFWFOTCFIPFGUFPNEBUTQSBLFJTWBOFFO
BBO[JFOMJKLF UFSVHWBM JO IBBS FDPOPNJTDIF TJUVBUJF &DIUFS  OBBS #FMHJTDI SFDIU
JTIFUFWFOFFOTNPHFMJKLEBUJOIFUHFWBMWBO-JTBTQSBLFJTWBOFFOBBO[JFOMJKLF
UFSVHWBMJOIBBSFDPOPNJTDIFTJUVBUJF XBBSEPPSPPLBBOIBBSFFOIPPHCFESBH
LBOXPSEFOUPFHFLFOE
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 *OIFU%VJUTFSFDIUXPSEUFFOEVJEFMJKLFSPOEFSTDIFJEHFNBBLUUVTTFOEFVJUFFO
MPQFOEFHFWBMMFOWBO-JTBFO+BOF)PFXFMJOHFWPMHFIFU%VJUTSFDIUEFCFIPFGUF
WBO -JTB FO +BOF XPSEFO WBTUHFTUFME OBBS IFU IVXFMJKLTF XFMWBBSUTOJWFBV  
IFFGU EF %VJUTF SFDIUFS EF BMHFNFOF CFWPFHEIFJE PN IJFSWBO BG UF XJKLFO
BMT EJU POCJMMJKL JT %F IPPHUF LBO OBBS %VJUT SFDIU XPSEFO WFSNJOEFSE BMT 
EF BMJNFOUBUJFHFSFDIUJHEF OJFU EPPS IVXFMJKLTHFSFMBUFFSEF OBEFMFO XPSEU 
CFMFNNFSEPNOBEFFDIUTDIFJEJOHWPPSIBBSFJHFOMFWFOTPOEFSIPVEUF[PSHFO
%PPSEBUJO-JTB±THFWBMIJFSWBOHFFOTQSBLFJT LBOEFSFDIUFSCFTMJTTFOEBUCJK
EF CFQBMJOH WBO IFU BMJNFOUBUJFCFESBH EBU BBO -JTB NPFU XPSEFO UPFHFLFOE 
LBOXPSEFOVJUHFHBBOWBOIBBS°HFQBTUFMFWFOTCFIPFGUF±8BBSTDIJKOMJKLXPSEUEF
CFIPFGUFWBO-JTBEBOCFQBBMEBBOEFIBOEWBOEFMFWFOTPNTUBOEJHIFEFOXBBSJO
[JKWFSLFFSEFWwwSEFIVXFMJKLTTMVJUJOHNFU%BWJE XBBSCJKXPSEUVJUHFHBBOWBO
IFU JOLPNFO WBO FFO WFSQMFFHLVOEJHF *O IFU %VJUTF SFDIU XPSEU JO IFU HFWBM
WBO+BOFJOQSJODJQFOJFUPWFSHFHBBOUPUCFHSFO[JOHWBOIFUBMJNFOUBUJFCFESBH 
PNEBU EJU POCJMMJKL JT UFO PQ[JDIUF WBO EF CFMBOHFO WBO EF UXFF [POFO EJF 
WPPSEF[PSHFOPQWPFEJOHBBOIBBS[JKOUPFWFSUSPVXEFO[JKWBOXFHFIVXFMJKLT
HFSFMBUFFSEFOBEFMFOOJFUJOFJHFOMFWFOTPOEFSIPVELBOWPPS[JFO

B[i)0c[[hÅ[n_X_b_j[_jX_`Z[X[fWb_d]lWdZ[X[^e[\j[lWdZ[Wb_c[djWj_[][h[Y^j_]Z[
Zoals gezegd, zijn in de Belgische en Duitse wet na de herzieningen van 2007
en 2008 bepalingen opgenomen waarmee de rechter ambtshalve hogere dan
wel lagere alimentatiebedragen kan vaststellen dan het bedrag dat is begroot
aan de hand van het in de wet opgenomen uitgangspunt. Net als in Nederland bestond namelijk in Duitsland en België onvrede over de hoogte van de
alimentatiebedragen. Met de wetswijzigingen waardoor de berekening ﬂexibel
is geworden, is getracht hieraan tegemoet te komen.
Een les die voor het Nederlandse recht uit de andere twee onderzochte
rechtsstelsels kan worden getrokken, is dat meer ﬂexibiliteit bij de bepaling
van de behoefte wenselijk kan zijn. Vooral de Duitse oplossing kan van toegevoegde waarde zijn omdat hierin een expliciet onderscheid is gemaakt tussen
de twee grondslagen. Het uitgangspunt de ‘huwelijkse levensstandaard’ kan
dan blijven bestaan, maar in bepaalde gevallen kan hiervan door de rechter
worden afgeweken. Vooral als de onderhoudsplicht slechts is gebaseerd
op de voortdurende solidariteit, kan het onbillijk zijn dat de behoefte wordt
vastgesteld aan de hand van de huwelijkse levensstandaard. Is echter (ook)
sprake van de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit, dan zou verlaging van het bedrag niet mogelijk moeten zijn.
Een moeilijke vraag die rijst, is welke maatstaf zou moeten gelden voor de
gevallen als een lager bedrag wordt vastgesteld. Zoals hierboven aan de orde
is gekomen, is nochtans erg onduidelijk wat onder de Duitse maatstaf ‘gepaste
levensbehoefte’ moet worden verstaan. In de Duitse rechtspraak wordt vaak
uitgegaan van de hypothetische verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde
als geen huwelijk zou zijn gesloten. Als een gerechtigde bijvoorbeeld voor de
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huwelijkssluiting werkte als verpleegkundige zoals in het geval van Lisa, gaat
de Duitse rechter na wat op het moment van het alimentatieverzoek het salaris
is van een verpleegkundige. Bijzondere kansen of carrièremogelijkheden die
de gerechtigde wellicht had, worden daarbij niet meegerekend.
De Duitse wijze van berekenen, roept meerdere vragen op. Hoe moet
bijvoorbeeld de voorhuwelijkse levenssituatie worden beoordeeld van een
gerechtigde die onmiddellijk nadat zij haar VWO-diploma op zak had in
het huwelijk trad, zonder dat zij een bepaalde studie was begonnen? Is het
minimumloon bepalend? En wat nu, als een gerechtigde vóór het huwelijk
werkte als een zeer succesvol fotomodel en meer verdiende dan de huwelijkse
levensstandaard? Is het huwelijkse welvaartsniveau dan de grens? Of moet
worden meegewogen dat oudere modellen doorgaans veel minder verdienen?
Met andere woorden, de Duitse oplossing is weinig bevredigend omdat deze
niet in alle situaties een antwoord heeft en tevens onbillijk kan zijn doordat
bijzondere loopbaanperspectieven niet (kunnen) worden meegerekend.
Bovendien kan tussen partijen veel discussie ontstaan over de hypothetische
verdiencapaciteit van de gerechtigde. Partijen hebben veel ruimte om van
mening te verschillen over de veronderstelling waarvan uit moet worden
gegaan, waarbij hun belangen tegenovergesteld zijn. De onderhoudsgerechtigde zal namelijk trachten om haar verdiencapaciteit zo rooskleurig
mogelijk voor te stellen, terwijl de onderhoudsplichtige zal proberen dit juist
zo negatief mogelijk te doen.
Ook de Belgische relatieve maatstaf ‘staat van behoefte’ kan niet echt
een uitkomst bieden. De vraag die immers rijst, is wat precies moet worden
verstaan onder de ‘normale’ levensomstandigheden waarin de alimentatiegerechtigde verkeerde.
Kortom, een juiste maatstaf voor de vaststelling van de behoefte die zou
moeten gelden als de onderhoudsbijdrage is gebaseerd op de grondslag
voortdurende solidariteit, is in de rechtsvergelijkende studie niet gevonden.
 %&%6637"/1"35/&3"-*.&/5"5*&*/)&5/&%&3-"/%4& 
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Vanwege het in hoofdstuk 1 gesignaleerd probleem van het Nederlandse recht
bij de rechtvaardiging van de alimentatieduur, wordt in deze paragraaf aan de
hand van een vergelijkende synthese onderzocht of op dit vlak lering valt te
trekken uit het Belgische en Duitse recht en de CEFL 0RINCIPLES betreffende
partneralimentatie.
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L[h][b_`a_d]jkii[dZ[Yehh[ifedZ[h[dZ[h[][bilWdZ[edZ[hpeY^j[ij[bi[bi
De regels over de duur van partneralimentatie van de drie bestudeerde rechtsstelsels en de CEFL 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie verschillen veel
van elkaar. Zoals gezegd, kent het Nederlandse recht twee maximumtermijnen.
In de termijn gelijk aan de huwelijksduur ligt indirect een onderscheid
tussen de twee grondslagen besloten: in een kort kinderloos huwelijk is een
huwelijksgerelateerde verminderde verdiencapaciteit minder aannemelijk.
Het Belgische recht gaat uit van één maximumtermijn, namelijk eveneens
een termijn gelijk aan de huwelijksduur. De wetgever heeft de keuze voor de
maximumtermijn min of meer willekeurig gemaakt, zoals ook het geval was
bij de keuze van de Nederlandse wetgever voor deze termijn.
In de CEFL 0RINCIPLES wordt niet de keuze gemaakt voor een standaardtermijn dan wel variabele termijnen. Slechts wordt geregeld dat de alimentatieduur in principe door de bevoegde autoriteit wordt beperkt in tijd, maar dat bij
uitzondering de duur ook onbepaald kan zijn.
In Duitsland wordt de duur daarentegen geheel anders geregeld, want
de vaststelling van de duur is maatwerk. In het Duitse recht wordt per
alimentatiecategorie bepaald hoe lang de onderhoudsuitkering kan duren,
behalve bij de categorie ‘ouderdom’. Bij ouderdom is de duur dus onbepaald,
waardoor deze levenslang kan zijn. Daarnaast heeft de ouder die de gemeenschappelijke kinderen verzorgt en opvoedt, de eerste drie jaar na geboorte
van het (jongste) kind recht op een basisalimentatie. Dat wil zeggen dat de
zorgende ouder geen plicht heeft om aan het werk te gaan om in eigen
levensonderhoud te voorzien. Vanaf de driejarige leeftijd van het kind – het
moment dat het kind naar de kleuterschool kan gaan – heeft de zorgende
ouder echter wel een plicht om passende arbeid te verrichten. De ouder kan
dan nog slechts recht hebben op partneralimentatie als dit strookt met de
billijkheid. De Duitse praktijk laat echter zien dat meestal ook partneralimentatie wordt toegekend aan zorgende ouders met oudere kinderen.
De onderhoudsplicht kan verder bestaan zolang en voor zover de
alimentatiegerechtigde niet kan werken vanwege: ziekte en/of gebreken, het
niet vinden van passende arbeid na de scheiding, het volgen van een opleiding,
bij- of omscholing, of billijkheidsredenen. Als aanvullende alimentatie wordt
toegekend, dan geldt dat deze zolang kan duren als nodig is.
In het Nederlandse en Belgische recht kan worden afgeweken van de wettelijke
maximumtermijnen en kan de duur worden verkort. Een verschil tussen
beide landen is echter dat in Nederland de rechterlijke limitering in de wet is
opgenomen. In België is dit niet het geval en onduidelijk is welke voorwaarden
aan een dergelijke verkorting worden gesteld. In de Belgische literatuur wordt
slechts aangenomen dat de rechter deze bevoegdheid heeft, maar daarbij
wordt opgemerkt dat in de praktijk nauwelijks van de limiteringsmogelijkheid
gebruik wordt gemaakt. Ditzelfde lijkt te gelden voor de Nederlandse
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praktijk, want de wettelijke voorwaarden die aan de limitering kleven, zijn
streng. Een zware stelplicht en bewijslast geldt van degene die om de limitering
verzoekt en er worden hoge motiveringseisen gesteld aan de beslissing van de
rechter. Tevens dient het te gaan om ﬁnanciële en/of niet-ﬁnanciële factoren
die zich naar hun aard niet meer kunnen wijzigen. Bovendien kan de rechter
niet ambtshalve, maar slechts op verzoek van een van de partijen de onderhoudsplicht verkorten.
Anders dan in Nederland en België, wordt in Duitsland veelvuldig de
onderhoudsplicht AMBTSHALVE door rechters gelimiteerd op grond van een
algemene wettelijke begrenzingsmogelijkheid. Een onbegrensde termijn dient
dan onbillijk te zijn. Zoals gezegd, is een belangrijk verschil tussen het
Nederlandse, Belgische en Duitse recht, dat in het laatst genoemde rechtsstelsel een onbepaalde en levenslange alimentatieduur tot de mogelijkheden
behoort omdat het geen maximumtermijnen kent. In Duitsland is het belang
van een rechterlijke limitering daarom groter dan in Nederland of België. Een
nadeel van het Duitse recht ten opzichte van het Nederlandse en Belgische
recht is dat het tot meer rechtsonzekerheid leidt.
Overeenkomstig de algemene begrenzing van de alimentatiehoogte die aan
de orde is gekomen in de vorige paragraaf, wordt in het Duitse recht bij de
algemene begrenzing van de duur een duidelijk onderscheid gemaakt tussen
de twee grondslagen van partneralimentatie. De rechter kan de onderhoudsplicht namelijk niet ambtshalve begrenzen in tijd wanneer sprake is van
huwelijksgerelateerde nadelen. Met andere woorden, een alimentatierechter
kan bijvoorbeeld niet bepalen dat de onderhoudsbijdrage aan een zorgende
ouder niet langer kan duren dan de basisalimentatie van drie jaar. Verlenging
van de onderhoudsbijdrage nadien en !NSCHLUSSUNTERHALT moet mogelijk blijven.
In Duitsland wordt algemeen aangenomen dat als de rechter de onderhoudsplicht limiteert op basis van de algemene begrenzingsbepaling, een
overgangsperiode moet gelden waarin de gerechtigde zich kan instellen op een
nieuwe situatie met geringe ﬁnanciële middelen. Hoe lang deze overgangsperiode moet zijn, hangt af van de economische en persoonlijke verhoudingen
tussen de gewezen echtelieden. Daarnaast wordt tevens betekenis gehecht aan
een eventuele lange huwelijksduur.
In het Nederlandse en Belgische recht kan naast verkorting, ook bij uitzondering de alimentatieduur worden verlengd. Deze mogelijkheid is in beide
landen opgenomen in de wet. Doordat in Nederland en België in de praktijk
terughoudend gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de onderhoudsplicht te verlengen dan wel te limiteren, zijn in beide landen de maximumtermijnen te beschouwen als standaardtermijnen. Dit geldt niet voor de
termijnen uit het Duitse recht, want de verschillende alimentatiecategorieën
kunnen elkaar in tijd opvolgen !NSCHLUSSUNTERHALT . Hierdoor kent het
Duitse recht geen algemene verlengingsbepaling, maar logischerwijze ook
geen algemene vervaltermijnen. In het Nederlandse recht zijn de maximum
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termijnen tevens vervaltermijnen. In België bestaat discussie over de vraag of
de maximumtermijn eveneens een vervaltermijn is.
In het Nederlandse recht kan de rechter op verzoek van de onderhoudsgerechtigde de duur verlengen, als de beëindiging van zo ingrijpende aard is
dat deze naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de gerechtigde
kan worden gevergd. In het Belgische recht geldt dat verlenging mogelijk is
in geval van buitengewone omstandigheden. Daarbij moet de gerechtigde
na verloop van de maximumtermijn nog in staat van behoefte verkeren, om
redenen onafhankelijk van haar wil.
Naar Nederlands recht kan de rechter de onderhoudsplicht opnieuw voor
de maximumduur verlengen. Daaropvolgende verlengingen zijn mogelijk,
tenzij de rechter dit uitdrukkelijk heeft uitgesloten. In het Belgische recht
is onduidelijk of de onderhoudsplicht opnieuw kan worden verlengd met de
duur van de maximumtermijn of dat ook een levenslange duur mogelijk is.
In afwijking van het Nederlandse recht geldt in het Belgische recht bij de
verlenging een restrictie aangaande de alimentatiehoogte. Het alimentatiebedrag kan namelijk nimmer hoger zijn dan noodzakelijk is om de staat van
behoefte te dekken, ook als sprake was (of nog steeds is) van een aanzienlijke
terugval in de economische situatie van de gerechtigde. In Nederland geldt
echter dat ook bij de verlenging van de onderhoudsbijdrage de huwelijkse
levensstandaard het uitgangspunt is voor de hoogte van het alimentatiebedrag.
%FCFTDISFWFOSFHFMTWBOEFCFTUVEFFSEFTUFMTFMTUPFHFQBTUPQEFUXFFDBTVT
6JU IPPGETUVL  CMFFL CJK EF UPFQBTTJOH WBO IFU /FEFSMBOETF SFDIU PQ EF JO
EF JOUSPEVDUJF WBO EJU QSPFGTDISJGU HFHFWFO [VJWFSF TPMJEBSJUFJUTDBTVT WBO -JTB
FO EF [VJWFSF WFSEJFODBQBDJUFJUTDBTVT WBO +BOF  EBU CJK EF SFDIUWBBSEJHJOH WBO
EF BMJNFOUBUJFEVVS FFO LOFMQVOU LBO POUTUBBO %F SFDIUWBBSEJHJOH WBO EF 
XFUHFWFSWBOEFJODBTVUPFQBTTFMJKLFXFUUFMJKLFNBYJNVNUFSNJKOWBOUXBBMGKBBS
JTOBNFMJKLJOCFJEFHFWBMMFOPOUPFSFJLFOE%PPSEBUEF/FEFSMBOETFNBYJNVN
UFSNJKOFO UFWFOT UF CFTDIPVXFO [JKO BMT TUBOEBBSEUFSNJKOFO PNEBU TUSFOHF
FJTFO HFMEFO WPPS EF WFSLPSUJOH FO EF WFSMFOHJOH WBO EF EVVS FO EF SFDIUFS 
OJFU BNCUTIBMWF IJFSUPF LBO PWFSHBBO  LBO OBNFMJKL [PXFM -JTB BMT +BOF UXBBMG
KBBS QBSUOFSBMJNFOUBUJF XPSEFO UPFHFLFOE )FU JT FDIUFS BBOOFNFMJKL EBU -JTB
WFFM FFSEFS EBO OB UXBBMG KBBS XFFS JO FJHFO MFWFOTPOEFSIPVE LBO WPPS[JFO 
%BBSOBBTU JT +BOF EPPS EF WPMUJKETF [PSH WPPS EF HFIBOEJDBQUF [PPO IPPHTU
XBBSTDIJKOMJKL OB UXBBMG KBBS OPH TUFFET FDPOPNJTDI BGIBOLFMJKL WBO "MCFSU 
;JK LBO EBO EF SFDIUFS PN WFSMFOHJOH WFS[PFLFO  NBBS [JK [JU EBBSCJK ¬ BMT 
FDPOPNJTDI[XBLLFSFQBSUJK¬JOPO[FLFSIFJEPWFSXBUEFSFDIUFS[BMCFTMJTTFO
 %FUPFQBTTJOHWBOEF$&'-1SJODJQMFTCFUSFGGFOEFQBSUOFSBMJNFOUBUJFPQEF
UXFFDBTVTWBO-JTBFO+BOFMBBU[JFOEBUIFUHFuEFOUJ¹DFFSEFQSPCMFFNWBOIFU
/FEFSMBOETF SFDIU EPPS EF 1SJODJQMFT FWFOUVFFM LBO XPSEFO PQHFMPTU  XBOU [JK
HFWFO EF NPHFMJKLIFJE EBU EF CFWPFHEF BVUPSJUFJU EF EVVS PQ NBBU CFQBBME
)JFSEPPS LBO EF SFDIUFS CJK EF CFQBMJOH WBO EF BMJNFOUBUJFUFSNJKO FFO POEFS
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TDIFJENBLFOUVTTFOEFVJUFFOMPQFOEFDBTVTWBO-JTBFO+BOF0QXFMLFXJK[FEF
EVVSPQNBBULBOXPSEFOCFQBBME WPMHUFDIUFSOJFUVJUEF1SJODJQMFT)FU%VJUTF
SFDIUWFSTDIBGUIJFSPWFSNFFSIFMEFSIFJE#JKEFUPFQBTTJOHWBOIFU%VJUTFSFDIU
PQEFUXFFDBTVTWPMHUOBNFMJKLXBBSPN-JTBFO+BOFWPPSFFOCFQBBMEFQFSJPEF
QBSUOFSBMJNFOUBUJF LSJKHFO UPFHFLFOE  -JTB LSJKHU OBNFMJKL QBSUOFSBMJNFOUBUJF 
UPFHFLFOEEJFOPEJHJTPNCJKUFTDIPMFO"MT-JTBWFSWPMHFOTHFFOXFSLWJOEU
PG BBOWVMMFOEF BMJNFOUBUJF OPEJH IFFGU  LBO [JK EF SFDIUFS WFS[PFLFO PN FFO 
POEFSIPVETCJKESBHF WBTU UF TUFMMFO [PMBOH FO WPPS [PWFS [JK HFFO QBTTFOEF 
BSCFJELBOWJOEFOPGOJFUJOIBBSWPMMFEJHFPOEFSIPVELBOWPPS[JFO)PFXFMEF[F
POEFSIPVETBBOTQSBLFO JO QSJODJQF MFWFOTMBOH LVOOFO EVSFO  IFFGU EF SFDIUFS 
XFM ¬ [PBMT IJFSCPWFO JT CFTQSPLFO ¬ FFO BMHFNFOF CFWPFHEIFJE PN EF 
POEFSIPVETQMJDIUWBO%BWJEUFWFSLPSUFOBMTFFOPOCFHSFOTEFEVVSPOCJMMJKLJT
%PPSEBUJOIFUHFWBMWBO-JTBHFFOTQSBLFJTWBOIVXFMJKLTHFSFMBUFFSEFOBEFMFO 
[BMEFSFDIUFSIJFSUPFXBBSTDIJKOMJKLPWFSHBBO%FSFDIUFSTUFMUEBOFFOPWFSHBOHT
QFSJPEF WBTU XBBSJO -JTB LBO XFOOFO BBO FFO OJFVXF TJUVBUJF NFU NJOEFS 
¹OBODJqMFNJEEFMFO%BBSFOUFHFOLSJKHU+BOFJOJFEFSHFWBMUPUIFUKPOHTUF[PPOUKF
ESJFKBBSJTCBTJTBMJNFOUBUJFUPFHFLFOE7BOXFHFEFKPOHFMFFGUJKEWBOEFUXFF
[POFO PQ IFU NPNFOU WBO EF TDIFJEJOH UXFF FO [FT KBBS  FO IFU GFJU EBU IFU
KPOHTUF [PPOUKF OJFU OBBS EF LMFVUFSTDIPPM LBO WBOXFHF [JKO IBOEJDBQ  [BM EF
SFDIUFSFDIUFSCFTMJTTFOEBUEFPOEFSIPVETQMJDIUIJFSOBNPFUXPSEFOWFSMFOHE 
[PMBOHFOWPPS[PWFSEJUPWFSFFOTUFNUNFUEFCJMMJKLIFJE8BBSTDIJKOMJKLXPSEU
+BOF WPPS FFO MBOHF QFSJPEF QBSUOFSBMJNFOUBUJF UPFHFLFOE PNEBU [JK WBOXFHF
EFJOUFOTJFWF[PSHWPPSWPPSBMEFKPOHTUF[PPO WPPSMPQJHOJFUBBOIFUXFSLLBO
HBBO
 5PUTMPUCMJKLUVJUEFUPFQBTTJOHWBOIFU#FMHJTDIFSFDIUPQEFDBTVTWBO-JTB
FO+BOFEBUEJUSFDIUIFUHFTJHOBMFFSEFQSPCMFFNWBOIFU/FEFSMBOETFSFDIUOJFU
PQMPTU  ;PBMT IJFSCPWFO BBO EF PSEF LXBN  LPO EF XFUHFWFS OJFU NPUJWFSFO
XBBSPNIJKHFLP[FOIFFGUWPPSEFNBYJNVNUFSNJKOEJFHFMJKLJTHFTUFMEBBOEF
IVXFMJKLTEVVS*OEFQSBLUJKLXPSEU[FMEFOEFBMJNFOUBUJFEVVSWFSLPSU XBBSEPPS
[PXFM -JTB BMT +BOF UJFO KBBS QBSUOFSBMJNFOUBUJF LBO XPSEFO UPFHFLFOE *O IFU
HFWBMWBO-JTBJTEF[FUFSNJKOUFMBOH UFSXJKMJOIFUHFWBMWBO+BOFEF[FUFLPSUJT
+BOFLBOIJFSOBPNWFSMFOHJOHWFS[PFLFO NBBS[JKLSJKHUEBOFFOMBHFSCFESBH
UPFHFLFOEEBOWPPSIFFO UFSXJKM[JKOPHTUFFETEFJOUFOTJFWF[PSHIFFGUWPPSEF
EBOUXBBMGKBSJHFHFIBOEJDBQUF[PPO

B[i*0c[[hcWWjm[haX_`Z[lWijij[bb_d]lWdZ[Wb_c[djWj_[ZkkhZeehWcXji^Wbl[
l[haehj_d]ZeehZ[h[Y^j[h
Zoals gezegd, kunnen de maximumtermijnen van het Nederlandse recht die
tevens standaardtermijnen zijn, een probleem vormen. Ook de CEFL heeft
aangegeven tegen standaardtermijnen te zijn doordat zij in het bijbehorende
commentaar op de 0RINCIPLE die de alimentatieduur regelt, opmerkt dat bij een
vaste termijn welke beschouwd moet worden als een overgangsperiode, de
rechter slechts per geval zou moeten beslissen hoe lang de onderhoudsbijdrage moet duren.
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Een rechtvaardige begrenzing van de onderhoudsplicht is waarschijnlijk
mogelijk als de duur op maat kan worden bepaald. Het Duitse recht kan
daarbij als voorbeeld dienen. In de Duitse wet wordt immers niet uitgegaan van
een of meerdere standaardtermijnen, maar wordt maatwerk geleverd doordat
voor elke wettelijke alimentatiecategorie een ander termijn geldt. Voor partijen
is duidelijk waarom de onderhoudsplicht een bepaalde duur heeft, wat uiteindelijk bevorderlijk kan zijn voor de sociale acceptatie van partneralimentatie.
Een les die uit het Duitse recht voor het Nederlandse recht kan worden
getrokken, is dan ook dat meer maatwerk bij de vaststelling van de alimentatieduur wenselijk is. Dit kan worden bereikt door de rechter ambtshalve de
mogelijkheid te geven om de onderhoudsplicht te verkorten, zoals in Duitsland
het geval is. De rechter zou meer dan nu het geval is, moeten kunnen bepalen
hoe lang de onderhoudsplicht dient te duren. Als daarbij duidelijke richtlijnen
in acht worden genomen, hoeft dit niet tot rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid te leiden. Met behulp van de in de Duitse wet gegeven termijnen
en de twee grondslagen kunnen dergelijke richtlijnen worden vastgesteld.
#&Ã*/%*(*/(7"/%&0/%&3)06%46*5,&3*/(%003)&353068&/
 0'4".&/-&7*/(7"/%&"-*.&/5"5*&(&3&$)5*(%&*/)&5
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In hoofdstuk 1 is in het Nederlandse recht een probleem geconstateerd
met de rechtvaardiging van de beëindiging van de onderhoudsplicht als de
alimentatiegerechtigde hertrouwt of gaat samenwonen als ware zij gehuwd
(artikel 1:160 BW). In deze paragraaf wordt daarom na een vergelijkende
synthese, onderzocht of lessen kunnen worden getrokken uit de corresponderende Belgische, Duitse regels en de CEFL 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie.
L[h][b_`a_d]jkii[dZ[Yehh[ifedZ[h[dZ[h[][bilWdZ[edZ[hpeY^j[ij[bi[bi
Net als in het Nederlandse recht is ook in het Belgische en Duitse recht en
in de CEFL 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie, een regel opgenomen
die de onderhoudsplicht van rechtswege en deﬁnitief doet eindigen als de
alimentatiegerechtigde een nieuw huwelijk sluit. Kennelijk bestaat er een
algemene opvatting dat de solidariteit tussen gewezen echtgenoten eindigt
door een huwelijk aan de zijde van de gerechtigde.
Anders dan in het Nederlandse recht is in het Duitse recht een belangrijke
uitzondering te vinden op de regel dat bij hertrouwen de onderhoudsplicht
deﬁnitief eindigt. Wanneer namelijk een gescheiden echtgenoot de zorg
heeft voor een gemeenschappelijk kind, herleeft de onderhoudsplicht als een
daaropvolgend huwelijk weer wordt ontbonden en geen partneralimentatie
kan worden vastgesteld ten laste van de latere ex-echtgenoot. In principe wordt
de hoogte van het alimentatiebedrag na herleving bepaald aan de hand van
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het (vroegere) huwelijkse welvaartsniveau, maar een eventueel lager bedrag
kan worden vastgesteld als de ﬁnanciële verhoudingen in het latere huwelijk
slechter waren. Sinds de hervorming van het Duitse alimentatierecht in 2008
geldt wel dat na herleving geen Anschlussunterhalt meer mogelijk is, dat wil
zeggen dat na beëindiging van de intensieve zorg voor het kind, de behoeftige
ouder geen partneralimentatie meer toegekend kan krijgen om bijvoorbeeld
bij te scholen of een opleiding te volgen.
In de onderzochte jurisdicties en de CEFL 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie worden voor de onderhoudsbijdrage gevolgen verbonden aan een
nieuwe relatie van de onderhoudsgerechtigde. Anders dan in het Nederlandse
recht KAN in het Belgische recht de onderhoudsplicht deﬁnitief door de rechter
beëindigd worden als de gerechtigde met een ander is gaan samenleven als
waren zij gehuwd.
Daarnaast wordt in het Belgische recht de onderhoudsbijdrage deﬁnitief
en automatisch beëindigd als de alimentatiegerechtigde een wettelijke samenwoning is aangegaan. Deze rechtsﬁguur komt niet geheel overeen met het
geregistreerd partnerschap. Allereerst behoeft bij de wettelijke samenwoning
geen sprake te zijn van een affectieve relatie. Ten tweede kan na beëindiging
van de wettelijke samenwoning slechts een zeer beperkte onderhoudsplicht
tussen de voormalige partners ontstaan, terwijl bij de ontbinding van
het geregistreerd partnerschap dezelfde alimentatiewetten gelden als na
ontbinding van het huwelijk door echtscheiding. Hierdoor kunnen in het
Belgische recht nog sneller onbillijke situaties ontstaan dan in het Nederlandse
recht als de gerechtigde na een korte periode de wettelijke samenwoning
weer beëindigt.
In de 0RINCIPLES is geregeld dat de onderhoudsplicht deﬁnitief eindigt
bij een nieuwe langdurige informele relatie van de alimentatiegerechtigde.
Anders dan in het Nederlandse recht lijkt daarbij niet van belang te zijn of de
gerechtigde is gaan samenwonen met haar nieuwe partner. Overigens blijft het
in het bijbehorende commentaar op de 0RINCIPLE betreffende de beëindiging
onduidelijk of bij een nieuwe langdurige informele relatie de onderhoudsplicht van rechtswege moet worden beëindigd en wanneer sprake is van een
LANGDURIGE relatie; deze onderwerpen zijn door de CEFL overgelaten aan de
nationale wetgever.
Naar Duits recht kan de rechter tot slot slechts de negatieve hardheidsclausule toepassen die onder meer is besproken in paragraaf 9.3.2, als de
alimentatiegerechtigde met een ander duurzaam is gaan samenwonen. De
rechter heeft daarbij de mogelijkheid om de onderhoudsplicht te beëindigen,
maar kan ook de alimentatieduur verkorten of het bedrag verminderen. Het
Duitse recht kent dus niet zoals het Nederlandse recht, een algemene beëindigingsbepaling bij een nieuwe duurzame informele relatie van de gerechtigde.
#JKWPPSMPQJHFNBBUSFHFMLBOFFOPOEFSIPVETQMJDIUWBONBYJNBBMnnOKBBSXPSEFO
WBTUHFTUFMEEPPSEFSFDIUFS
 ;JFIJFSPWFSIPPGETUVL QBSBHSBBGFOIPPGETUVL QBSBHSBBG




7&3(&-*+,&/%&4:/5)&4&&/-&44&/7003)&5/&%&3-"/%4&1"35/&3"-*.&/5"5*&3&$)5

%FCFTDISFWFOSFHFMTWBOEFCFTUVEFFSEFTUFMTFMTUPFHFQBTUPQEFUXFFDBTVT
6JU IPPGETUVL  CMFFL EBU CJK EF UPFQBTTJOH WBO BSUJLFM  #8 PQ EF JO EF
JOUSPEVDUJF WBO EJU QSPFGTDISJGU HFHFWFO [VJWFSF TPMJEBSJUFJUTDBTVT WBO -JTB FO
EF[VJWFSFWFSEJFODBQBDJUFJUTDBTVTWBO+BOF FFOSFDIUWBBSEJHJOHTQSPCMFFNLBO
POUTUBBO*OCFJEFHFWBMMFOXPSEUOBNFMJKLEFPOEFSIPVETQMJDIUWBO%BWJEFO
"MCFSUEF¹OJUJFGCFqJOEJHEBMTEFUXFFWSPVXFOIFSUSPVXFOPGFFOEBBSBBOHFMJKL
HFTUFME TBNFOXPOFO BBOHBBO *O IFU HFWBM WBO +BOF EPFU EF LPNTU WBO FFO
OJFVXFQBSUOFSFDIUFSOJFUTBGBBOEFSFDIUWBBSEJHJOHWBOEFPOEFSIPVETQMJDIU
WBO "MCFSU %F [PSH WPPS EF UXFF [POFO EJF HFCPSFO [JKO VJU IFU IVXFMJKL NFU
"MCFSU  CMJKGU JNNFST WPPSUEVSFO UJKEFOT IFU OJFVXF IVXFMJKL PG EBBSBBO HFMJKL
HFTUFMETBNFOXPOFO5PDILSJKHU+BOFEPPSIBBSOJFVXFSFMBUJFHFFOWFSHPFEJOH
WBO"MCFSUNFFSWPPSEF[F[PSH)JFSEPPSLVOOFO+BOFFOIBBSUXFF[POFOJO
BSNPFEF WFSWBMMFO *O IPPGETUVLLFO  FO  [JKO PPL EF $&'- 1SJODJQMFT CFUSFG
GFOEFQBSUOFSBMJNFOUBUJFFOIFU#FMHJTDIFSFDIUPQEFUXFFDBTVTUPFHFQBTU
)JFSVJUWPMHEFEBUIFUHFTJHOBMFFSEFQSPCMFFNWBOIFU/FEFSMBOETFSFDIUOJFU
XPSEU PQHFMPTU EPPS EF 1SJODJQMFT PNEBU IJFSJOJTHFSFHFMEEBUCJKFMLFOJFVXF
EVVS[BNFSFMBUJFWBO[PXFM-JTBBMT+BOF EFPOEFSIPVETQMJDIUEF¹OJUJFGXPSEU
CFqJOEJHE)FU[FMGEFHFMEUWPPSIFU#FMHJTDIFSFDIU NJUT-JTBFO+BOFIFSUSPVXFO
"MTEFWSPVXFOOBNFMJKLHBBOTBNFOXPOFOBMTXBSFO[JKHFIVXE LBOEFSFDIUFS
EF POEFSIPVETQMJDIUFO WBO %BWJE FO "MCFSU CFqJOEJHEFO )FU #FMHJTDIF SFDIU
NBBLU IJFSCJK HFFO POEFSTDIFJE UVTTFO EF UXFF HSPOETMBHFO  NBBS EF SFDIUFS
LBO XFM CFTMJTTFO EBU TMFDIUT JO IFU HFWBM WBO -JTB EF POEFSIPVETQMJDIU NPFU
XPSEFOCFqJOEJHE*O[PWFSSFLBOIFU#FMHJTDIFSFDIUFFOPQMPTTJOHCJFEFOWPPS
IFUQSPCMFFNVJUIFU/FEFSMBOETFSFDIU
 #JKEFUPFQBTTJOHWBOIFU%VJUTFSFDIUPQEFDBTVTWBO-JTBFO+BOFJOIPPGE
TUVLJTFDIUFSHFCMFLFOEBUEJUSFDIUFFOPQMPTTJOHCJFEUWPPSIFUJOIFU/FEFS
MBOETFSFDIUHFDPOTUBUFFSEFQSPCMFFN)FU%VJUTFSFDIUNBBLUOBNFMJKLFFO
EVJEFMJKLPOEFSTDIFJEUVTTFOEF[FUXFFVJUFFOMPQFOEFDBTVT"MT-JTBIFSUSPVXU 
XPSEU EF POEFSIPVETQMJDIU WBO %BWJE JO IFU %VJUTF SFDIU EF¹OJUJFG CFqJOEJHE 
8BOOFFS +BOF IFSUSPVXU  XPSEU EF POEFSIPVETQMJDIU WBO "MCFSU FWFOFFOT 
CFqJOEJHE  NBBS EF[F CFqJOEJHJOH JT OJFU EF¹OJUJFG %F POEFSIPVETQMJDIU WBO 
"MCFSULBOOBNFMJKLXFFSIFSMFWFOBMTIFUUXFFEFIVXFMJKLWBO+BOFXFFSXPSEU
POUCPOEFOFOHFFOQBSUOFSBMJNFOUBUJFLBOXPSEFOWBTUHFTUFMEUFOMBTUFWBOEF
MBUFSFFYFDIUHFOPPU"MT-JTBFO+BOFEBBSFOUFHFOFFOOJFVXFEVVS[BNFSFMBUJF
BBOHBBO  LBO EF SFDIUFS CFTMVJUFO PN HFIFFM HFFO QBSUOFSBMJNFOUBUJF UPF UF 
LFOOFOPGEFPOEFSIPVETCJKESBHFOUFWFSLPSUFOPGUFWFSNJOEFSFO/FU[PBMTJO
IFU#FMHJTDIFSFDIUNBBLUIFU%VJUTFSFDIUCJKFFOOJFVXFEVVS[BNFSFMBUJFHFFO
POEFSTDIFJEUVTTFOEFUXFFHSPOETMBHFO NBBSIFUCJFEUXFMEFNPHFMJKLIFJEEBU
EFSFDIUFSTMFDIUTEFPOEFSIPVETQMJDIUWBO%BWJECFqJOEJHU
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Zoals hierboven aan de orde is gekomen, maakt de Duitse beëindigingregeling
bij hertrouwen een beperkt onderscheid tussen de twee grondslagen van
partneralimentatie. Herleving van de onderhoudsplicht van een vroegere exechtgenoot is immers mogelijk als de alimentatiegerechtigde na ontbinding
van een later huwelijk nog steeds de zorg heeft voor een gemeenschappelijk
kind uit een eerder huwelijk. Op deze wijze tracht het Duitse recht het belang
van het kind te waarborgen. Het kind behoudt via partneralimentatie zijn recht
om door een van zijn ouders te worden verzorgd, ongeacht het stuklopen van
een later huwelijk van zijn verzorger.
Een les die uit het Duitse recht kan worden getrokken voor het Nederlandse
recht is dat vooral als een ex-echtgenoot de zorg heeft voor een gemeenschappelijk kind, een deﬁnitieve beëindiging van de onderhoudsplicht onbillijk
kan zijn als de onderhoudsgerechtigde hertrouwt of, zoals thans is geregeld
in het Nederlandse recht, een nieuwe relatie aangaat. Daarbij moet de keuze
worden gemaakt of de onderhoudsplicht moet herleven na ontbinding van het
opvolgend huwelijk, zoals in het Duitse recht, of bij een nieuw huwelijk moet
doorlopen, zoals in het oude Nederlandse recht het geval was.
$0/$-64*&
In dit hoofdstuk is in het licht van een onderscheid tussen de grondslag voortdurende solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van
de verdiencapaciteit, een vergelijking gemaakt tussen de relevante regels uit
het Nederlandse, Belgische en Duitse recht en de CEFL 0RINCIPLES betreffende
partneralimentatie over de toekenning van partneralimentatie, de alimentatiehoogte en -duur en de beëindiging van de onderhoudsbijdrage vanwege
hertrouwen of een nieuwe relatie van de onderhoudsgerechtigde. Het
doel hiervan is om lering te trekken voor de in hoofdstuk 1 geconstateerde
rechtvaardigingsproblemen van deze onderdelen van het Nederlandse
alimentatierecht.
Uit dit hoofdstuk blijkt dat vooral het Duitse recht een bron van inspiratie is.
Het Belgische herziene alimentatierecht uit 2007 bevat nog veel onduidelijkheden en de CEFL 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie bestaan vaak uit
zeer algemene richtlijnen en daarnaast zijn veel belangrijke onderdelen van
het alimentatierecht overgelaten aan de nationale wetgever. Bovendien heeft
de CEFL de bewuste keuze gemaakt om het onderscheid tussen de twee grondslagen niet uit te werken in de 0RINCIPLES. Ook verschilt het Nederlandse recht
het meeste met het Duitse recht; gezien het doel van dit hoofdstuk zijn niet
zozeer de overeenkomsten, maar juist de verschillen van belang. Vergeleken
met de andere twee onderzochte rechtsstelsels, komt in het Duitse recht ten
slotte de doorwerking van het onderscheid tussen de twee grondslagen het
duidelijkst tot uitdrukking.
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In totaal zijn de volgende vijf lessen getrokken voor het Nederlandse
alimentatierecht:
1. In het Duitse recht blijkt door de verschillende wettelijke alimentatiecategorieën steeds duidelijk WAAROM partijen partneralimentatie
ontvangen of moeten betalen. Zorg voor kinderen vormt daarbij de
belangrijkste reden. Neem daarom zorgalimentatie als aparte categorie
op in de wet;
2. Neem de billijkheidstoets op in de wet;
3. Meer ﬂexibiliteit bij de bepaling van de behoefte;
4. Meer maatwerk bij de vaststelling van de alimentatieduur door
ambtshalve verkorting door de rechter; en,
5. Geen deﬁnitieve beëindiging van de onderhoudsplicht na hertrouwen
of een daaraan gelijkgesteld samenleven als de alimentatiegerechtigde
de zorg heeft voor een gemeenschappelijk kind.
In het afsluitende hoofdstuk wordt nog dieper op deze lessen ingegaan en
wordt vooral met behulp van de resultaten van het empirisch onderzoek uit
deze dissertatie, aanbevelingen gedaan voor een alimentatiestelsel dat is
geconstrueerd aan de hand van een duidelijk onderscheid tussen de grondslag
voortdurende solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering
van de verdiencapaciteit.
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In dit proefschrift is onderzocht in hoeverre en op welke wijze het Nederlandse
partneralimentatierecht verbeterd kan worden door een duidelijk onderscheid
te maken tussen twee grondslagen van partneralimentatie, namelijk de voortdurende solidariteit en de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. Daarbij zijn in deze studie drie hypothesen getoetst. Deze luiden
als volgt:
1. De wettelijke onderhoudsplicht tussen ex-echtgenoten kent twee
grondslagen, te weten de voortdurende solidariteit en de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit.
2. Het huidige Nederlandse alimentatierecht maakt geen duidelijk
onderscheid tussen de twee grondslagen, waardoor knelpunten ontstaan.
3. In Nederland is de sociale acceptatie van (het) partneralimentatie(recht)
laag, maar kan toenemen als in dit recht een duidelijk onderscheid wordt
gemaakt tussen beide grondslagen.
In dit afsluitende deel van deze dissertatie wordt aan de hand van de informatie
uit de vorige delen allereerst getoetst in hoeverre deze hypothesen juist zijn,
waaruit meerdere hoofdconclusies kunnen worden getrokken (paragraaf
10.2). Met behulp van deze conclusies en de in deel III getrokken lessen voor
het Nederlandse recht uit de CEFL 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie
en het Belgische en Duitse alimentatierecht, wordt vervolgens de centrale
onderzoeksvraag beantwoord. Naast algemene aanbevelingen over de wijze
waarop de grondslagen kunnen doorwerken in het alimentatierecht, worden
per relevant onderdeel van het alimentatierecht – de toekenning van partneralimentatie, de alimentatiehoogte, de alimentatieduur en de beëindiging
van de onderhoudsplicht door hertrouwen of daaraan gelijkgesteld samenwonen van de alimentatiegerechtigde – aanbevelingen gedaan voor een beter
Nederlands alimentatiestelsel (paragraaf 10.3). Ter afsluiting van dit onderzoek
volgen nog enkele algemene opmerkingen (paragraaf 10.4).
 50&54*/(7"/%&):105)&4&/&/$0/$-64*&4
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In de introductie van deze dissertatie en in deel III – het rechtsvergelijkende
deel – is besproken dat tijdens de totstandkoming van de CEFL 0RINCIPLES
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betreffende partneralimentatie in 2004, door de CEFL werd gesuggereerd
dat de veelheid van grondslagen die naar voren komen in de juridische
literatuur van de 22 door de CEFL bestudeerde Europese landen, kunnen
worden gereduceerd tot twee rechtvaardigingen van partneralimentatie, te
weten: de voortdurende solidariteit en de huwelijksgerelateerde vermindering
van de verdiencapaciteit. De aanname dat partneralimentatie slechts deze
twee grondslagen kent, is in dit promotieonderzoek uitgebreid getoetst. In
delen I en II van dit proefschrift die het Nederlandse recht en de sociale
acceptatie van partneralimentatie betreffen, is namelijk geanalyseerd welke
grondslagen te vinden zijn in de wet, wetsgeschiedenis, rechtspraak en
literatuur, en in de opvattingen van de Nederlandse bevolking. Daarbij is
eveneens bestudeerd of daartoe ook de twee genoemde grondslagen behoren.
In deel III is deze toets op een meer beknopte wijze herhaald voor het
Belgische en Duitse recht.
Uit hoofdstuk 1 volgt dat in de Nederlandse wet geen grondslag van partneralimentatie wordt genoemd. In dit hoofdstuk is ook besproken dat dit in
de toekomst wellicht kan veranderen als de plannen van de VVD, PvdA en
D66 doorgang vinden. Deze politieke partijen willen namelijk de grondslag
huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit expliciet in de
wet opnemen. Tot die tijd moet de rechtvaardiging van partneralimentatie
worden afgeleid uit de wetsgeschiedenis, rechtspraak en doctrine. In hoofdstuk 2 is naar voren gekomen dat in deze bronnen tal van opvattingen te vinden
zijn over de legitimatie van deze wettelijke onderhoudsplicht. Toch zijn deze
opvattingen in te delen in grofweg drie categorieën, waarin partneralimentatie
een schadevergoedend, strikt alimentair of compensatoir karakter heeft.
Partneralimentatie werd vooral als een vorm van schadevergoeding gezien in
het oude – op schuld gebaseerde – Nederlandse recht van vóór de liberalisering
van 1971. Door de echtscheiding die slechts kon worden uitgesproken op basis
van schuldgronden, verloor de behoeftige onschuldige ex-echtgenoot immers
de huwelijkse levensstandaard waarop zij in principe levenslang recht had.
De rechtvaardiging van de onderhoudsplicht werd daarom destijds gevonden
in de schuldige gedragingen van de gewezen echtgenoot die de echtscheiding
tot gevolg hadden. Deze grondslag heeft echter zijn betekenis verloren met de
invoering van het huidige alimentatierecht in 1971. In dat jaar werd immers
het echtscheidings- en alimentatierecht losgekoppeld van de schuld en vanaf
dat moment is de schuldgrondslag niet meer terug te vinden in de parlementaire geschiedenis, rechtspraak en doctrine.
De opvattingen over de rechtvaardiging van partneralimentatie waarin deze
onderhoudsbijdrage een zelfstandig alimentair karakter heeft, zijn te herleiden
tot de grondslag voortdurende solidariteit. Deze opvattingen zijn reeds te
vinden in de rechtspraak en doctrine van vóór de inwerkingtreding van het
geldende recht in 1971. De Hoge Raad heeft partneralimentatie voor het eerst
strikt alimentair gekwaliﬁceerd in 1919. Vermoedelijk zocht de Hoge Raad
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indertijd de rechtvaardiging van de onderhoudsplicht in de (schuldloze) grondslag voortdurende solidariteit vanwege het afnemende belang van de schuld
in het echtscheidings- en alimentatierecht door de zogenoemde grote-leugenpraktijk. Ná 1971 heeft de grondslag voortdurende solidariteit zijn gelding
behouden in de wetsgeschiedenis, rechtspraak en doctrine. Zo heeft de Hoge
Raad in meerdere uitspraken zijn grondslag uit 1919 herhaald.
Uit hoofdstuk 3 blijkt dat ook expliciete opvattingen over de grondslag van
partneralimentatie naar voren komen in rechtelijke uitspraken die de vraag
betreffen of vanwege het wangedrag van de alimentatiegerechtigde een onderhoudsbijdrage kan worden vastgesteld. Deze opvattingen zijn te herleiden tot
de grondslag voortdurende solidariteit. In ditzelfde hoofdstuk is echter tevens
te lezen dat deze grondslag veel vaker op een indirecte manier te vinden is in de
jurisprudentie, namelijk vooral bij de beslissing of in een concrete zaak al dan
niet partneralimentatie kan worden toegekend aan de ex-echtgenoot die hierom
verzoekt. Bij de bepaling van de behoeftigheid van de alimentatiegerechtigde
zijn immers niet slechts ﬁnanciële factoren, maar ook niet-ﬁnanciële factoren
van belang. Deze laatstgenoemde factoren kunnen in redelijkheid het verwerven
van inkomsten door de alimentatiegerechtigde in de weg staan. Doordat in
de jurisprudentie naar voren komt dat ex-echtgenoten partneralimentatie kan
worden toegekend als deze uitsluitend behoeftig is geworden door ziekte,
ouderdom of werkloosheid vanwege een slechte situatie op de arbeidsmarkt, kan hieruit worden opgemaakt dat de rechtspraak de voortdurende
solidariteit als grondslag van partneralimentatie erkent. Daarnaast volgt uit
de jurisprudentie dat deze rechtvaardiging IN CONCRETO juist kan worden weggenomen of verzwakt, als het onbillijk is dat de draagkrachtige ex-echtgenoot
partneralimentatie moet betalen, bijvoorbeeld vanwege wangedrag van de
alimentatiegerechtigde of omdat partijen tijdens het huwelijk zeer kort
hebben samengewoond. Deze toets heb ik de billijkheidstoets genoemd.
Ten slotte zijn de opvattingen over de rechtvaardiging van partneralimentatie waarin deze onderhoudsbijdrage als een compensatierecht wordt
gezien, te herleiden tot de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van
de verdiencapaciteit. Deze opvattingen zijn hoofdzakelijk te vinden in de wetsgeschiedenis, rechtspraak en doctrine van ná de invoering van het huidige
alimentatierecht in 1971. Waarschijnlijk komt dit door de komst van het
destijds nieuwe uitgangspunt van het partneralimentatierecht dat inhoudt dat
in beginsel iedere volwassene in eigen levensonderhoud moet voorzien. Dat
de zelfredzaamheid van een ex-echtgenoot voorop staat, heeft tot gevolg dat
alimentatierecht als uitzonderingsrecht wordt beschouwd. Deze gedachte
botst echter met de mogelijkheid om op basis van de voortdurende solidariteit
veel eenvoudiger dan voorheen partneralimentatie toegekend te krijgen;
onschuld was immers geen voorwaarde meer. Daarom werd gezocht naar een
beter geaccepteerde grondslag die werd gevonden in de huwelijksgerelateerde
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vermindering van de verdiencapaciteit. Zo rond de afgelopen eeuwwisseling
komt deze grondslag naar voren in de jurisprudentie van de Hoge Raad.
Daarbij moet wel worden gezegd uit de rechtspraak van de Hoge Raad (in lijn
met de toenmalige wetsgeschiedenis) duidelijk af te leiden is dat de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit NIET als enige grondslag
van partneralimentatie kan worden erkend.
In hoofdstuk 3 is beschreven dat de grondslag huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit – net zoals de grondslag voortdurende
solidariteit – meestal op een indirecte wijze te vinden is in de jurisprudentie,
namelijk bij de beoordeling of IN CONCRETO al dan niet partneralimentatie kan
worden toegekend aan de verzoekende ex-echtgenoot. Zoals gezegd, spelen
bij deze beslissing ook niet-ﬁnanciële factoren een rol die in redelijkheid in
de weg kunnen staan aan het verwerven van inkomsten door de alimentatiegerechtigde. Uit de jurisprudentie volgt dat ex-echtgenoten partneralimentatie
kan worden toegekend als dezen behoeftig zijn geworden door offers die zij
voor het huwelijk hebben gebracht, zoals door de verrichting van zorg in het
belang van het gezin (zorg voor gemeenschappelijke kinderen, het huishouden
en/of de ex-echtgenoot). Hieruit blijkt dat de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit in de rechtspraak als grondslag wordt erkend.
In dit proefschrift is niet slechts een studie verricht naar de opvattingen over
de rechtvaardiging van partneralimentatie in het Nederlandse recht, maar
eveneens naar die van de Nederlandse bevolking. Dit is gedaan aan de hand
van een enquête uitgevoerd op basis van een representatieve steekproef van
de volwassen Nederlandse bevolking (N=1031). Hoewel is geprobeerd om de
respondenten te stimuleren alternatieve grondslagen aan te dragen, blijkt uit
de resultaten van dit onderzoek dat ze dit nauwelijks hebben gedaan. Uit hoofdstuk 6 volgt namelijk dat deze opvattingen vaak tevens in te delen zijn naar de
bovengenoemde drie categorieën met bijbehorende grondslagen. Het aantal
opvattingen van de respondenten dat te herleiden was naar de schuldgrondslag is echter verwaarloosbaar. Ook uit dit resultaat kan worden opgemaakt dat
deze grondslag zijn waarde in onze samenleving lijkt te hebben verloren.
Tot slot is in hoofdstukken 7 en 8 besproken dat in de rechtvaardigingsopvattingen die te vinden zijn in het huidige Belgische en Duitse recht,
partneralimentatie ofwel een strikt alimentair, ofwel een compensatoir karakter
heeft. In deze rechtsstelsels zijn geen opvattingen gevonden die een andere
grondslag inhouden dan de voortdurende solidariteit of de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. Net zoals in het oude
Nederlandse recht, werd daarnaast in het oude – van schuld afhankelijke –
Belgische recht van vóór 2007 partneralimentatie als een vorm van schadevergoeding gezien voor het verlies van de huwelijkse levensstandaard waarop
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de onschuldige behoeftige ex-echtgenoot recht had. In het nieuwe Belgische
recht van 2007 heb ik de schuldgrondslag niet meer gevonden. Hoewel
eveneens het oude Duitse recht van vóór 1977 grotendeels was gekoppeld
aan de schuld, heeft de Duitse wetgever meerdere malen de schuldgrondslag
uitdrukkelijk verworpen. Een alternatieve grondslag heeft de Duitse wetgever
echter destijds niet aangedragen, want in eerste instantie werd eenvoudigweg aangenomen dat er geen algemene grondslagen van partneralimentatie
bestonden.
Kortom, uit dit promotieonderzoek volgt dat de hypothese dat partneralimentatie twee grondslagen kent, juist is. Tegenwoordig wordt de legitimatie
van deze onderhoudsplicht immers hoofdzakelijk gevonden in de voortdurende
solidariteit en de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit.
In het verleden werden eveneens de schuldige gedragingen van een van de
echtgenoten welke de echtscheiding hadden veroorzaakt als grondslag van
partneralimentatie aangemerkt. Deze grondslag lijkt echter thans niet meer
van betekenis te zijn. Uit dit promotieonderzoek kan daarom de volgende
eerste conclusie worden getrokken:
$PODMVTJF : de rechtvaardiging van partneralimentatie is thans te
vinden in twee grondslagen, namelijk de voortdurende solidariteit en
de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit.
  )ZQPUIFTFIFUIVJEJHF/FEFSMBOETFBMJNFOUBUJFSFDIUNBBLU
HFFOEVJEFMJKLPOEFSTDIFJEUVTTFOEFUXFFHSPOETMBHFO XBBSEPPSLOFMQVOUFO
POUTUBBO
In de vorige paragraaf is naar voren gekomen dat sinds de inwerkingtreding
van het huidige Nederlandse, niet op schuld gebaseerde, partneralimentatierecht in 1971 de rechtvaardiging voor partneralimentatie impliciet – en soms
ook expliciet – wordt gevonden in de grondslag voortdurende solidariteit en de
grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. In de
introductie van dit proefschrift en in deel III – het rechtsvergelijkend deel – is
besproken dat volgens de CEFL in geen van de 22 Europese jurisdicties die door
deze commissie zijn onderzocht, een duidelijk onderscheid is gemaakt tussen
de grondslag voortdurende solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit of daaraan consequenties worden
verbonden. Deze conclusie is in deel I van deze dissertatie, nader onder de
loep genomen voor het Nederlandse recht. In dit deel is namelijk bestudeerd
in hoeverre en op welke wijze een onderscheid wordt gemaakt tussen de twee
grondslagen in de wetgeving, parlementaire geschiedenis, jurisprudentie en
literatuur. Voor zover in het recht geen onderscheid wordt gemaakt, is bekeken
welke knelpunten hierdoor kunnen ontstaan. Tevens is onderzocht of het
maken van een onderscheid praktisch uitvoerbaar is. In de introductie en in
deel I is immers beschreven dat het onderscheid niet slechts van belang is in
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het kader van dit promotieonderzoek, maar ook voor de recente plannen van
de VVD, PvdA en D66 om nog slechts de huwelijksgerelateerde vermindering
van de verdiencapaciteit als grondslag van partneralimentatie te erkennen.
Uit hoofdstuk 1 volgt dat in de Nederlandse wetgeving slechts een beperkt
indirect onderscheid tussen de twee grondslagen is gemaakt bij de bepaling
van de ALIMENTATIEDUUR. De wet regelt namelijk dat de maximumtermijn van
een onderhoudsplicht gelijk is aan de huwelijksduur als het huwelijk korter
heeft geduurd dan vijf jaar en kinderloos is gebleven. Bij de invoering van
deze maximumtermijn in de wet in 1994, noemde de wetgever als reden dat
naarmate het huwelijk korter zou hebben standgehouden, ook in mindere
mate nadelige ﬁnanciële gevolgen door het huwelijk zouden zijn ontstaan.
Na de ontbinding van korte kinderloze huwelijken door echtscheiding zal de
verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde dus meestal niet ingrijpend
door het huwelijk zijn verminderd en de onderhoudsplicht slechts zijn
gebaseerd op de grondslag voortdurende solidariteit. Uit de wetsgeschiedenis
volgt dat dit daarom een kortere alimentatieduur rechtvaardigt dan zou worden
vastgesteld aan de hand van de andere wettelijke maximumtermijn van twaalf jaar.
Daarnaast blijkt uit hoofdstuk 2 dat in de opvattingen over de rechtvaardiging van partneralimentatie die in de wetsgeschiedenis, jurisprudentie en
doctrine te vinden zijn, doorgaans geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt
tussen de twee grondslagen. Uitgegaan wordt van één van de twee grondslagen, waardoor het bestaan van twee grondslagen niet wordt erkend. Ook
zijn veel opvattingen te vinden die een mengvorm inhouden van beide grondslagen. Hierdoor is (en wordt) het alimentatiedebat niet altijd op een heldere
wijze gevoerd, waarvan onder meer blijkt uit de discussie rond de invoering van
de wettelijke limitering in 1994. Destijds is in de parlementaire geschiedenis
namelijk geen duidelijk en eenduidig antwoord gegeven op de vraag WAAROM
ex-echtgenoten voor een bepaalde periode nog de ﬁnanciële zorg hebben voor
iemand van wie zij nu juist gescheiden zijn, waardoor de wetgever de keuze
voor de thans geldende maximumtermijnen ontoereikend heeft gemotiveerd.
Dit kan nadelige gevolgen hebben voor duiding en acceptatie van de onderhoudsplicht door partijen.
Naast het algemene probleem dat door een onduidelijke rechtvaardiging
partijen niet goed kunnen duiden waarom zij partneralimentatie ontvangen
dan wel moeten betalen, kunnen bij de toepassing van het huidige recht ook
meer speciﬁeke knelpunten ontstaan. Deze knelpunten zijn in hoofdstuk 1
van dit proefschrift geconstateerd en betreffen de rechtvaardiging van de
toekenning van partneralimentatie, de alimentatiehoogte, de alimentatieduur
en de beëindiging van de onderhoudsplicht door hertrouwen of daaraan gelijkgesteld samenwonen van de alimentatiegerechtigde. Deze problemen komen
kort gezegd op het volgende neer. Bij de toekenning kan door het niet maken
van een duidelijk onderscheid tussen de twee grondslagen, partneralimentatie
worden toegekend aan zowel een ex-echtgenoot die behoeftig is vanwege
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offers die zij heeft gebracht in het belang van het gezin (zoals in de casus van
Jane), als een voormalige echtgenoot die behoeftig is door omstandigheden
die geheel in de sfeer van haar eigen verantwoordelijkheid liggen (zoals in de
casus van Lisa).
Bij de bepaling van de ALIMENTATIEHOOGTE kan door het niet maken van een
helder onderscheid de behoefte van de alimentatiegerechtigde in alle gevallen
worden berekend aan de hand van het huwelijkse welvaartsniveau. Hierdoor
kunnen niet slechts alimentatiegerechtigden die daadwerkelijk met onbetaalde
arbeid hebben bijgedragen aan het tijdens het huwelijk bereikte welvaartsniveau delen in deze levensstandaard (casus van Jane), maar ook alimentatiegerechtigden die dit niet hebben gedaan (casus van Lisa).
Bij de vaststelling van de ALIMENTATIEDUUR kan door de twee grondslagen
niet duidelijk van elkaar te onderscheiden het knelpunt ontstaan dat zowel aan
alimentatiegerechtigden die de volledige zorg hebben voor jonge gemeenschappelijke kinderen partneralimentatie voor de maximumtermijn van twaalf
jaar kan worden toegekend (casus van Jane), als aan alimentatiegerechtigden
die een veel korte overgangsperiode nodig hebben om met betaalde arbeid
(weer) in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien (casus van Lisa). Dit
komt omdat de wettelijke maximumtermijnen tevens te beschouwen zijn als
standaardtermijnen; de mogelijkheden van de rechter om de onderhoudsuitkering te verkorten of te verlengen, zijn immers beperkt. Bovendien kan
door de wettelijke maximumtermijnen nimmer door de rechter onmiddellijk
een langere duur worden vastgesteld, ook al is op voorhand duidelijk dat een
langer termijn nodig is. Hiervan is hoofdzakelijk sprake als de alimentatiegerechtigde de intensieve zorg heeft voor een gemeenschappelijk kind die
in een slechte gezondheidstoestand verkeert, zoals in de casus van Jane. De
alimentatiegerechtigde moet in zulke gevallen om verlenging verzoeken, waardoor zij als (economisch) zwakkere partij extra inspanning moet leveren en
daarbij in onzekerheid moet zitten over wat de rechter zal gaan beslissen.
Tot slot is in dit proefschrift een probleem geïdentiﬁceerd bij de toepassing
van ARTIKEL  "7. Doordat in deze regeling geen duidelijk onderscheid
wordt gemaakt tussen de twee grondslagen, wordt de onderhoudsplicht altijd
deﬁnitief beëindigd door het hertrouwen of daaraan gelijkgesteld samenwonen
van de alimentatiegerechtigde, ook in die gevallen waarin de komst van een
nieuwe partner niets af doet aan de rechtvaardiging van de onderhoudsplicht
van de eerdere ex-echtgenoot. Hiervan is vooral sprake als de alimentatiegerechtigde behoeftig is door de zorg voor één of meerdere kinderen die zijn
geboren uit het eerdere huwelijk (casus van Jane). Beide ouders zijn immers
verantwoordelijk voor deze zorg en de niet-zorgende ouder blijft voor deze
zorg een vergoeding verschuldigd. Als de nieuwe partner van de alimentatiegerechtigde bovendien weinig of geen draagkracht heeft, kunnen zij en de
kinderen in armoede vervallen.
In hoofdstuk 3 is gebleken dat het maken van een onderscheid tussen de twee
grondslagen in het alimentatierecht, praktisch uitvoerbaar is. De juiste grond
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slag kan namelijk in een concreet geval in het bijzonder worden achterhaald
door de vraag te beantwoorden of tussen de behoeftigheid van de onderhoudsgerechtigde en het huwelijk een causale relatie bestaat. Daarbij is doorslaggevend of de alimentatiegerechtigde offers voor het huwelijk heeft gebracht. Zo
ja, dan is de onderhoudsbijdrage ook gebaseerd op de huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit. Zo niet, dan heeft de onderhoudsplicht
slechts de voortdurende solidariteit als grondslag.
Uit de jurisprudentie is naar voren gekomen dat meerdere niet-ﬁnanciële
factoren de causaliteit tussen de behoeftigheid en het huwelijk kunnen aantonen. In het leeuwendeel van de gevallen zal echter sprake zijn van een causale
relatie vanwege de zorg voor één of meerdere gemeenschappelijke kinderen.
Daarom is in dit onderzoek de volgende vuistregel voor de praktijk geformuleerd: wanneer sprake is van een ongelijke huwelijkse rolverdeling tussen
de echtgenoten en zij een of meerdere gemeenschappelijke kinderen hebben,
is de onderhoudsplicht gebaseerd op de grondslag huwelijkgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit, behoudens tegenbewijs.
Als de behoeftigheid van de alimentatiegerechtigde echter is veroorzaakt
door ziekte, ouderdom of werkloosheid, dan geldt daarnaast dat in dergelijke
gevallen in principe sprake is van de grondslag voortdurende solidariteit.
Oftewel, uit het bovenstaande volgt dat hypothese 2 juist is en de tweede
conclusie van dit promotieonderzoek luidt daarom als volgt:
$PODMVTJF: een duidelijk onderscheid tussen de grondslag voortdurende
solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van
de verdiencapaciteit is niet teruggevonden in het Nederlandse recht.
Door een onduidelijke rechtvaardiging van partneralimentatie kunnen
partijen niet goed duiden WAAROM zij überhaupt partneralimentatie
ontvangen of moeten betalen. Bij de toepassing van het alimentatierecht
kunnen door het niet maken van een duidelijk onderscheid tussen
beide grondslagen, knelpunten ontstaan bij de rechtvaardiging van de
toekenning van partneralimentatie, de alimentatiehoogte, de alimentatieduur en de beëindiging van de onderhoudsplicht door hertrouwen of
daaraan gelijkgesteld samenwonen van de alimentatiegerechtigde
(artikel 1:160 BW). Het maken van een duidelijk onderscheid tussen
beide grondslagen is praktisch uitvoerbaar, waardoor de geconstateerde
knelpunten kunnen worden opgelost.
  )ZQPUIFTFJO/FEFSMBOEJTEFTPDJBMFBDDFQUBUJFWBO IFU QBSUOFS
BMJNFOUBUJF SFDIU MBBH NBBSEF[FLBOUPFOFNFOBMTJOIFUSFDIUFFOEVJEFMJKL
POEFSTDIFJEXPSEUHFNBBLUUVTTFOCFJEFHSPOETMBHFO
In de introductie van dit proefschrift bleek dat uit het politiek-maatschappelijke
debat dat over de rechtvaardiging van partneralimentatie sinds de invoering
van het huidige recht in 1971 wordt gevoerd, volgt dat in Nederland de sociale
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acceptatie van partneralimentatie en het alimentatierecht laag is. Daarbij
is ook aangenomen dat deze acceptatie kan toenemen als een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de grondslag voortdurende solidariteit en de
grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. In dit
promotieonderzoek is geprobeerd om deze hypothese – in zoverre dat mogelijk
was – te toetsen. In deel I van dit proefschrift dat het Nederlandse recht
betreft, is de politiek-maatschappelijke discussie over partneralimentatie vanaf
1971 tot heden uiteengezet. In deel II – het theoretische en empirische gedeelte
van deze dissertatie – is allereerst geprobeerd te verklaren waarom de sociale
acceptatie van partneralimentatie en het alimentatierecht laag is, hoe deze kan
toenemen en welke rol de grondslagen hierin kunnen spelen. Vervolgens is
in ditzelfde deel onderzocht in hoeverre de Nederlandse bevolking een onderscheid maakt tussen beide grondslagen bij verschillende onderdelen van het
alimentatierecht en of de bevolking een voorkeur heeft voor één van de twee
grondslagen. Hieruit kan ook worden opgemaakt in hoeverre de Nederlandse
bevolking partneralimentatie en verschillende onderdelen van het huidige
alimentatierecht accepteert.
In hoofdstuk 2 is gebleken dat het parlementaire alimentatiedebat rond de
invoering van het huidige recht in 1971 werd uitgesteld in afwachting van een
rapport van een door de regering ingestelde werkgroep. Door de verruimde
mogelijkheid om te scheiden in het nieuwe recht, maakten politici zich destijds
namelijk zorgen om de ﬁnanciële kwetsbaarheid van gescheiden vrouwen met
de zorg voor kinderen of met een hoge leeftijd. Daarom besloten de StatenGeneraal unaniem dat er een meer bevredigende regeling voor gescheiden
vrouwen moest komen. Toch verschoof het accent van het maatschappelijke
alimentatiedebat snel van richting na de inwerkingtreding van het huidige
recht. Tal van actiegroepen mengden zich in deze discussie, maar vooral de
lobby van de onderhoudsplichtigen was hierin sterk vertegenwoordigd. Zij
waren niet slechts kritisch over de grote mate van rechtsonzekerheid en
rechtsongelijkheid in het alimentatierecht, maar ook over de onbepaalde
alimentatieduur en het niet actief in de alimentatiebeslissing betrekken van de
mogelijkheden van de vrouw om te werken. Deze onvrede over het alimentatierecht leek voort te komen uit veranderende maatschappelijke opvattingen over
de rolverdeling tussen vrouwen en mannen. Het traditionele huwelijksbeeld
waarin de man kostwinner is en de vrouw onbetaalde zorgarbeid verricht,
verschoof naar een meer modern huwelijksbeeld waarin het huwelijk wordt
aangemerkt als een seriële monogamie, met een gelijke verdeling tussen de
echtelieden van betaalde arbeid en onbetaalde zorgarbeid. Dat het beeld van
het huwelijk begon te wijzigen, had vooral te maken met de emancipatie van
de vrouw die aanving in de jaren 60 van de vorige eeuw en de toename van het
aantal echtscheiding vanaf diezelfde periode.
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Doordat de kritische geluiden op het alimentatierecht vanuit de samenleving niet verstomden, heeft dit er waarschijnlijk uiteindelijk toe geleid dat
(pas) in 1994 in de wet twee maximumtermijnen werden ingevoerd. Het was
de meest ingrijpende verandering van het huidige alimentatierecht tot nu toe,
want sindsdien is het huwelijk niet langer een levensverzekering meer. Deze
wijziging had echter niet tot gevolg dat er geen kritiek meer werd geuit op het
alimentatierecht. Recentelijk staat partneralimentatie weer volop in de belangstelling. In het huidige alimentatiedebat lijken opnieuw de onderhoudsplichtigen de belangrijkste belangengroep te vormen.
De recente alimentatiediscussie vertoont veel overeenkomsten met die uit
de jaren 70 van de vorige eeuw. Het voornaamste bezwaar van de tegenstanders
is namelijk dat de alimentatiegerechtigde gedurende de alimentatieperiode
geen enkele inspanning hoeft te plegen om in eigen levensonderhoud te voorzien. Tevens vinden zij dat de alimentatieduur te lang is en het bedrag te hoog.
Vanwege het feit dat vooral vrouwen de alimentatiegerechtigden zijn, wordt
door tegenstanders vaak gesuggereerd dat partneralimentatie het emancipatieproces van gescheiden vrouwen zou belemmeren.
Ondanks alle discussie neemt partneralimentatie in onze samenleving nog
steeds een belangrijke plaats in. In hoofdstuk 4 is uiteengezet dat dit juist
komt doordat het emancipatieproces van vrouwen niet is voltooid. Al tijdens
het huwelijk ontstaat tussen de echtgenoten vaak een ongelijke rolverdeling,
waarbij de vrouw het leeuwendeel van de zorgtaken in het belang van het
gezin op zich neemt en de man de meeste betaalde arbeid verricht. Vrouwen
lopen hierdoor carrièrekansen mis en raken economisch afhankelijk van hun
echtgenoten. Daarom kan niet van elke gescheiden vrouw worden verwacht
dat zij onmiddellijk in eigen levensonderhoud voorziet. Zonder partneralimentatie zouden deze vrouwen (en hun eventuele kinderen) vermoedelijk
in armoede vervallen en in de bijstand terecht komen.
Dat het maatschappelijke belang van partneralimentatie in het alimentatiedebat niet altijd wordt erkend, komt waarschijnlijk doordat dit in de kern
draait om de morele vraag hoe autonomie zich ten opzichte van zorg verhoudt.
Partneralimentatie is namelijk een juridische (ﬁnanciële) zorgplicht. Een
dergelijke zorgplicht zou volgens de tegenstanders echter niet bijdragen aan
de autonomie van zowel de alimentatiegerechtigde als de onderhoudsplichtige.
Door partneralimentatie wordt de alimentatiegerechtigde immers niet
gestimuleerd om voor zichzelf te zorgen en een ﬁnancieel zelfstandig leven
te leiden. De onderhoudsplichtige heeft daarnaast geen ruimte om zijn eigen
leven te leiden vanwege de vaak nog jarenlange ﬁnanciële verantwoordelijkheid voor zijn voormalige vrouw. Door de toenemende individualisering in
onze samenleving wordt de morele waarde van autonomie vermoedelijk al
belangrijker gevonden.
Dat in de politiek-maatschappelijke discussie over partneralimentatie de
morele waarde autonomie vaak wordt geaccentueerd, komt wellicht door
de onderwaardering van zorg in westerse samenlevingen. In hoofdstuk 4 is
verklaard dat deze onderwaardering voortkomt uit de waarde die in deze
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samenlevingen wordt gehecht aan de klassieke maatschappelijke verdragstheorieën. Ons denken over rechtvaardigheid wordt hierdoor vaak gedomineerd
door economische motieven en overwegingen van efﬁciëntie. Een relatie
moet op wederkerig voordeel berusten, terwijl in zorgrelaties dit juist lijkt te
ontbreken. Om die reden wordt met degenen die zorg nodig hebben, meer
rekening gehouden vanuit onafdwingbare liefdadigheid dan vanuit fundamentele rechtvaardigheid. Ook tussen ex-echtgenoten kan een zorgrelatie
bestaan als de één partneralimentatie betaalt aan de ander. Vanwege de
onderwaardering van zorg wordt de betaling van partneralimentatie echter
meer gezien als een vrijwillige morele verplichting dan als een afdwingbare
rechtsplicht. Waarschijnlijk zal partneralimentatie daarom voorlopig een
onderwerp van discussie blijven.
Desondanks betekent dit niet dat de sociale acceptatie van het partneralimentatierecht niet zou kunnen toenemen. In het alimentatierecht zou
namelijk een nieuwe afweging kunnen worden gemaakt tussen zorg en
autonomie. Daarbij is enerzijds van belang dat in onze samenleving de
noodzaak van partneralimentatie niet vergeten wordt, vooral vanwege het
onvoltooide emancipatieproces van vrouwen. Zoals gezegd, kan partneralimentatie er aan bijdragen dat gescheiden vrouwen en hun eventuele
kinderen niet in armoede vervallen. Zonder deze onderhoudsbijdrage zou
de verantwoordelijkheid voor deze vrouwen en kinderen geheel worden
afgewenteld op de maatschappij. Anderzijds moet worden erkend dat door
partneralimentatie het emancipatieproces van de gescheiden vrouw wordt
belemmerd. Het huidige alimentatierecht prikkelt vrouwen onvoldoende om
weer in eigen levensonderhoud te gaan voorzien.
In dit promotieonderzoek is verdedigd dat in het alimentatierecht een nieuwe
afweging kan worden gemaakt tussen zorg en autonomie als hierin een
duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de grondslag voortdurende
solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. In hoofdstuk 4 is uitgelegd dat bij de laatstgenoemde grondslag de
juridische plicht tot betaling van partneralimentatie meer samenvalt met de
morele plicht om dit te doen dan in het geval wanneer de onderhoudsplicht de
voortdurende solidariteit als grondslag heeft. De twee grondslagen berusten
namelijk op verschillende vormen van solidariteit. Uit klassieke sociologische
theorieën blijkt dat er twee ideaaltypische vormen van solidariteit bestaan die
affectieve en instrumentele solidariteit kunnen worden genoemd. Bij de eerstgenoemde vorm van solidariteit is het motief om solidair te zijn met een ander
affectie (liefde, vriendschap) of gedeelde normen en waarden (traditie). Deze
vorm van solidariteit is vertegenwoordigd in communale relaties. Het motief
om solidair te zijn bij instrumentele solidariteit is daarentegen rationeel en
utilitaristisch en is vertegenwoordigd in associatieve relaties. Bij de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering is vooral sprake van instrumentele
solidariteit. In hoofdstuk 4 is beschreven dat deze vorm van solidariteit beter
aansluit bij de in onze samenleving heersende opvatting over rechtvaardigheid
dan affectieve solidariteit waarop de grondslag voortdurende solidariteit is
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gebaseerd. Bij instrumentele solidariteit wordt namelijk erkend dat deze op
wederkerig voordeel berust waarbij sprake is van economisch proﬁjt en
efﬁciëntie, waardoor de betaling van partneralimentatie in het eigenbelang is.
Ondanks dat uit klassieke antropologische en sociologische theorieën blijkt
dat beide vormen van solidariteit wederkerigheid als basis hebben, heeft in
de westerse beleving affectieve solidariteit echter geen (of een zwakkere) band
met wederkerigheid. Het gevolg hiervan kan zijn dat vooral als de onderhoudsplicht is gebaseerd op de voortdurende solidariteit onder meer de onderhoudsplichtige ex-echtgenoot minder goed begrijpt waarom hij door de wet wordt
VERPLICHT een onderhoudsbijdrage te betalen aan zijn voormalige partner. De
sociale acceptatie van het alimentatierecht kan daarom worden vergroot als
in dit recht een onderscheid wordt gemaakt tussen beide grondslagen en daarbij een duidelijke voorkeur uitgaat naar de grondslag huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit.
In hoofdstuk 5 is de hypothese dat de sociale acceptatie van het alimentatierecht
kan toenemen als hierin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de
twee grondslagen met behulp van de enquête die is uitgevoerd op basis van een
representatieve steekproef van de volwassen Nederlandse bevolking (N=1031),
nader getoetst. Uit de resultaten van dit onderzoek volgt dat onder de Nederlandse
bevolking nog voldoende draagvlak voor partneralimentatie lijkt te bestaan en
dat men niet vindt dat deze onderhoudsplicht moet worden afgeschaft. Anders
gezegd, de Nederlandse bevolking vindt partneralimentatie nog van deze tijd.
In de verschillende casus die aan de respondenten werden voorgelegd bleek
namelijk dat meestal een ruime meerderheid van de ondervraagden bereid was
om partneralimentatie toe te kennen aan de verzoekende behoeftige partij. Het
maakte daarbij niet uit of de casus een illustratie was van een zaak waarin – bij
een eventuele toekenning – de onderhoudsplicht is gebaseerd op de grondslag voortdurende solidariteit dan wel op de grondslag huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit. Dit was slechts anders in een casus
die was gebaseerd op de voorbeeldcasus van Lisa en die een zuivere solidariteitscasus betreft. Bijna tweederde van de respondenten kende namelijk geen partneralimentatie toe aan de vrouw die behoeftig was geworden door omstandigheden
die geheel in de sfeer van haar eigen verantwoordelijkheid liggen. De opvatting
dat de vrouw uit eigen beweging de keuze had gemaakt om haar baan op te
zeggen op het moment dat zij huwde, was dan ook de meest genoemde reden
voor de beslissing om het alimentatieverzoek af te wijzen. Wanneer een echtgenoot zich in het huwelijk zodanig autonoom opstelde dat deze belangrijke
keuzes maakte zonder de partner hierin te betrekken, lijkt hiermee de grens
van de acceptatie van de nahuwelijkse solidariteit te zijn bereikt.
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Ondanks dat in de meeste voorgelegde casus een meerderheid van de Nederlandse bevolking partneralimentatie toekende aan de behoeftige verzoekende
partij, volgt uit de resultaten van het empirisch onderzoek dat de mate van
acceptatie van de twee grondslagen verschilt en daarom bij de toekenning een
onderscheid wordt gemaakt tussen beide rechtvaardigingen. De voorkeur van
de Nederlandse bevolking ging in dit onderzoek namelijk uit naar de grondslag
huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. In de casus die
was gebaseerd op de voorbeeldcasus van Jane en waarin de onderhoudsplicht
de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit als grondslag
heeft, werd door de ondervraagden als vanzelfsprekend partneralimentatie
toegekend. In de andere casus die deze grondslag betroffen, werd daarnaast
door een ruime meerderheid van de respondenten een onderhoudsbijdrage
toegekend. In de solidariteitscasus waren de respondenten echter minder bereid
om partneralimentatie toe te kennen. Daarnaast vonden respondenten
stellingen die wezen in de richting van de grondslag huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit belangrijker voor hun beslissing om
partneralimentatie toe te kennen dan die waren gebaseerd op de grondslag
voortdurende solidariteit.
Hoewel het empirisch onderzoek indiceert dat onder de Nederlandse
bevolking nog voldoende draagvlak bestaat voor partneralimentatie, houdt dit
nog niet in dat de mening van de tegenstanders van partneralimentatie die
betogen dat het huidige alimentatierecht zou moeten worden gewijzigd, geheel
ongegrond is. Vooral wat de alimentatieduur betreft, lijkt uit dit onderzoek
naar voren te komen dat de tegenstanders van het huidige alimentatierecht
bijval vinden van de Nederlandse bevolking in hun betoog dat het geldende
alimentatierecht zou moeten worden herzien. De respondenten kozen namelijk
niet voor een standaardtermijn die gelijk was gesteld aan de huidige maximumtermijn van twaalf jaar, maar voor termijnen die aansloten bij de omstandigheden
in desbetreffende casus. Daarom is in hoofdstuk 5 geconcludeerd dat de voorkeur
van de Nederlandse bevolking uitgaat naar een bepaling van de duur op maat,
waarbij de rechter een onderscheid tussen de twee grondslagen kan maken.
Verrassend genoeg kwam uit de resultaten van het onderzoek naar voren
dat de Nederlandse bevolking niet vindt dat artikel 1:160 BW zou moeten
worden herzien. Een ruime meerderheid van de respondenten vond namelijk
in verschillende casus die waren gebaseerd op één van de twee grondslagen,
dat de onderhoudsplicht deﬁnitief moet worden beëindigd op het moment dat
de alimentatiegerechtigde hertrouwt. Daarbij moet wel worden gezegd dat in
het geval dat de gerechtigde de zorg voor kinderen had, een veel groter aantal
respondenten (bijna eenderde) koos voor het niet deﬁnitief beëindigen van de
onderhoudsplicht dan in de casus waarin de verzoeker geen kind verzorgde
(totaal 6%).
Ten slotte werd het huidige uitgangspunt voor de vaststelling van de behoefte
van de alimentatiegerechtigde, de huwelijkse levensstandaard, afgewezen
door een ruime meerderheid van de ondervraagden. Desondanks konden wat
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betreft de alimentatiehoogte geen harde conclusies worden getrokken omdat
de onzekerheid bij de respondenten over dit onderwerp te hoog was.
Kort gezegd volgt uit het bovenstaande dat hypothese 3 deels juist lijkt te zijn.
Uit dit promotieonderzoek volgt dat in Nederland nog voldoende draagvlak
lijkt te bestaan voor een wettelijke onderhoudsplicht tussen ex-echtgenoten.
Het huidige alimentatierecht kan in Nederland echter op een lage acceptatie
van de bevolking rekenen, vooral de huidige regelingen inzake de toekenning
en de alimentatieduur. Deze conclusie geldt echter niet voor artikel 1:160 BW.
Daarnaast maakt de Nederlandse bevolking hoofdzakelijk bij de toekenning
van partneralimentatie een duidelijk onderscheid tussen beide grondslagen,
waarbij de voorkeur lijkt uit te gaan naar de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. Ook bepaalt de Nederlandse bevolking de
alimentatieduur op maat, waarbij het voor de rechter mogelijk wordt om bij de
bepaling van de duur een onderscheid tussen de twee grondslagen te maken.
Uit deze studie kan de volgende, derde, conclusie worden getrokken:
$PODMVTJF: de wettelijke onderhoudsplicht tussen ex-echtgenoten lijkt
in Nederland op nog voldoende draagvlak te kunnen rekenen. Het is
echter aannemelijk dat de sociale acceptatie van het alimentatierecht
toeneemt als in de regels inzake de toekenning en de alimentatieduur
een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de grondslag voortdurende solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering
van de verdiencapaciteit.
 ""/#&7&-*/(&/70037&3#&5&3*/(7"/)&5"-*.&/5"5*&45&-4&-
Aan de hand van de conclusies die zijn getrokken in de vorige paragraaf en de
lessen die in hoofdstuk 9 zijn geleerd uit de vergelijking van het Nederlandse
recht met de CEFL 0RINCIPLES betreffende partneralimentatie, het Belgische
en het Duitse recht, wordt in deze paragraaf de centrale onderzoeksvraag
van dit promotieonderzoek beantwoord. Met totaal 23 aanbevelingen wordt
beschreven in hoeverre en op welke wijze het Nederlandse partneralimentatierecht verbeterd kan worden door een duidelijk onderscheid te maken tussen
de grondslag voortdurende solidariteit en de grondslag huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit.
Voor een uitgebreide bespreking van de in totaal vijf lessen die voor het
Nederlandse recht uit de rechtsvergelijkende studie zijn getrokken, verwijs ik
naar hoofdstuk 9. In deze paragraaf volsta ik met de opsomming van deze
lessen:
1. In het Duitse recht blijkt door de verschillende wettelijke alimentatiecategorieën steeds duidelijk WAAROM partijen partneralimentatie
ontvangen of moeten betalen. Zorg voor kinderen vormt daarbij de
belangrijkste reden. Neem daarom zorgalimentatie als aparte categorie
op in de wet;
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2. Neem de billijkheidstoets op in de wet;
3. Meer ﬂexibiliteit bij de bepaling van de behoefte;
4. Meer maatwerk bij de vaststelling van de alimentatieduur door
ambtshalve verkorting door de rechter; en,
5. Geen deﬁnitieve beëindiging van de onderhoudsplicht na hertrouwen
of een daaraan gelijkgesteld samenleven als de alimentatiegerechtigde
de zorg heeft voor een gemeenschappelijk kind.
In deze paragraaf worden eerst twee algemene aanbevelingen gegeven over
de wijze waarop de grondslagen kunnen doorwerken in het alimentatierecht.
Hierna worden de aanbevelingen gepresenteerd aan de hand van een onderscheid tussen de twee grondslagen. Allereerst worden aanbevelingen gegeven
voor die gevallen waarin de onderhoudsplicht kan worden gebaseerd op de
grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit. Deze
aanbevelingen zien op de toekenning van partneralimentatie, de alimentatiehoogte, de alimentatieduur en de beëindiging van de onderhoudsplicht
vanwege hertrouwen of daaraan gelijkgesteld samenwonen van de alimentatiegerechtigde. Hierna worden aanbevelingen gegeven voor die situaties waarin
de onderhoudsplicht kan worden gebaseerd op de grondslag voortdurende
solidariteit. Deze aanbevelingen betreffen dezelfde zojuist genoemde
onderdelen van het alimentatierecht.
7b][c[d[WWdX[l[b_d][d
 )N HET ALIMENTATIERECHT MOET EEN DUIDELIJK ONDERSCHEID WORDEN GEMAAKT TUSSEN
DE GRONDSLAG VOORTDURENDE SOLIDARITEIT EN DE GRONDSLAG HUWELIJKSGERELATEERDE
VERMINDERING VAN DE VERDIENCAPACITEIT (ET ONDERSCHEID DIENT IN HET RECHT
ZODANIG TOT UITDRUKKING TE KOMEN DAT VERSCHILLENDE REGELS GELDEN VOOR DE
ONDERHOUDSPLICHT DIE IS GEBASEERD OP DE GRONDSLAG VOORTDURENDE SOLIDARITEIT
EN VOOR DE ONDERHOUDSPLICHT DIE DE HUWELIJKSGERELATEERDE VERMINDERING VAN DE
VERDIENCAPACITEIT ALS GRONDSLAG HEEFT
Door de grondslagen expliciet te benoemen en vervolgens een duidelijk
onderscheid te maken tussen de twee grondslagen, kunnen partijen
duiden WAAROM zij überhaupt partneralimentatie ontvangen of moeten
betalen. Daarnaast kunnen de geconstateerde knelpunten van het Nederlandse recht bij de rechtvaardiging van de toekenning van partneralimentatie, de alimentatiehoogte, de alimentatieduur en de beëindiging
van de onderhoudsplicht door hertrouwen of daaraan gelijkgesteld samenwonen van de alimentatiegerechtigde (artikel 1:160 BW) door het maken
van een duidelijk onderscheid in het recht worden verholpen (zie conclusie
2, paragraaf 10.2.2).
Anders dan de VVD, PvdA en D66 in hun initiatiefnota hebben voorgesteld
om nog slechts partneralimentatie toe te kennen als deze kan worden
gebaseerd op de huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit, wordt in dit onderzoek gepleit om de voortdurende solidariteit
als tweede grondslag van partneralimentatie te erkennen. Veel opvattingen
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over de rechtvaardiging van deze onderhoudsplicht die naar voren komen
in de wetsgeschiedenis, rechtspraak en literatuur zijn namelijk te herleiden
tot erkenning van deze grondslag (zie paragraaf 10.2.1). Bovendien blijkt
dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking bereid is om partneralimentatie toe te kennen aan ex-echtgenoten die door ziekte of ouderdom
behoeftig zijn geworden. In dergelijke gevallen is de onderhoudsplicht uitsluitend gebaseerd op de grondslag voortdurende solidariteit. Daarom lijkt
het gerechtvaardigd dat voormalige echtgenoten primair verantwoordelijk
blijven voor hun behoeftige ex-echtgenoten en moet deze verantwoordelijkheid niet via de bijstand worden afgewenteld op de samenleving.
 )NDIEN DE ONDERHOUDSPLICHT KAN WORDEN GEBASEERD OP BEIDE GRONDSLAGEN SAMEN
LOOP VAN GRONDSLAGEN GELDEN DE REGELS VOOR PARTNERALIMENTATIE GEBASEERD OP DE
GRONDSLAG HUWELIJKSGERELATEERDE VERMINDERING VAN DE VERDIENCAPACITEIT In geval
van samenloop van de grondslagen hebben de regels die gelden in de gevallen
dat de onderhoudsplicht is gebaseerd op de grondslag huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit voorrang boven de regels die gelden
voor de gevallen dat de onderhoudsplicht is gebaseerd op de grondslag
voordurende solidariteit. De eerstgenoemde regels worden vooropgesteld
omdat de daarbij behorende grondslag in dit voorstel de alimentatieplichtige een sterkere bescherming biedt, nu deze in het kader van een
billijkheidstoets in principe niet kan worden doorkruist. Bovendien geniet
de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit
de voorkeur van de Nederlandse bevolking en kan deze hoogstwaarschijnlijk op een hogere sociale acceptatie rekenen. Dit kan een positief effect
hebben op de nakoming van de onderhoudsplicht door draagkrachtige
ex-echtgenoten. Door de causale relatie tussen de behoeftigheid en het
huwelijk valt bij de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de
verdiencapaciteit de juridische plicht tot betaling van partneralimentatie
meer samen met de morele plicht om dit te doen dan bij de grondslag
voortdurende solidariteit (zie conclusie 3, paragraaf 10.2.3). De verklaring
die hiervoor is gegeven, is dat de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit is gebaseerd op instrumentele solidariteit.
"BOCFWFMJOHFOWPPSEFHFWBMMFOXBBSJOQBSUOFSBMJNFOUBUJFJTHFCBTFFSEPQ
EFHSPOETMBHIVXFMJKLTHFSFMBUFFSEFWFSNJOEFSJOHWBOEFWFSEJFODBQBDJUFJU
De toekenning van partneralimentatie
3. !RTIKEL  LID  "7 MOET ZODANIG WORDEN GEWIJZIGD DAT HIERUIT VOLGT DAT DE RECHTER
BIJ DE VRAAG OF PARTNERALIMENTATIE KAN WORDEN TOEGEKEND OOK MOET ACHTERHALEN
OF DE ONDERHOUDSPLICHT IS GEBASEERD OP DE HUWELIJKSGERELATEERDE VERMINDERING
VAN DE VERDIENCAPACITEIT Hierbij moet de vraag worden beantwoord of er
tussen de behoeftigheid van de alimentatiegerechtigde en het huwelijk een
causale relatie bestaat. Van een dergelijke relatie is sprake als degene die
om partneralimentatie verzoekt (ﬁnanciële) offers voor het huwelijk heeft
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gebracht. Zo ja, dan heeft de onderhoudsbijdrage de huwelijksgerelateerde
vermindering van de verdiencapaciteit als grondslag.
!AN ARTIKEL  "7 DIENT EEN APART LID TE WORDEN TOEGEVOEGD WAARIN DE
CATEGORIE ¯ZORGALIMENTATIE° IS OPGENOMEN Zorgalimentatie is een vorm van
partneralimentatie die kan worden toegekend aan de behoeftige ouder die
na de echtscheiding de zorg heeft voor een of meerdere gemeenschappelijke
kinderen. Tussen de ex-echtgenoten moet sprake zijn van een ongelijke
verdeling van de zorg voor de kinderen. In de praktijk zal deze categorie
de belangrijkste plaats innemen. Door zorgalimentatie komt het belang
van het kind beter in het partneralimentatierecht tot uitdrukking. Daarnaast komt in dit proefschrift naar voren dat de Nederlandse bevolking
bij de keuze om partneralimentatie toe te kennen, vaak redenen noemt
waarin de verantwoordelijkheid voor de gemeenschappelijke kinderen
wordt benadrukt. Hoogstwaarschijnlijk kan zorgalimentatie op een hoge
sociale acceptatie rekenen.
4OT GEMEENSCHAPPELIJKE KINDEREN WORDEN DIE KINDEREN GEREKEND DIE UIT HET
HUWELIJK TUSSEN DE ONDERHOUDSPLICHTIGE EN GERECHTIGDE GEBOREN ZIJN OF DOOR HEN
ZIJN GEADOPTEERD $AARNAAST KUNNEN TOT DEZE GROEP OOK PLEEG OF KLEINKINDEREN
WORDEN GEREKEND Het gaat er om dat de verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde vanwege de zorg wordt verminderd. Hiervan is niet slechts
sprake bij zorg voor gemeenschappelijke kinderen, maar ook bij zorg voor
pleeg- of kleinkinderen. Dat de verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde wordt verminderd door de zorg voor stiefkinderen van de
onderhoudsplichtige is niet aannemelijk, want na de echtscheiding zal zij
hoogstwaarschijnlijk niet voor de stiefkinderen blijven zorgen.
(ET GEMEENSCHAPPELIJKE KIND MOET DAADWERKELIJK BEHOEFTE HEBBEN AAN ZORG DOOR
DE ZORGENDE OUDER Het gemeenschappelijke kind mag bijvoorbeeld niet
voor langere tijd in een internaat of pleeggezin verblijven. De zorgende
ouder moet daadwerkelijk niet in eigen levensonderhoud kunnen voorzien
vanwege deze zorg.
7ANNEER DE HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE KIND NA DE ECHT
SCHEIDING BIJ DE BEHOEFTIGE EX ECHTGENOOT IS BEPAALD MOET WEERLEGBAAR WORDEN
VERMOED DAT ZORGALIMENTATIE KAN WORDEN TOEGEKEND Het is eventueel aan de
niet-zorgende ouder te stellen en te bewijzen dat tussen de zorg voor het
gemeenschappelijke kind en de behoeftigheid geen causale relatie bestaat.
"IJ ZORGALIMENTATIE MOET GELDEN DAT DE ALIMENTATIEGERECHTIGDE BASISALIMENTATIE
ONTVANGT ZOLANG HET JONGSTE GEMEENSCHAPPELIJKE KIND NIET NAAR DE BASISSCHOOL
GAAT Dit houdt in dat de zorgende ouder geen plicht heeft om door betaalde
arbeid in eigen levensonderhoud te voorzien tot het moment dat het
gemeenschappelijke kind vier jaar is. Tijdens de basisschoolperiode wordt
er vanuit gegaan dat de zorgende ouder (weer) parttime (0,5 fte) kan werken.
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Op het moment dat het jongste kind naar de middelbare school gaat, heeft
de zorgende ouder weer de plicht om fulltime te werken.
De hoogte van partneralimentatie
9. (ET HUIDIGE UITGANGSPUNT « HET HUWELIJKSE WELVAARTSNIVEAU « UIT DE !LIMENTATIE
NORMEN OOK WEL 4REMANORMEN DAT WORDT GEHANTEERD BIJ DE BEPALING VAN DE
BEHOEFTE VAN DE ALIMENTATIEGERECHTIGDE MOET BLIJVEN GELDEN De ex-echtgenoot
die offers voor het huwelijk heeft gebracht, heeft immers bijgedragen aan
het tijdens het huwelijk bereikte welvaartsniveau. Daarom is het terecht dat
ook deze na de echtscheiding deelt in de tijdens het huwelijk opgebouwde
levensstandaard.
10. )N DE !LIMENTATIENORMEN MOET EXPLICIET WORDEN OPGENOMEN DAT DE RECHTER HET
ALIMENTATIEBEDRAG OP TERMIJN OP NIHIL KAN STELLEN EN GEFASEERD KAN AFBOUWEN
Hoewel thans in de praktijk reeds van de nihilstelling op termijn (al dan
niet met gefaseerde afbouw) gebruikt wordt gemaakt, moet deze mogelijkheid voor de volledigheid in de Alimentatienormen worden opgenomen.
Juist hierdoor kan de alimentatiegerechtigde immers worden geprikkeld
om met betaalde arbeid (weer) in eigen levensonderhoud te voorzien. Dit
is bevorderlijk voor de emancipatie van gescheiden vrouwen.
11. )N DE !LIMENTATIENORMEN MOET WORDEN OPGENOMEN DAT ZOLANG DE ALIMENTATIE
GERECHTIGDE ZORGALIMENTATIE ONTVANGT DIE BASISALIMENTATIE INHOUDT HET
ALIMENTATIEBEDRAG NIET DOOR DE RECHTER GEFASEERD KAN WORDEN AFGEBOUWD OF GEEN
¹CTIEVE INKOMSTEN BIJ DE BEHOEFTE VAN DE GERECHTIGDE KUNNEN WORDEN OPGETELD .A
VERLOOP VAN DE BASISALIMENTATIE KAN DE ZORGENDE OUDER DOOR DE RECHTER GEPRIKKELD
WORDEN OM WEER AAN HET WERK TE GAAN DOOR HET ALIMENTATIEBEDRAG GEFASEERD AF
TE BOUWEN DOOR BIJVOORBEELD VANAF DAT MOMENT BIJ DE BEREKENING VAN DE BEHOEFTE
REKENING TE HOUDEN MET ¹CTIEVE INKOMSTEN UIT EEN PARTTIME BAAN   FTE 
Een gefaseerde afbouw van het bedrag door bijvoorbeeld het meetellen van
ﬁctieve inkomsten bij de berekening van de behoefte van de alimentatiegerechtigde is onlogisch als de zorgende ouder basisalimentatie ontvangt
omdat deze – volgens dit voorstel – gedurende de eerste vier levensjaren
van het jongste gemeenschappelijke kind geen plicht heeft om te werken.
Wanneer het kind de vierjarige leeftijd heeft bereikt, kan het alimentatiebedrag wel gefaseerd worden afgebouwd omdat de zorgende ouder dan de
plicht heeft om weer parttime te werken (zie aanbeveling 8).
De duur van partneralimentatie
12. $E DUUR VAN PARTNERALIMENTATIE MOET DOOR DE RECHTER OP MAAT WORDEN BEPAALD
BINNEN DE VOORGESTELDE WETTELIJKE MAXIMUMTERMIJNEN ZIE AANBEVELINGEN  EN  
Door de duur op maat te bepalen kan de rechter rekening houden met alle
omstandigheden van het geval en kan in een individueel geval een rechtvaardige uitkomst worden bereikt. In dit promotieonderzoek is naar voren
gekomen dat ook de Nederlandse bevolking een oplossing lijkt te steunen
waarin de vaststelling van de duur maatwerk is.
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$IT KAN WORDEN BEWERKSTELLIGD DOOR
1. ARTIKEL  LID  "7 ZODANIG TE WIJZIGEN DAT DE RECHTER NIET LANGER SLECHTS
MEER OP VERZOEK VAN EEN VAN DE PARTIJEN MAAR OOK AMBTSHALVE DE ONDER
HOUDSBIJDRAGE KAN VERKORTEN en,
2. AAN ARTIKEL  LID  "7 TOE TE VOEGEN DAT DE RECHTER AMBTSHALVE OF OP VERZOEK
VAN DE ALIMENTATIEGERECHTIGDE EEN LANGERE ONDERHOUDSBIJDRAGE KAN TOEKENNEN
DAN DE WETTELIJKE MAXIMUMTERMIJN ALS IN EEN UITZONDERLIJK GEVAL OP VOORHAND
DUIDELIJK IS DAT HET GEMEENSCHAPPELIJKE KIND LANGERE ZORG NODIG HEEFT VANWEGE
CHRONISCHE ZIEKTE OF GEBREKEN De rechter moet dan een duur kunnen
bepalen zolang en voor zover de alimentatiegerechtigde niet kan werken
vanwege deze zorg. Hierdoor dient de zorgende ouder de rechter niet
om verlenging te verzoeken en in onzekerheid te zitten over wat de
rechter zal beslissen.
13. !RTIKEL  LID  "7 MOET ZODANIG WORDEN AANGEPAST DAT DE HUIDIGE MAXIMUM
TERMIJN VAN TWAALF JAAR WORDT VERVANGEN DOOR DE MAXIMUMTERMIJN DIE WORDT
BEREKEND AAN DE HAND VAN DE ONDERSTAANDE TABEL TABEL   $EZE TERMIJN GELDT
ALS EEN EX ECHTGENOOT ZORGALIMENTATIE IS TOEGEKEND Bij de keuze voor de maximumtermijn die staat in tabel 10.1 zijn meerdere uitgangspunten als basis
genomen. Het eerste en belangrijkste uitgangspunt is dat de behoeftige
ex-echtgenoot in ieder geval zorgalimentatie ontvangt tot het moment
wanneer het jongste gemeenschappelijke kind naar de middelbare school
gaat (doorgaans op twaalfjarige leeftijd).
Het tweede uitgangspunt is dat de zorgende ouder altijd een rehabilitatieperiode moet worden gegund waarin zij zich erop kan voorbereiden om
(weer) deel te nemen aan de arbeidsmarkt, zodat zij in eigen levensonderhoud kan gaan voorzien. Een periode van vijf jaar is voldoende om
een opleiding te volgen of bij c.q. om te scholen en werk te zoeken.
Het derde uitgangspunt is dat de rehabilitatieperiode moet worden verlengd
met de tijd die de alimentatiegerechtigde niet kan besteden aan betaalde
arbeid door de zorg voor jonge gemeenschappelijke kinderen. Aansluiting
wordt gezocht bij aanbeveling 8; de zorgende ouder die basisalimentatie
ontvangt, heeft geen plicht om te werken. Dit gehele tijdvak wordt bij de
rehabilitatieperiode opgeteld. Zodra het kind de vierjarige leeftijd heeft
bereikt, heeft de zorgende ouder de plicht om parttime te werken (0,5 fte). Dit
tijdvak wordt daarom voor de helft bij de rehabilitatieperiode opgeteld. Vanaf
de twaalfjarige leeftijd van het kind heeft de zorgende ouder de plicht om
fulltime te werken. Bij de rehabilitatieperiode wordt geen extra tijd opgeteld.
Het vierde uitgangspunt is ten slotte dat de zorgende ouder, meer dan
in het huidige recht, wordt geprikkeld om met betaalde arbeid in eigen
levensonderhoud te gaan voorzien.
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"MT IFU KPOHTUF LJOE PQ IFU NPNFOU WBO IFU BMJNFOUBUJFWFS[PFL JO EF MFFGUJKET
DBUFHPSJF  UPU  KBBS WBMU  EJFOU FS SFLFOJOH NFF UF XPSEFO HFIPVEFO EBU EF
[PSHFOEF PVEFS CBTJTBMJNFOUBUJF POUWBOHU PWFS EF SFTUFSFOEF  KBSFO UPU EBU IFU
KPOHTUF HFNFFOTDIBQQFMJKLF LJOE EF WJFSKBSJHF MFFGUJKE IFFGU CFSFJLU ;PBMT
HF[FHE  XPSEU EF[F UJKE WPMMFEJH CJK EF SFIBCJMJUBUJFQFSJPEF WBO WJKG KBBS PQHFUFME
%BBSOBBTU XPSEU BMUJKE EF IFMGU WBO EF QFSJPEF UVTTFO EF WJFS FO UXBBMGKBSJHF
MFFGUJKE WBO IFU LJOE CJK EF SFIBCJMJUBUJFQFSJPEF PQHFUFME PNEBU EF [PSHFOEF
PVEFSEFQMJDIUIFFGUPNTMFDIUT GUFUFXFSLFO%JUJTFFOQFSJPEFWBOWJFSKBBS
7PPSCFFME IFU KPOHTUF LJOE JT UXFF KBBS PVE PQ IFU NPNFOU WBO IFU
BMJNFOUBUJFWFS[PFL %F [PSHFOEF PVEFS POUWBOHU UPUEBU IFU LJOE WJFS KBBS JT
CBTJTBMJNFOUBUJF  EJU JT UXFF KBBS   )JFSCJK XPSEU EF UJKE PQHFUFME EJF EF
[PSHFOEF PVEFS OJFU LBO CFTUFEFO BBO CFUBBMEF BSCFJE EBU JT FFO QFSJPEF WBO
WJFS KBBS  FO EF SFIBCJMJUBUJFQFSJPEF WBO WJKG KBBS %F NBYJNVNUFSNJKO LBO XPSEFO
CFSFLFOE   KBBS
"MT IFU KPOHTUF LJOE PQ IFU NPNFOU WBO IFU BMJNFOUBUJFWFS[PFL JO EF MFFGUJKET
DBUFHPSJF  KBBS WBMU  EBO XPSEU EF IFMGU WBO EF UJKE PWFS EF SFTUFSFOEF
KBSFO UPUEBU IFU LJOE EF UXBBMGKBSJHF MFFGUJKE IFFGU CFSFJLU  CJK EF SFIBCJMJUBUJF
QFSJPEFWBOWJKGKBBSPQHFUFME
7PPSCFFME IFU KPOHTUF LJOE JT [FWFO KBBS PVE PQ IFU NPNFOU WBO IFU BMJNFO
UBUJFWFS[PFL %F [PSHFOEF PVEFS POUWBOHU PWFS EF IFMGU WBO EF SFTUFSFOEF
WJKG KBBS   QBSUOFSBMJNFOUBUJF QMVT FFO SFIBCJMJUBUJFQFSJPEF WBO WJKG KBBS
%FNBYJNVNUFSNJKOLBOXPSEFOCFSFLFOE  Y   KBBS
0Q IFU NPNFOU EBU IFU KPOHTUF LJOE OBBS EF NJEEFMCBSF TDIPPM HBBU  IFFGU
EF[PSHFOEFPVEFSEFQMJDIUPNXFFSGVMMUJNFBBOIFUXFSLUFHBBO;JKLSJKHUOPHFFO
SFIBCJMJUBUJFQFSJPEFWBONBYJNVNWJKGKBBSUPFHFLFOE

14. !AN ARTIKEL  LID  "7 MOET WORDEN TOEGEVOEGD DAT ALS GEEN SPRAKE IS VAN
ZORGALIMENTATIE MAAR DE ONDERHOUDSPLICHT WmL KAN WORDEN GEBASEERD OP DE
HUWELIJKSGERELATEERDE VERMINDERING VAN DE VERDIENCAPACITEIT EEN MAXIMUM
TERMIJN GELDT VAN VIJF JAAR In deze rehabilitatieperiode kan de behoeftige
ex-echtgenoot zich er op voorbereiden om (weer) deel te nemen aan de
arbeidsmarkt, zodat zij in eigen levensonderhoud kan voorzien. Een
periode van maximaal vijf jaar is voldoende om een opleiding te volgen of
bij- c.q. om te scholen en werk te zoeken. Terugkeer op de arbeidsmarkt
kan echter zeer moeilijk zijn voor alimentatiegerechtigden die tijdens een
lang huwelijk niet hebben gewerkt. Voor dergelijke gevallen zou wellicht
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een langere maximumtermijn dienen te gelden, zoals ook is opgenomen in
de initiatiefnota van de VVD, PvdA en D66. Meer onderzoek is nodig naar
deze speciﬁeke gevallen.
Geen beëindiging van zorgalimentatie
15. !AN ARTIKEL  "7 DIENT TE WORDEN TOEGEVOEGD DAT ZORGALIMENTATIE NIET
WORDT BEpINDIGD BIJ HERTROUWEN OF DAARAAN GELIJKGESTELD SAMENWONEN VAN DE
ALIMENTATIEGERECHTIGDE In geval van zorg voor een gemeenschappelijk kind
rechtvaardigt een nieuw huwelijk of daaraan gelijkgesteld samenwonen van
de alimentatiegerechtigde niet dat de onderhoudsplicht van de eerdere exechtgenoot komt te vervallen. Beide ouders zijn immers verantwoordelijk
voor de zorg voor hun gemeenschappelijke kind (of kinderen) en daarom
blijft de niet-zorgende ouder ook tijdens een nieuwe duurzame relatie van
de alimentatiegerechtigde een vergoeding verschuldigd voor deze zorg.
Hierdoor wordt bovendien voorkomen dat de zorgende ouder en het kind
in armoede vervallen als de nieuwe partner weinig of geen draagkracht
heeft. Een nieuwe duurzame relatie van de alimentatiegerechtigde moet
wel een omstandigheid zijn op basis waarvan de rechter de onderhoudsplicht eventueel kan wijzigen.
In de initiatiefnota van de VVD, PvdA en D66 is voorgesteld om artikel
1:160 BW te schrappen. In dit proefschrift wordt echter aanbevolen dit
slechts te doen voor zorgalimentatie. Uit dit onderzoek volgt namelijk dat
de Nederlandse bevolking achter het huidige artikel 1:160 BW staat. In de
resultaten van dit onderzoek was echter wel te zien dat een groter aantal
respondenten koos voor het laten herleven of doorlopen van de onderhoudsplicht in de casus waarin de alimentatiegerechtigde de zorg voor kinderen
had, dan in het geval waarin de gerechtigde geen kinderen verzorgde.
16. !AN ARTIKEL  "7 DIENT TE WORDEN TOEGEVOEGD DAT ALS DE ALIMENTATIE
GERECHTIGDE EVENEENS ZORGALIMENTATIE KAN ONTVANGEN VAN DE LATERE EX ECHTGENOOT
DEZE ONDERHOUDSPLICHT VvvR DE ONDERHOUDSPLICHT VAN DE EERDERE EX ECHTGENOOT
GAAT Bij samenloop van de onderhoudsplicht van een eerdere en een latere
ex-echtgenoot, is de verantwoordelijkheid van de ex-echtgenoot uit een
eerder ontbonden huwelijk subsidiair ten opzichte van de verantwoordelijkheid van de ex-echtgenoot uit het later ontbonden huwelijk.
"BOCFWFMJOHFOWPPSEFHFWBMMFOXBBSJOQBSUOFSBMJNFOUBUJFJTHFCBTFFSE
PQEFHSPOETMBHWPPSUEVSFOEFTPMJEBSJUFJU
De toekenning van partneralimentatie
17. !RTIKEL  LID  "7 MOET ZODANIG WORDEN GEWIJZIGD DAT HIERUIT VOLGT DAT DE
RECHTER BIJ DE VRAAG OF PARTNERALIMENTATIE KAN WORDEN TOEGEKEND OOK MOET
KUNNEN WORDEN ACHTERHAALD OF DE ONDERHOUDSPLICHT UITSLUITEND IS GEBASEERD OP DE
GRONDSLAG VOORTDURENDE SOLIDARITEIT Hierbij moet de vraag worden beantwoord
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of tussen de behoeftigheid van de alimentatiegerechtigde en het huwelijk
een causale relatie bestaat. Zo niet, dan heeft de onderhoudsbijdrage
de voortdurende solidariteit als grondslag en wordt de behoeftigheid niet
zozeer door het huwelijk, maar meer door persoonlijke of maatschappelijke
omstandigheden veroorzaakt. Hiervan is in de meeste gevallen sprake als
de behoeftigheid uitsluitend is veroorzaakt door ziekte, ouderdom of werkloosheid (ontstaan als gevolg van een slechte situatie op de arbeidsmarkt).
18. 6OOR PARTNERALIMENTATIE GEBASEERD OP GRONDSLAG VOORTDURENDE SOLIDARITEIT MOET
IN DE WET DE BILLIJKHEIDSTOETS WORDEN OPGENOMEN Een negatieve uitkomst
van de billijkheidstoets heeft namelijk tot gevolg dat de solidariteit tussen
ex-echtgenoten wordt verzwakt of weggenomen, zodat een lagere of
kortdurende onderhoudsbijdrage wordt vastgesteld of geheel geen partneralimentatie wordt toegekend. Het is daarom duidelijker en vollediger om
deze toets in de wet op te nemen. In deze bepaling moet een (limitatieve
of niet-limitatieve) lijst komen met omstandigheden die van belang zijn
bij de billijkheidstoets, zoals wangedrag en een zeer korte samenlevingsof huwelijksduur. Een andere belangrijke factor is als de behoeftigheid is
veroorzaakt door omstandigheden die geheel in de sfeer van de verantwoordelijkheid van verzoeker zelf liggen. Uit dit promotieonderzoek blijkt
namelijk dat een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt
dat de nahuwelijkse solidariteit door deze factor wordt begrensd. Ook in de
Belgische en Duitse wet is een dergelijke factor opgenomen.
De hoogte van partneralimentatie
19. )N DE !LIMENTATIENORMEN MOET EXPLICIET WORDEN OPGENOMEN DAT DE RECHTER IN
SOLIDARITEITSGEVALLEN BIJ DE BEREKENING VAN DE ALIMENTATIEHOOGTE DE MOGELIJKHEID
HEEFT OM DE BEHOEFTE VAN DE ALIMENTATIEGERECHTIGDE LAGER VAST TE STELLEN DAN BIJ DE
BEREKENING AAN DE HAND VAN HET HUWELIJKSE WELVAARTSNIVEAU In solidariteitsgevallen heeft de alimentatiegerechtigde immers meestal niet bijgedragen
aan het bereikte huwelijkse welvaartsniveau. Voor de beantwoording van de
vraag naar welk uitgangspunt de behoefte moet worden vastgesteld, is meer
onderzoek nodig. In dit promotieonderzoek is namelijk geen goed en duidelijk uitgangspunt gevonden. Het uitgangspunt kan bijvoorbeeld ergens
liggen tussen de huwelijkse levensstandaard en het bestaansminimum.
20. )N DE !LIMENTATIENORMEN MOET WORDEN OPGENOMEN DAT DE ONDERHOUDSPLICHT
SLECHTS GEFASEERD KAN WORDEN AFGEBOUWD ALS DE ALIMENTATIEGERECHTIGDE NOG DE
MOGELIJKHEID HEEFT OM WEER DEEL TE NEMEN AAN DE ARBEIDSMARKT De gefaseerde
afbouw is bedoeld om de alimentatiegerechtigde te prikkelen om weer deel
te nemen aan de arbeidsmarkt en zelfvoorzienend te worden. Vaak zal
dit in solidariteitsgevallen niet meer mogelijk zijn, bijvoorbeeld als de
behoeftige ex-echtgenoot arbeidsongeschikt is geraakt of een hoge leeftijd
heeft bereikt.
;JFIPPGETUVL
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De duur van partneralimentatie
21. $E DUUR VAN PARTNERALIMENTATIE MOET IN SOLIDARITEITSGEVALLEN DOOR DE RECHTER
OP MAAT WORDEN BEPAALD BINNEN DE VOORGESTELDE WETTELIJKE MAXIMUMTERMIJN
ZIE AANBEVELING   !RTIKEL  LID  "7 MOET ZODANIG WORDEN GEWIJZIGD DAT
DE RECHTER NIET LANGER MEER OP VERZOEK VAN EEN VAN DE PARTIJEN MAAR AMBTSHALVE
DE ONDERHOUDSBIJDRAGE KAN VERKORTEN ZIE OOK AANBEVELING   Hoewel in de
meeste solidariteitsgevallen de maximumtermijn (zie aanbeveling 22) zal
worden toegekend omdat bijvoorbeeld een arbeidsongeschikte of oudere
ex-echtgenoot niet meer door betaalde arbeid in eigen levensonderhoud
kan voorzien, is soms een bepaling van de duur op maat wenselijk,
bijvoorbeeld als te verwachten is dat een werkloze gescheiden echtgenoot
binnen een kortere termijn dan vijf jaar weer kan deelnemen aan de
arbeidsmarkt.
22. !RTIKEL  LID  "7 KAN ZODANIG WORDEN AANGEPAST DAT DE HUIDIGE MAXIMUM
TERMIJN DIE GELDT VOOR KINDERLOZE HUWELIJKEN DIE KORTER HEBBEN GEDUURD DAN VIJF
JAAR WORDT VERVANGEN DOOR EEN MAXIMUMTERMIJN VAN VIJF JAAR VOOR IN PRINCIPE
ALLE SOLIDARITEITSGEVALLEN TENZIJ HET HUWELIJK KORTER HEEFT GEDUURD DAN VIJF JAAR )N
DAT LAATSTE GEVAL BLIJFT DE HUWELIJKSDUUR ALS MAXIMUMTERMIJN GELDEN Een zieke,
oudere of werkloze ex-echtgenoot moet een overgangsperiode worden
gegund waarin zij zich kan voorbereiden op een lager welvaartsniveau dan
zij tijdens het huwelijk gewend was. Hoe lang deze overgangsperiode moet
duren, is een lastige en vooral rechtspolitieke keuze. Zoals in de Duitse
doctrine terecht is gesteld, volgt namelijk uit de grondslag voortdurende
solidariteit niet hoe lang (of hoe hoog) een onderhoudsplicht moet zijn.
Doordat in dit promotieonderzoek naar voren komt dat de grondslag voortdurende solidariteit op minder acceptatie kan rekenen dan de grondslag
huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit (zie ook
aanbeveling 2), kan de maximumtermijn wellicht niet langer zijn dan die
in aanbeveling 12 is gegeven. Met toekomstig empirisch onderzoek kan
echter worden achterhaald hoe de Nederlandse bevolking denkt over een
dergelijke korte maximumtermijn in solidariteitsgevallen, vooral als hierbij
eveneens sprake is van een lange huwelijksduur.
23. $E LAATSTE ZIN VAN ARTIKEL  LID  "7 MOET WORDEN GESCHRAPT Verlenging
van de onderhoudsplicht in solidariteitsgevallen moet niet meer mogelijk
zijn. De nahuwelijkse solidariteit eindigt altijd na verloop van de maximumtermijn. Hierna is de samenleving verantwoordelijk voor ex-echtgenoten
die door persoonlijke of maatschappelijke omstandigheden niet in eigen
levensonderhoud kunnen voorzien.
 505)&5"-*.&/5"5*&3&$)50/44$)&*%5
¯'ESCHIEDEN UND DOCH GEBONDEN° luidt de titel van het boek over partneralimentatie van de Duitse auteur Brudermüller. Deze vraag laat zien dat partneralimentatie vaak als een contradictie wordt beschouwd. Op het eerste gezicht
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lijkt deze juridische zorgplicht ook onverenigbaar te zijn met het feit dat de
voormalige echtgenoten er juist voor hebben gekozen om zonder elkaar verder
te leven. In een samenleving waarin de kans dat een huwelijk voortijdig strandt
in 2010 is opgelopen tot afgerond 36 procent, waar sprake is van een toenemende
arbeidsparticipatie van vrouwen en een veranderende rolverdeling tussen
mannen en vrouwen, lijkt deze (ogenschijnlijke) tegenstrijdigheid steeds vaker
een punt van discussie te zijn. De maatschappelijke veranderingen ten
spijt, is partneralimentatie nog steeds noodzakelijk en van deze tijd. Met dit
promotieonderzoek heb ik getracht te laten zien dat een scheiding in veel
gevallen leidt tot economische achteruitgang van de ex-partners, in het bijzonder
van vrouwen/moeders vanwege het onvoltooide emancipatieproces. Partneralimentatie vormt vaak een essentieel onderdeel in het inkomen van eenoudergezinnen. Met deze studie heb ik eveneens willen aantonen dat ook de
Nederlandse bevolking de noodzaak van partneralimentatie lijkt in te zien,
want het blijkt dat deze onderhoudsbijdrage nog op voldoende steun kan
rekenen. De geluiden uit de media dat partneralimentatie niet meer van deze
tijd is, zijn daarom veelal te ongenuanceerd. Ook in onze samenleving heeft
het huwelijk blijkbaar nog steeds een zodanige bijzondere positie weten te
behouden dat echtelieden niet uiteen kunnen gaan zonder enige ﬁnanciële
verantwoordelijkheid naar elkaar toe.
Toch is het huidige alimentatierecht vanaf zijn invoering onderwerp van
discussie geweest. Meerdere politieke partijen hebben de afgelopen jaren te
kennen gegeven dat zij dit recht willen hervormen en verschillende initiatieven
daartoe zijn inmiddels genomen. Het lijkt er echter op dat deze plannen niet
altijd tot rechtvaardige uitkomsten leiden. Met het onderzoek is geprobeerd
een bijdrage te leveren aan de discussie over het alimentatierecht door een
duidelijk antwoord te geven op de vraag WAAROM ex-echtgenoten na de echtscheiding ﬁnancieel verantwoordelijk voor elkaar kunnen blijven. De insteek
van de studie is geweest dat voornamelijk op dit vlak nog veel winst te behalen
valt. Vooral omdat de betaling van partneralimentatie de gescheiden echtgenoten direct in de portemonnee treft, is een heldere en begrijpelijke reden
voor deze onderhoudsbijdrage van groot belang. Door in het recht een
duidelijk onderscheid te maken tussen de grondslag voortdurende solidariteit
en de grondslag huwelijksgerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit,
kan een beter geaccepteerd alimentatiestelsel worden ontwikkeld omdat hierin
een nieuwe afweging wordt gemaakt tussen zorg voor kinderen en autonomie
van de onderhoudsgerechtigde en -plichtige. Op basis daarvan kunnen tevens
verbeteringen worden aangebracht in de toekenning, duur, hoogte en de
beëindiging van de onderhoudsbijdrage.
Hoewel partneralimentatie waarschijnlijk altijd een heikel punt zal blijven,
wil ik desalniettemin afsluiten met de wens dat deze onderhoudsplicht
uiteindelijk minder vaak ter discussie wordt gesteld en meer een gegeven
wordt: gescheiden, maar vaak toch verbonden.
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Since the law governing maintenance between former spouses was brought
into force in the Netherlands in 1971, partner maintenance remains a subject
of ongoing discussion. In recent years this debate has intensiﬁed to a level
where currently several political parties have launched various initiatives to
amend existing maintenance law. The main concerns regarding the current
law have to do with the fact that the entitlement to maintenance effectively
removes or reduces the dive for economic independence of the ex-spouse.
Furthermore, there is criticism that the duration of maintenance being too
long and the amount of maintenance being too high. Strikingly, an important
aspect entirely missing in this debate is the question WHY PER SE ex-spouses
are legally bound to ﬁnancially support individuals from whom they have
separated. This basic question of justiﬁcation – or grounds – of maintenance
between former spouses forms the subject of this PhD thesis. The central
idea of the thesis is that there exist two schools of thought regarding maintenance grounds: the CONTINUING SOLIDARITY and the MARRIAGE RELATED DIMINISHING
OF EARNING CAPACITY In brief, the ﬁrst ground is no more than mere solidarity
between the (ex)-spouses created by marriage, while the second ground has
to do with the sacriﬁces made by the dependent spouse for the sake of the
marriage. The latter is mostly the case when during the marriage an unequal
distribution of economic power exists in the couple, producing a clear
dichotomy between wage earner and domestic carer, performing unpaid
household work.
The main research question of this thesis is in which way and to what
extent could the maintenance law be improved by making a clear distinction
between the cases based on the grounds of CONTINUOUS SOLIDARITY OR MARRIAGE
RELATED REDUCTION OF EARNING CAPACITY In order to answer this question three
hypotheses are tested in this study. The ﬁrst hypothesis is that the current
maintenance law rests on the two afore-mentioned grounds. The second
hypothesis is that in the Netherlands no clear distinction is presently made
between these two grounds and that such a lack of distinction leads to
certain problems. The third hypothesis suggests that social acceptance of the
maintenance law in the Netherlands is currently low, but the level of acceptance
may increase once the law makes clear distinction between the two grounds.
In the ﬁrst part of the thesis, the grounds of maintenance between former
spouses under the Dutch law are investigated. Chapter one deals with the
current rules of maintenance law and recent legislative proposals made by
various political parties. This chapter addresses the question whether or not
the current rules make distinction between the two grounds and the related
problems are thereafter analyzed. Chapter two gives a historical overview of
diverse opinions on the justiﬁcation of maintenance between former spouses
put forward in Dutch legislative history, case law and legal literature. These


46.."3:

two chapters indicate that the justiﬁcation of maintenance is presently sought
in continuing solidarity and the marriage-related reduction of earning capacity.
However, in the Netherlands, no clear distinction between those grounds has
been made. As a result, the parties involved entirely fail to appreciate why they
are entitled to receive or are obliged to pay maintenance. It also appears that
the application of maintenance law without making a clear distinction between
grounds leads to problems with justiﬁcation of attribution, amount, duration,
and termination of maintenance in case of remarriage or entering into
marriage-like relationship by the dependent ex-spouse (article 1:160 Dutch
Civil Code).
Chapter 3 scrutinises which elements of maintenance law allow for the
determination of the appropriate ground of maintenance in each particular
case. The conclusion of this chapter is that the main test for determining
a maintenance ground is the question whether or not there is a casual
relationship between the marriage and the ﬁnancially disadvantage position of
the dependent spouse. If the answer to this question is ‘yes’, the maintenance
obligation is based on the marriage-related reduction of earning capacity.
If no causal relationship is established and the dependence results from
other personal or societal courses (e.g. illness or unemployment) the ground
of maintenance will be the continuing solidarity. This chapter allows the
conclusion to be drawn that distinguishing between the two grounds is
practically possible and contributes to resolving the indicated problems.
In the second part of the thesis, the issue of social acceptance of the
Dutch maintenance law is scrutinised in light of the discussion surrounding
the maintenance grounds. Chapter 4 contains the theoretical research. Thereby,
various classic anthropological, sociological and legal-philosophical theories are
employed in to order to clarify why a distinction between the two maintenance
grounds can inﬂuence the social acceptance of maintenance between former
spouses. In this chapter it is submitted that the two maintenance grounds
are rooted in two different archetypal forms of solidarity. The marriage-related
reduction in earning capacity is rooted in instrumental solidarity and the
continuous solidarity is rooted in affective solidarity. It is further defended that
the instrumental solidarity is better linked to the western notion of justice than
affective solidarity that is based on mere benevolence. In chapter three, this
theory is tested with the help of quantitative research: a questionnaire enquiry
conducted upon representative sample of the Dutch population (N=1031).
The views of the population regarding maintenance were tested using this
empirical study and one of the major ﬁndings was that post-divorce partner
maintenance in the Netherlands still enjoys considerable social support. From
the information obtained, it also appeared plausible that social acceptance
of the maintenance between former spouses would increase if the rules on
process of maintenance attribution, duration and amount would incorporate
the distinction between the two maintenance grounds.
The third part of this thesis entails comparative study of the role of the
maintenance grounds in the ‘Principles of European Family Law Regarding
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Maintenance between Former Spouses’ of the Commission on European
Family Law, and Belgian and German law. The main purpose of this study is
to ﬁnd out whether in these jurisdictions the distinction between grounds of
maintenance has contributed to ﬁnding adequate remedies for the problems
indicated in the Netherlands.
The ﬁnal part of this thesis contains the main conclusions and the
23 suggestions for improving the Dutch partner maintenance law; indicating
how the legal rules may be improved by making a clear distinction between
the two maintenance grounds. Along with a few general suggestions,
speciﬁc suggestions are offered regarding the attribution of partner
maintenance, amount, duration and termination of maintenance according
to article 1:160 CC.
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211, 242, 392
opleidings- 141, 153-154, 370, 381
kostwinner(s-) 108, 127, 307
-huwelijk 113
-model 108
kostwinnerschap 3, 108, 124, 255, 271
kritiek 18, 35-36, 50, 58-59, 116-117, 219, 253,
259, 308
kwaliﬁcatie 30, 39, 45, 51, 54, 63, 67, 199, 227
alimentaire 49-51, 67, 198
compensatoire 39, 45, 51, 62, 198
schadevergoedend(e) 29-31, 158, 207, 226,
300
land(en) 3, 76, 104, 107, 110-111, 176-178,
182, 186, 188-189, 273, 276, 279-280,
287-288, 300
Europese 2, 175-177, 190, 300
-rapporten 176
,EBENSBEDARF
GESAMTER 242, 254, 396-397
leeﬂoon 178, 207-208
leeftijd(s-) 12-14, 18, 40, 45, 56, 69, 71, 76,
78-79, 83-84, 95-97, 106, 134-135, 137, 144,
153, 160, 169-170, 186, 189, 205-206,
208, 210-211, 213-214, 217, 234, 236-237,
243-245, 258-261, 268, 276, 283, 287,
290, 307, 316-318, 320, 359-360, 369, 381,
389, 391
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-grens 237
pensioen- 84, 153, 237, 243, 369, 381
leereffect 137
levensbehoefte
gepaste 254, 267, 283-285
levenslang(e) 2, 30, 37, 43, 50-52, 58, 67, 91,
108, 123, 134-135, 141, 152, 162, 166, 189,
218, 229, 230, 257, 261-262, 268, 274,
287-290, 300
levensstandaard 12, 14-17, 24, 72, 75, 133, 153,
170, 265, 267-268, 270, 278, 282, 292,
316, 321
huwelijkse 15, 17, 30, 67, 188, 192, 196,
221-222, 234, 242, 251-254, 283-286, 300,
302, 311, 320
levensverhouding 32-33, 265
echtelijke 234
liberalisering 37-38, 69, 114, 141, 195-196,
226-227, 265, 300
liefdadigheid (zie altruïsme) 112, 124, 126,
129, 309
limitatief 277, 279
niet- 186
limitering 17, 19, 50-54, 56-59, 61-63, 67, 80,
83, 90-91, 215
rechterlijke 19, 287-288
literatuur (zie doctrine)
loonverschil (zie beloningsverschil)
lot 2, 14, 142, 159, 161, 166, 215, 368, 375, 379,
386
lotsverbondenheid 13, 64, 86-87, 89-90, 95,
123, 126
wederzijdse 123
.
maatschappij 14, 25, 57, 111, 129, 309
niet-westerse 119
vergrijzende 103
westerse 101, 119, 122-124, 129, 308, 310
maatschappelijk(e) 7, 38, 40-41, 43-44, 49,
51, 55-58, 66, 71, 76, 81, 83, 89, 101, 108,
113-118, 120-124, 128, 160, 178, 242, 274,
307-309, 320-322
verdragstheorie(ën) 114-118, 120, 122, 124
onvrede 3, 43, 101, 275, 285, 307
opvattingen 73, 83, 108, 113, 307
positie 38, 49, 57
steun 7
maatstaven 7, 12, 15, 18, 31, 42, 69-70, 141, 289
maatwerk 15, 59, 189, 192, 256, 270, 287,
290-291, 295, 313, 316
Marokko 90
matiging 88
media 65, 322
mengvorm 46, 54, 60, 62, 67, 199, 304
mentaliteitsverandering 127-128
methode 17, 104, 131-132, 135, 178-179, 182-183,
213, 251
BETTER LAW 183

COMMON CORE 183, 193
successieve 178
methodiek 16, 207, 282
begrotings- 207
driestaps- 207, 221
middelen 16, 70-72, 81, 186, 191, 201, 213-214,
242-243, 263, 266, 278, 288, 290, 389
middelpunt (zie kern)
minimumnorm 208
misdrijf of misdrijven 28, 244, 246-247, 280
mishandeling
fysieke 88-89, 98
psychische 88, 280
moeder 102, 106, 109, 220, 244, 261, 322,
357, 360, 364
-schap 89, 109
-zorg 108
monogamie 108, 307
seriële 108, 307
motivering(s-) 60-62, 65
eisen 18-20, 53, 288
plicht 55
/
nadelen 136, 183, 230-231, 236, 240, 254-256,
263-264, 267-268, 270, 283, 285, 288,
290
economische 39, 60
ﬁnanciële 185-186, 230
Nederlanders 28, 53, 108-109, 135, 138, 168
Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak
15, 58
NICHTPRiGEND 252
Nieuw-Guinea 118
nihil(stelling) 19, 316
norm-man 117
novelle 59, 62
0
offers 2, 14, 16, 23-24, 93-98, 124, 191-192,
221, 229, 240, 253, 267, 274, 281, 302,
305-306, 314, 316
omstandigheden
bijzondere 31, 42, 73, 78, 214, 249, 277
levens- 48, 208, 213, 254, 265, 267, 283,
285-286
onbillijk 23, 93, 218, 232, 234, 240-241, 245,
249, 254-256, 263, 267-268, 275, 279,
285-294, 301
onderwaardering 101, 114,118, 120, 123, 129,
308-309
onderzoek(s-) 5-7, 40, 53, 72, 102-103, 107-108,
118, 131-137, 139, 144146, 156, 163-164,
166-167, 169-170, 178, 181, 273, 282, 299,
302, 306, 310-313, 319-322, 357, 359
antropologisch 121
empirisch(e) 129, 131-135, 138, 163-170,
295, 311, 321, 357
grootschalig 132, 135, 139, 170
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hoofd- 132
kwalitatief 135
kwantitatief (zie grootschalig)
methode 131-132, 135
opinie- 53, 60, 134
-opzet 133
pilot- of voor- 132, 135
sociologisch 103, 107, 121
tijdsbestedings- 105
onrechtvaardigheid 41, 123, 193
overzicht
chronologisch 27
opleiding(s-) 19, 49, 56, 76, 81-83, 87, 96-97,
104, 144, 232-235, 238-240, 242, 247,
249, 256, 262-263, 275, 277, 287, 292,
317-318
beroeps- 96, 239, 242, 262
-duur 262
-keuze 104
vak- 73, 75, 81-82, 95-97, 276
-voorschriften 262
/RGANISING #OMMITTEE 182
Orthopedagogiekstudenten 135, 357
ouderdom 17, 94, 98, 163, 165, 167, 170, 189,
210, 231-238, 249, 256-257, 275, 287, 301,
306, 314, 320
ouderschap 65-66, 107, 125
overbruggingsuitkering 48
overheid(s-) 23, 27, 40-42, 44-46, 50, 52-53,
58-62, 107, 109, 113, 112, 168, 307
-beleid 107
-orgaan 40
overspel 28, 30-33, 86, 203, 248, 280
overtreding(en) 244-248, 280
1
paradoxa(a)l(e) 116
partneralimentatieplan 66
partnerschap 2, 5-6, 125, 292, 360
peildatum 252
periode(n)
wacht- 226
politiek(e)
principes 115-116
politici 40, 65, 307
positie 16, 28, 35, 38, 40-41, 43-44, 49, 51, 54,
57, 59, 62, 71, 79, 82-83, 101-102, 117,
135-136, 140, 196, 201, 221, 235, 258, 276,
322
procesrechtelijke 29, 226
probleem (zie knelpunt)
proefhuwelijk 22
proﬁjt 223
economisch 116, 120, 122, 125, 310
wederkerige 120
psychologi(e)(sche) 31, 122



2
quick scan 176
3
Raad van State 60
referentie
-kader 211
regering (zie overheid)
relatie(s) 2, 21-23,25, 49-51, 54, 62, 72, 81, 86,
89, 93, 95-98, 104, 118-123, 125-126, 129,
162, 181, 186-187, 190-193, 204, 220, 223,
235, 240, 243-244, 246, 248-250, 253,
259, 264-265, 269-270, 277, 279-280,
292-294, 306, 309, 314-315, 319-320,
389-390
associatieve 119-120, 309
buitenhuwelijkse 259
communale 119-120, 309
duurzame 2, 22, 192, 244, 246, 265, 269,
280, 292-293, 319
familiale 118-119, 126
zakelijke 118, 120
zorg- 33, 39, 129, 309
rechtsgrond 6, 46
rechtvaardigheid(s-) 110, 112, 114, 117-118,
121-122, 124-129, 141-143, 156, 201, 229,
240, 244, 274, 309
-opvattingen 156
seksespeciﬁeke 113
sociale 116
rechtsbeginsel(en) 229
rechtsgelijkheid 15, 41-42, 58, 207
rechtspraak (zie jurisprudentie)
rechtsvergelijking 7, 176, 400
2ECHTSFRIEDEN 128, 229
rechtswege 17, 21, 33, 51, 56, 190, 203, 216,
218, 220, 265, 291-292, 392
rechtvaardigheidstheorie
(zie maatschappelijk verdragstheorie)
rechtszekerheid 15, 42, 55, 58, 207
rehabilitatieperiode 138, 317-318
restcategorie 244-245, 280
restrictief 21
risico 81, 97, 142, 156, 231, 264
rolverdeling 18, 46, 49, 75-77, 98, 113, 143,
205, 230, 237, 260, 271, 276, 306-307,
322
ongelijke 12, 55, 57, 69, 71, 76-78, 83,
93-96, 177, 308
4
sanctie 30, 226
samenleving (zie concubinaat
of maatschappij)
schadevergoeding 30, 34, 36, 67, 196, 198,
226, 300
scheiding van tafel en bed 28-29, 32
schenking (zie gift)
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schuld(en) 28, 30-32, 34-36, 38, 66-67, 72, 86,
158, 187, 195-197, 202, 213, 215, 226, 241,
245, 273, 300-303
-principe 33, 165
relevante 72
-scheiding 195, 202
-vermoeden 196
-vraag 35, 158-159, 226
scholing
bij- 14, 192, 217, 232-233, 238, 240, 267
om- 84, 232-233, 238-242, 249, 252, 262,
275, 287
school
basis- 78, 106, 315
kleuter- 258-259, 261, 287, 290
segregatie 104-105
horizontale 104-105
verticale 105
sfeer (zie domein)
steekproef 131, 137-138, 144-145, 302, 310
signiﬁcant(ie) 138, 164, 201
situatie(s)
globale economische 201, 276
steekproef 137-138, 144-145
representatieve 131, 302, 310
structuur 139
solidariteit
affectieve 120-122, 124, 126, 129, 309-310
collectieve 111, 113
familiale 113, 143
instrumentele 120-122, 124-125, 129,
309-310, 314
nahuwelijkse 50, 165, 212, 229, 244, 246,
248, 259, 264, 267, 310, 320-321
3ONDERBEDARF 398-399, 242
staatsgezag 114, 118
status 102, 116, 118
inferieure 117
stereotype 136
streefcijfers 103, 105
studie (zie opleiding)
subsidiariteit 111-113
5
tegenstander(s) 43, 56-57, 65, 110, 128, 308, 311
termijn (zie duur)
thema (zie onderwerp)
theorie(ën) 32, 114-122, 165-166, 309
antropologische 7, 310
hechtings- 121
rechtsﬁlosoﬁsche 7, 324
sociologische 7, 120-121, 309-310
tijdsverdeling 177
TNS-NIPO 138, 144
toestemming 117, 247
echtscheiding door onderlinge 200
traditie 115, 120, 309
westerse 116
Tremanormen (zie Alimentatienormen)

Tsjechië 176
Tweede Kamer 40, 59, 62, 65
6
uitgangspunt(en) 12, 15-17, 24, 37-38, 54, 71,
113, 133, 153, 170-171, 178, 186, 200, 210,
215, 229, 242, 251, 254, 257, 265, 270,
275, 282-285, 289, 301, 311, 316-317, 320
uitgaven 71, 211, 242
luxe 71, 208
uitkering 19, 32, 41, 51, 81, 127, 198, 204-205,
207, 209, 214, 216-218
WAO- 141, 361-362, 387
WIA- 97
uitsluitingsgrond(en) 200-206, 221, 224, 280
uitzondering(s-) 15, 32, 42, 72, 127, 164,
186-187, 189-190, 233, 236, 243-244,
258-259, 263, 269-270, 287, 291
-recht 37, 50, 301
-regeling 233, 236
universeel 116
utilitaristisch(e)
motieven 120, 309
7
vader 86, 89, 102, 109, 159, 161, 360
valide 138, 164
validiteit 132-133, 144
vangnetclausule 245, 248, 282
variatie(s) 137, 139
verbintenis 33, 44
verdeling
onevenredige 3, 124
Verenigde Staten 107
verhaal(s-) 112, 117
-plicht 155
-bevoegdheid 112
verkorting (zie limitering)
Verlichting 28, 119
vermoeden
onweerlegbaar 205
vermogen(s-) 54, 72, 115, 127, 186, 211-213,
230, 241, 243, 247, 271, 276, 392
schade 247
verpleegkundige 1, 14, 20, 82, 95, 125, 142,
148, 167, 192, 221, 266-267, 278, 285-286
vertrouwen(s-) 3, 119, 126, 191, 229, 230, 260,
274, 357
beginsel 229-230, 274
vervaltermijn 17, 91, 216, 234, 288-289
verwachtingsniveau 118, 126
verzorgingsstaat 44
vijfpuntsschaal 147, 152, 156
volgorde-effecten 137
voltijds (zie fulltime)
voorwaarde(n) 12, 18, 31-35, 51, 71, 74, 88, 104,
108, 112, 147, 164, 185-187, 191, 197-201,
221, 232-241, 244-245, 249-250, 265-266,
275-281, 287-288, 302
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voorziening(en) 16, 41, 48, 77, 103, 178
sociale 111, 113, 178, 207
6ORSORGEUNTERHALT 243
vragen 70, 111, 133, 135-139, 141, 145-147, 150,
164, 167-170, 214, 249, 277, 286, 362-363,
365-366
demograﬁsche 135, 137, 359
vragenlijst 135, 137, 139-140, 145, 147, 157-159,
161-164, 167-169, 183, 310, 359, 366
internet- 138, 144, 167
semi-gestructureerde 132, 135
8
waardering 101, 111, 122, 127-129, 283
Wales 176
wangedrag 13, 30, 69, 74, 85-89, 98, 188, 244,
248, 279-282, 301, 320
wederkerig(heid) 116, 118-122, 124-126, 129,
229, 248, 274, 309-310
voordeel 116, 120, 124, 129, 309-310
wederzijds(e) 22, 29-31, 38, 63, 123, 126, 243,
248
instemming 29
welvaart 75
welvaartsniveau (zie levensstandaard)
wens 2, 93-95, 110, 123, 322, 358
werk 18, 20-21, 41, 47-49, 76, 79, 82-84, 93,
95-96, 103-104, 106-108, 119, 122, 136,
142, 156, 159, 162, 166, 182, 205-206,
222, 234, 236, 238-239, 258, 261-262,
266, 268, 270, 278, 287, 290, 316-318,
361, 374, 378-379, 382, 385
-cultuur 107
-ervaring 13, 73, 75, 81-82, 95-97, 141, 150,
235, 276, 388
-gelegenheid 83, 339-340
-situatie 107, 135, 361
Werkgroep
Alimentatienormen 15-16, 42-43, 70-73,
332-334
Lukács 53-61
werkloos(heid) 14, 83, 94, 98, 231-233, 235,
237-239, 249, 253, 256, 261, 263, 275,
278, 301, 306, 320, 361
Wet herziening echtscheidingsrecht 35-36,
340
Wet Limitering Alimentatie (WLA) 77, 84-85,
90-91
Wet Werk en Bijstand (WWB) 112-113, 331
wetgever(s) 17-18, 20-21, 24, 28, 32, 35-36, 51,
53-54, 59-63, 201-202, 207-208, 210,
214-215, 219, 224-225, 227, 231, 244, 246,
253, 255-256, 258-260, 266, 287, 289-290,
303-304
nationale 181, 183, 187-188, 190, 192-193,
282, 292, 294
supranationale 181-182
wezen (zie kern)
wijziging 20, 70, 214, 218, 308, 334, 338, 392



willekeurig 18, 61, 215, 224, 287
wilsovereenstemming 205
;
zelfredzaamheidsbeginsel 186
zelfstandig(heid) 20-21, 32, 43, 46, 50, 59-60,
76-77, 83, 111, 125, 186, 199, 215, 217, 219,
260, 274, 300-301, 308, 361-362
economische 59, 77, 103, 109-110, 114,
128
zelfredzaam (zie zelfstandig)
:ERR~TTUNGSPRINZIP 226
ziekte 14, 16, 48, 80, 94, 97-98, 122, 163, 165,
167, 170, 189, 209-211, 231-233, 237-238,
249, 254, 256-257, 261, 264, 275, 287,
301, 306, 314, 317, 320
zorg 2, 12-13, 17-18, 20, 22-23, 25, 36, 38, 40,
45, 48-49, 60-61, 63, 66, 72-80, 82, 93-94,
96, 98, 101, 104-114, 118-125, 127-129, 137,
140-143, 148, 150, 152, 156, 159-163, 166-167,
170, 177-178, 186-187, 189, 192, 205-206,
217, 222-223, 230, 233, 235-236, 240,
243-245, 249, 255, 259-262, 265-266,
268-270, 276, 278, 283-285, 289-295,
302, 304-309, 311-313, 315, 317, 319, 22,
364-369, 372, 374-375, 387, 389
private 83, 111-112, 143, 148, 150, 152,
177-178
publieke 111-113, 143, 148, 150, 152, 177-178
-taken 14, 17, 76, 95, 105-109, 117, 124-125,
152, 163, 191
in het belang van het gezin 106, 302
huishoudelijke 136, 252, 267-268, 283, 364
zorgplicht 123, 160, 308
juridische (ﬁnanciële) 110, 123-124, 308,
322
zwakheden (zie gebreken)
Zweden 110, 177, 187, 274, 400
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Als kind had ik nogal grote toekomstplannen. Net zoals mijn oudere zus, wilde
ik een tijdje – geïnspireerd door onze favoriete Australische tv-serie – ºYING
DOCTOR worden en bovendien ook nog een boek schrijven. Hoewel ik met deze
DOCTORStitel nooit levens zal redden en het niet bepaald een literaire roman is
geworden, zijn deze plannen toch enigszins gerealiseerd met de publicatie van
dit proefschrift. Deze dissertatie was echter nooit tot stand gekomen zonder
de steun en hulp van anderen. Allereerst ben ik mijn (co)promotoren Masha
Antokolskaia, Lieke Coenraad en Hans-Joachim Schulze heel erg dankbaar
voor hun geweldige begeleiding tijdens het gehele promotietraject. Masha
(mijn zogenoemde academische moeder), dank voor de kans en de ruimte die
je mij hebt gegeven om mij te ontwikkelen tot onderzoeker. Je schonk mij een
grote mate van vertrouwen en stond onder alle omstandigheden voor mij klaar.
Je creatieve ‘helikopterview’ was zeer waardevol. Lieke, je positieve instelling
was voor mij onmisbaar. Je creëerde ruimte in de soms urenlange discussies
waarbij je altijd open stond voor een andere mening. Van jou leerde ik beter
schrijven. Hans, je hebt mij met veel geduld wegwijs gemaakt in de wereld
van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Het was een enorme uitdaging om
elkaars (wetenschappelijke) taal te spreken, maar naarmate het onderzoek
vorderde, hebben we elkaar toch helemaal gevonden. Geniet als emeritus
hoogleraar van je welverdiende rust!
Ook wil ik graag mijn dank betuigen aan de Nederlandse Stichting
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor hun subsidie voor dit
promotieonderzoek en de Rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam voor hun ﬁnanciële ondersteuning van het empirisch onderzoek.
Eveneens wil ik mijn andere collega’s van de sectie familierecht – Kees
Blankman, Bart Breedeveld, Alexander Flos, Caroline Forder, Marit van der
Lans en Geeske Ruitenberg – bedanken voor hun betrokkenheid. Onze
jaarlijkse verregende barbecue bij Masha in de tuin is altijd weer een feest.
Marit, je bent een hele ﬁjne kamergenoot met wie ik wel en wee kan delen.
Daarnaast dank ik alle (oud-)collega’s van de afdeling Privaatrecht en de
(nog niet genoemde) collega’s van het Amsterdams Centrum voor Familierecht
voor de goede werksfeer. Met naam en toenaam wil ik noemen Songul Mutluer.
Songul, ik ben je dankbaar voor je vriendschap en dat je mijn paranimf
wilt zijn.
Elisabeth Alofs, Ilse Martens, Christina van Roy wil ik danken voor hun
hulp bij het hoofdstuk over het Belgische recht.
Tevens ben ik dank verschuldigd aan de twee oud-studenten Orthopedagogiek, Kim Aalsema en Lilian Prins, die mij hebben geholpen bij de
voorstudie van het empirisch onderzoek.
De leescommissie bestaande uit mr. dr. M.L.C.C. De Bruijn-Lückers,
prof. mr. E. Niemeijer, mr. dr. E.C.C. Punselie, prof. mr. G. Verschelden en
prof. mr. P. Vlaardingerbroek dank ik voor het kritisch bestuderen van mijn
proefschrift en hun opmerkingen.
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Lieve vrienden en familie, hier en in Israël, zonder jullie warmte was ik niet
zo ver gekomen.
Papa, bedankt voor je hulp bij het drukproef gereedmaken van dit proefschrift. Met jou deel ik de liefde voor boeken, lezen en denken. Mama, dankjewel
voor het nakijken van deze dissertatie. Je bent een geweldige oppas-oma
waardoor ik de kans krijg om mijzelf te blijven ontplooien. Een andere
geweldige oppas-oma is mijn schoonmoeder Kitty: heel veel dank dat je er
voor ons bent. Ook mijn schoonvader Simon is een onmisbare lieve oppasopa. Deborah, ik ben blij dat je mijn paranimf wilt zijn en je hebt samen met
Michiel en Taliah veel Brabantse gezelligheid in mijn leven gebracht! Ook jij
hebt je toekomstplannen verwezenlijkt en ik ben erg trots op je.
,AST BUT NOT LEAST TODAH RABAH Jaron en Ela, want jullie vormen mijn veilige
basis. Jaron, je hulp, geduld en liefde zijn onbeschrijfelijk en je ideeën hebben
mij veel geholpen. Geen dag gaat er voorbij of ik prijs mij gelukkig dat jij
naast mij staat. Ela, jouw geboorte was een zeer welkome aﬂeiding tijdens
de voltooiing van dit proefschrift. Ik leer zoveel van je en mijn grootste wens
is dat je uitgroeit tot een lieve, zelfstandige vrouw.
Tot slot: dit proefschrift is mede opgedragen aan mijn oma Rietje en ter
nagedachtenis van mijn opa Georges, oma Liselotte en opa Wim. Tijdens het
schrijven van deze dissertatie heb ik vaak aan hen gedacht. Alsof onvervulde
dromen van sommigen van hen waargemaakt moesten worden omdat zij in
de verkeerde tijd en verkeerde plaats waren geboren en/of het lot andere
plannen in petto had. Dit alles was voor mij simpelweg te zwaar, maar hun
verhalen blijven ook de mijne.
Amstelveen, april 2013
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Datum:
Plaats:
*OUSPEVDUJF
Goedendag/Goedenavond meneer/mevrouw .......,
Mijn naam is Kim Aalsma/ Lilian Prins, ik ben studente orthopedagogiek aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam en zit nu in het laatste jaar van mijn studie. Voor mijn
afstudeerwerkstuk doe ik samen met mijn medestudente Lilian Prins/ Kim Aalsma
onderzoek naar partneralimentatie in Nederland. Dit doe ik onder begeleiding van
Naomi Spalter. Zij heeft Rechten gestudeerd en doet onderzoek naar dit onderwerp.
Allereerst alvast heel erg bedankt dat u wilt meewerken aan dit interview. Het interview is bedoeld om te achterhalen welke meningen en ideeën er onder de Nederlandse
bevolking heersen over partneralimentatie. Dit is van praktisch belang om te bepalen
hoe partneralimentatie er in de toekomst uit zou moeten zien. Het gaat voor de duidelijkheid niet over kinderalimentatie.
U krijgt zeven verschillende situaties voorgelegd, zogenaamde casus, waarover u uw
mening geeft. In de casus zal steeds een 35-jarige vrouw een verzoek indienen. Wij
hebben hiervoor gekozen, omdat er anders meer casus moesten worden opgesteld
en het interview te lang zou worden. In de praktijk is het mogelijk dat een man een
verzoek indient. Vanzelfsprekend kan ook de leeftijd van de persoon die het verzoek
indient verschillen.
Na het doornemen van de casus ga ik u wat demograﬁsche vragen stellen. Met die
gegevens kan ik nagaan of bijvoorbeeld geslacht gerelateerd is aan een bepaald standpunt. De gegevens van het interview worden vertrouwelijk behandeld en zijn anoniem.
Het interview zal voor u verder geen gevolgen hebben. Ik zorg ervoor dat uw naam
nergens wordt gepubliceerd. Zoals we afgesproken hebben, zal ik het interview
opnemen, zodat ik het later nog eens kan terugluisteren. Het wordt lastig om tijdens
het interview alles op te schrijven.
Bent u klaar om te beginnen?
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1) Geslacht (door interviewer in te vullen):
…………………………………………………………………………………………….................................
2) Wat is uw leeftijd in jaren?
………………………………………………………………………………..……………...............................
3) Hoe is de samenstelling van uw huishoud- of uw gezinssamenstelling?
Geef aan wie er op dit moment bij u in huis wonen (inclusief uzelf).
■ Moeder
■ de ouders van moeder
■ Vader
■ de ouders van vader
■ Kind(eren), aantal ……..
■ anderen, namelijk ………
3a) (Indien er kinderen in huis wonen) Wat is de leeftijd van de kinderen? A.u.b. met
de jongste beginnen. (indien kinderen genoemd worden die buitenshuis wonen
leeftijd en ‘uit’ noteren)
a) …………. b) …………… c) …………….. d) …………... e) …………….. f) ……………...
g) ………… h) …………… j) …………….. k) ………….... l)……………... m) …………….
4) Welk antwoord beschrijft uw huidige situatie?
a) ■ Ik leef in geregistreerd partnerschap sinds …………………………………...............
b) ■ Ik ben gehuwd, sinds …………………………………………………………………..............
c) ■ Ik ben samenwonend, sinds …………………………………………………………….........
d) ■ Ik ben ongehuwd / LAT-relatie, sinds ……………………………………………….........
e) ■ Ik ben weduwe / weduwnaar sinds …………………………………………………….......
f) ■ Ik ben gescheiden, sinds ………………………………………………………………............
g) ■ Ik leef alleen (nooit gehuwd/ nooit geregistreerd partnerschap).
h) ■ Alleen, sinds …………………………………………………………………………….................
i) ■ Anders, namelijk ………………………………………………………………………................
4a) Bent u eerder gehuwd geweest/leefde u eerder in een geregistreerd partnerschap?
■ Nee
■ Ja
5) Wilt u zo vriendelijk zijn en me laten weten wat u hoogst behaalde Opleidingsniveau is? +AARTJE OVERHANDIGEN MET DE MEDEDELING DAT ¯JA° INHOUDT DAT HET GEGEVEN
NIVEAU IS BEHAALD
■ Lager-/ Basis onderwijs
■ LBO
■ MAVO/ MULO
■ MBO
■ HAVO
■ VWO
■ HBO
■ WO, kandidaats
■ WO, doctoraal/ingenieur
■ anders, nl.(zie 5a)



■ ja, behaald
■ ja, behaald
■ ja, behaald
■ ja, behaald
■ ja, behaald
■ ja, behaald
■ ja, behaald
■ ja, behaald
■ ja, behaald
■ ja, behaald

■ nee, ik ben gestopt in klas …....
■ nee, ik ben gestopt in klas …....
■ nee, ik ben gestopt in klas …....
■ nee, ik ben gestopt in klas …....
■ nee, ik ben gestopt in klas …....
■ nee, ik ben gestopt in klas …....
■ nee, ik ben gestopt in klas …....
■ nee, eerder gestopt
■ nee, eerder gestopt
■ nee

*/5&37*&870030/%&3;0&,

5a) Hier opgeven wat ‘anders’ inhoudt:
…………………………………………………………………………………………………..................................
6) Wat is uw werksituatie of uw inkomstensituatie? +AARTJE OVERHANDIGEN
■ betaald werk, ……………dagen per week en in doorsnee ………….. uur per week
■ huisvrouw/huisman, sinds…………….………….…………………………………………..........
■ studerend, sinds………………………………………………………………………….....................
■ werkloos, sinds ……………………………………………………………………………...................
■ ziektewet, sinds……………………………………………………………………………...................
■ geheel WAO, sinds …………………………………………………………………………...............
■ gedeeltelijk WAO, sinds…………………….……………………………………………….............
■ gepensioneerd……………………………….……………………………………………….................
■ anders, namelijk …………………………..……………………………………………….................
7) Wat is uw huidige beroep – of wanneer u momenteel niet werkt, – wat was uw beroep?
…………………………………………………………………………………………....................................
8) Hoe groot is het gehele huishoudsinkomen ongeveer per jaar (bruto)?
'EEF KAART MET TABEL AAN RESPONDENT EN VERZOEK HAARHEM HET NUMMER AAN TE GEVEN
DAT DE SITUATIE HET BEST WEERGEEFT
1) tot ` 5.000,2) tussen ` 5.001,- en ` 10.000,3) tussen ` 10.001,- en ` 15.000,4) tussen ` 15.001,- en ` 20.000,5) tussen ` 20.001,- en ` 25.000,6) tussen ` 25.001,- en ` 30.000,7) tussen ` 30.001,- en ` 35.000,8) tussen ` 35.001,- en ` 40.000,9) tussen ` 40.001,- en ` 45.000,10) tussen ` 45.001,- en ` 50.000,11) tussen ` 50.001,- en ` 75.000,12) tussen ` 75.001,- en ` 100.000,13) meer dan ` 100.000,Jm[[Z[Z[[b_dj[hl_[m0l[hiY^_bb[dZ[YWiki


*OUFSWJFXFS Nu zullen er aan u in totaal vijf casus worden voorgelegd. Een casus
is een zaak die voor de rechter komt. U wordt gevraagd om de rol van rechter in te
nemen en over de verschillende casus te oordelen.
Ik begin met de eerste casus en lees u de casus voor en tegelijkertijd kunt u de
casus meelezen op deze kaart. (Interviewer geeft kaart aan respondent)

9Wiki'
Stel u bent rechter. Voor u verschijnt een 35-jarige vrouw die na een tienjarig
huwelijk van haar man is gescheiden. De vrouw verzoekt u om partneralimentatie
vast te stellen die haar ex-man dient te betalen. Tijdens het huwelijk werkt de vrouw
parttime als verkoopster in een kledingzaak. Drie jaar voor de echtscheiding is de
vrouw ziek geworden waardoor zij nimmer meer kan werken en ﬁnancieel zelf-
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standig kan zijn. De vrouw ontvangt een lage WAO-uitkering. De ex-man heeft
een goed inkomen.
*OUFSWJFXFS De eerste vraag die u als rechter zou moeten beantwoorden, luidt:
zult u het verzoek van de vrouw aanvaarden of afwijzen?
Geïnterviewde kiest voor
0 aanvaarden
0 afwijzen
☛ *OUFSWJFXFS Wat is de reden of wat zijn de redenen voor uw beslissing om het
verzoek te aanvaarden / af te wijzen?
…………………………………………………………………………………………………...........................
Bij redenen voor ‘afwijzen’ als antwoord, is de beantwoording van deze vraag
beëindigd. ☛ HBEPPSOBBSDBTVT.
Bij redenen voor ‘toekennen’ als antwoord, gaat de vraagstelling verder met:
*OUFSWJFXFS Hoe lang denkt u dat de duur van de alimentatie moet zijn?
Indien als antwoord het aantal jaren wordt gegeven, JOUFSWJFXFS wat is de reden
of zijn de redenen dat u de alimentatie (x)-aantal jaren laat duren?
*OUFSWJFXFS Daarmee is de eerste casus beëindigd en we stappen over naar casus 2.
Beslissingen van rechters over partneralimentatie zijn vaak verschillend ook al
zijn de casus dat niet. In de derde casus heeft u opnieuw de rol van rechter. Het
verschil met de tweede casus is dat een collega-rechter zich al heeft uitgesproken.
Ik zal nu de tweede casus voorlezen en u kunt deze casus opnieuw meelezen op
het kaartje. (interviewer overhandigt het kaartje)
9Wiki(
Stel u bent rechter. Voor uw DPMMFHBSFDIUFS verschijnt een 35-jarige vrouw die
na een tienjarig huwelijk van haar man is gescheiden. De vrouw verzoekt u om
partneralimentatie vast te stellen die haar ex-man dient te betalen. Op het moment
dat de vrouw in het huwelijk trad, stopte zij met werken als verpleegkundige. Haar
ex-man heeft een zodanig inkomen dat het echtpaar tijdens het huwelijk een luxe
leven kon leiden en een voltijdse hulp in het huishouden in dienst had.





*OUFSWJFXFS geeft aan respondent het besluit van collega rechter (kaart) en leest
hem voor: Uw collega-rechter beslist dat de vrouw partneralimentatie wordt
toegekend voor een periode van vijf jaar zodat zij gedurende die periode zich kan
bijscholen en een nieuwe baan kan zoeken.



*OUFSWJFXFS U heeft nu een casus en een oordeel gehoord en gezien van een
collega-rechter. Mijn vragen gaan nu over de manier waarop u dit oordeel bekijkt:
Bent u het met de beslissing van uw collega-rechter eens? Hierbij kunt u kiezen
uit de categorieën aangegeven op het kaartje. )NTERVIEWER OVERHANDIGT HET KAARTJE
AAN DE RESPONDENT U bent het:
1) oneens met de beslissing van uw collega;
2) eens met de beslissing van uw collega;
3) u weet niet of u het eens of oneens bent met de beslissing van uw collega.



*OUFSWJFXFS Wat zijn de redenen dat u ………… (Interviewer leest de formulering
voor die de respondent gekozen heeft) ……….?

*/5&37*&870030/%&3;0&,



*OUFSWJFXFS De situatie van de vrouw uit deze casus verandert. Ik wil u graag
een VERVOLGCASUS voorleggen. Ik zal u deze casus voorlezen en u kunt meelezen
op het kaartje. (Interviewer overhandigt het kaartje aan de respondent. Indien de
respondent nogmaals casus 2 wil lezen, kan eerst het kaartje met casus 2 worden
gegeven)

L[hleb]YWiki(0
Een jaar na de echtscheiding hertrouwt de vrouw met een andere man. Door
haar tweede huwelijk ontvangt de vrouw geen partneralimentatie meer van haar
ex-echtgenoot. Ook tijdens het tweede huwelijk werkt de vrouw niet. Na twee jaar
huwelijk scheidt de vrouw van haar tweede man. De vrouw verzoekt uw collega
opnieuw om partneralimentatie vast te stellen.


*OUFSWJFXFS geeft aan respondent het besluit van collega rechter (kaart) en leest
hem voor: Uw collega-rechter beslist dat de vrouw twee jaar partneralimentatie
wordt toegekend ten laste van haar tweede ex-echtgenoot, omdat het huwelijk
slechts twee jaar heeft geduurd.



*OUFSWJFXFS
1) Bent u het met de beslissing van uw collega-rechter eens? (Schaal aan
respondent geven en naar cijfer vragen: Welk cijfer geeft uw mening het beste
weer?) (schaal 1 t/m 10, 1=geheel oneens, 10=geheel eens)
2) Wat zijn de redenen dat u het eens/oneens bent met de beslissing van uw collega?



*OUFSWJFXFS Daarmee is casus 2 beëindigd en we stappen over naar casus 3.
(interviewer overhandigt het kaartje)

9Wiki)
Stel u bent rechter. Voor u verschijnt een 35-jarige vrouw die na een tienjarig
huwelijk van haar man is gescheiden. De vrouw verzoekt u om partneralimentatie
vast te stellen die haar ex-man dient te betalen. De vrouw en haar ex-man hebben
tijdens het huwelijk allebei fulltime gewerkt. De vrouw en de man hebben nagenoeg
hetzelfde goede inkomen. Na de echtscheiding blijft de situatie onveranderd.


*OUFSWJFXFS Zult u het verzoek van de vrouw aanvaarden of afwijzen?
Geïnterviewde kiest voor
■ aanvaarden
■ afwijzen
☛ *OUFSWJFXFS Wat is de reden of wat zijn de redenen voor uw beslissing om het
verzoek te aanvaarden / af te wijzen?
…………………………………………………………………………………………………...........................
Bij redenen voor ‘afwijzen’ als antwoord, is de beantwoording van deze vraag
beëindigd. ☛ HBEPPSOBBSDBTVT
Bij redenen voor ‘toekennen’ als antwoord, gaat de vraagstelling verder met:
*OUFSWJFXFS Hoe lang denkt u dat de duur van de alimentatie moet zijn?
Indien als antwoord het aantal jaren wordt gegeven, JOUFSWJFXFSwat is de reden of
zijn de redenen dat u de alimentatie (x)-aantal jaren laat duren?
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*OUFSWJFXFS Daarmee is casus 3 beëindigd en gaan we naar casus 4.
Ik zal deze casus aan u voorlezen. (interviewer overhandigt het kaartje)

9Wiki*
Stel u bent rechter. Voor u verschijnt een 35-jarige vrouw die na een tienjarig
huwelijk van haar man is gescheiden. De vrouw verzoekt u om partneralimentatie
vast te stellen die haar ex-man dient te betalen. De vrouw heeft op het moment dat
zij in het huwelijk trad, haar baan als lerares opgezegd omdat zij samen met haar
ex-man had besloten dat het voor de carrière van de ex-man beter was dat zij de
huishoudelijke taken op zich zou nemen. De ex-man heeft een goed inkomen.
*OUFSWJFXFS Zult u het verzoek van de vrouw aanvaarden of afwijzen?
Geïnterviewde kiest voor
■ aanvaarden
■ afwijzen
☛ *OUFSWJFXFS Wat is de reden of wat zijn de redenen voor uw beslissing om het
verzoek te aanvaarden / af te wijzen?
…………………………………………………………………………………………………...........................
Bij redenen voor ‘afwijzen’ als antwoord, is de beantwoording van deze vraag
beëindigd. ☛ HBEPPSOBBSDBTVT
Bij redenen voor ‘toekennen’ als antwoord, gaat de vraagstelling verder met:
*OUFSWJFXFS Hoe lang denkt u dat de duur van de alimentatie moet zijn?
Indien als antwoord het aantal jaren wordt gegeven, JOUFSWJFXFSwat is de reden
of zijn de redenen dat u de alimentatie (x)-aantal jaren laat duren?


*OUFSWJFXFS Casus 4 is nu beëindigd en we gaan naar casus 5.
(interviewer overhandigt het kaartje)

9Wiki+
Voor uw DPMMFHBSFDIUFS verschijnt een 35-jarige vrouw die na een tienjarig
huwelijk van haar man is gescheiden. De vrouw verzoekt uw collega om partneralimentatie vast te stellen die haar ex-man dient te betalen. De vrouw is moeder
van twee kinderen van zes en twee jaar oud. Het jongste kind is gehandicapt
en zal nooit voor zichzelf kunnen zorgen. De vrouw is na de geboorte van het
gehandicapte kind gestopt met haar studie geneeskunde. Na de echtscheiding
blijven de kinderen bij de moeder wonen. Haar ex-man heeft een goed inkomen.
*OUFSWJFXFS geeft aan respondent het besluit van collega rechter (kaart) en leest
hem voor: Uw collega-rechter beslist dat de vrouw partneralimentatie wordt
toegekend voor de duur dat de vrouw de zorg heeft voor de kinderen.
*OUFSWJFXFS Bent u het met de beslissing van uw collega-rechter eens? Hierbij kunt
u kiezen uit de categorieën aangegeven op het kaartje. (Interviewer overhandigt
het kaartje aan de respondent.) U bent het:
1) oneens met de beslissing van uw collega;
2) eens met de beslissing van uw collega;
3) u weet niet of u het eens bent met de beslissing van uw collega.
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*OUFSWJFXFS Wilt u een van de antwoorden noemen die uw mening het beste
uitdrukt?
*OUFSWJFXFS Wat zijn de redenen dat u het antwoord (antwoord citeren) hebt
gekozen?
De situatie van de vrouw verandert. Ik wil u graag opnieuw een vervolgcasus
voorleggen. Ik zal u deze casus voorlezen en u kunt meelezen op het kaartje.
(Interviewer overhandigt het kaartje aan de respondent. Indien de respondent
nogmaals casus 5 wil lezen, kan eerst het kaartje met casus 5 worden gegeven)
L[hleb]YWiki+
Drie jaar na de echtscheiding hertrouwt de vrouw met een andere man. Door haar
tweede huwelijk ontvangt de vrouw geen partneralimentatie meer van haar ex-echtgenoot. Tijdens het huwelijk blijft de vrouw full-time voor de kinderen uit haar
eerdere huwelijk zorgen. Na twee jaar huwelijk scheidt de vrouw van haar tweede
man. De vrouw verzoekt uw collega opnieuw om partneralimentatie vast te stellen.
*OUFSWJFXFS geeft aan respondent het besluit van collega rechter (kaart) en leest
hem voor: Uw collega-rechter beslist dat de alimentatieplicht van de eerste ex-echtgenoot herleeft omdat de vrouw door de zorg van kinderen uit het eerste huwelijk
niet kan werken. De tweede echtgenoot betaalt geen partneralimentatie.


*OUFSWJFXFS
1) Bent u het met de beslissing van uw collega-rechter eens? (Schaal aan
respondent overhandigen en cijfer vragen die het antwoord het beste aangeeft)
(schaal 1 t/m 10, 1=geheel oneens, 10=geheel eens)
2) Wat zijn de redenen dat u het eens/oneens bent aan de beslissing van uw collega?
..........................................................................................................................................
*OUFSWJFXFS Hiermee zijn de vragen over de partneralimentatie beëindigd. Heeft
u nog enkele algemene opmerkingen die u kwijt wilt over partneralimentatie?
Bij ‘nee’ als antwoord, dan is het interview beëindigd.
Bij ‘ja’ als antwoord, dan de respondent de ruimte geven voor enig commentaar.



*OUFSWJFXFS
)K WIL U HARTELIJK BEDANKEN VOOR DE TIJD EN AANDACHT DIE U HEBT BESTEED VOOR DE KWESTIE
VAN PARTNERALIMENTATIE EN NATUURLIJK OOK VOOR MIJ OMDAT IK UW INFORMATIE NODIG HEB
VOOR MIJN SCRIPTIE AAN DE 65 .ATUURLIJK ZAL IK UW DATA ZODANIG VERWERKEN DAT UW
NAAM NERGENS GENOEMD WORDT .OGMAALS HARTELIJK DANK
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2
*OGP
Deze vragenlijst gaat over uw mening over partneralimentatie
1BSUOFSBMJNFOUBUJF Betaling van partneralimentatie is de wettelijke verplichting van
ex- echtgenoten om ook na een scheiding ﬁnancieel voor de ander te blijven zorgen.
Partneralimentatie wordt betaald wanneer een van de gescheiden echtgenoten niet
in eigen levensonderhoud kan voorzien en ook niet op korte termijn eigen inkomsten
kan verwerven. Dat komt vaak omdat een van de ex-echtgenoten de dagelijkse zorg voor
de kinderen heeft.
,JOEFSBMJNFOUBUJF Betaling van kinderalimentatie is de wettelijke verplichting van
de ouder die na een scheiding niet de dagelijkse zorg heeft voor een kind, om ﬁnancieel
bij te dragen in het onderhoud van dat kind.
1BSUOFSBMJNFOUBUJFTUBBUMPTWBOLJOEFSBMJNFOUBUJF Wanneer in deze vragenlijst sprake
is van een scheiding waarbij kinderen zijn betrokken, kunt u er vanuit gaan dat er
voldoende kinderalimentatie wordt betaald.
*OEF[FWSBHFOMJKTUXPSEUEVTBMMFFOOBBSQBSUOFSBMJNFOUBUJFHFWSBBHE Wij willen graag
uw mening weten over partneralimentatie, zodat we uw standpunt kunnen meenemen
in de discussie over hoe de wetgeving over partneralimentatie er in de toekomst uit zou
moeten zien.
2
*OGP
In deze vragenlijst krijgt u vijf verschillende situaties voorgelegd. Vervolgens wordt
u gevraagd om nog vier korte vragen te beantwoorden. Om praktische redenen gaat het
in deze vragenlijst telkens om een vrouw die partneralimentatie verzoekt. Uiteraard
kunnen in de praktijk ook mannen partneralimentatie verzoeken.
"MMFHFHFWFOTCMJKWFOBOPOJFN
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
2
4JOHMFDPEFE
Bent u gescheiden of bent u in het verleden gescheiden?
1 ■ ja
2 ■ nee
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2
4JOHMFDPEFE
Ontvangt u partneralimentatie of heeft u in het verleden partneralimentatie ontvangen?
1 ■ ja
2 ■ nee
2
4JOHMFDPEFE
Betaalt u partneralimentatie of heeft u in het verleden partneralimentatie betaald?
1 ■ ja
2 ■ nee
(begin block): Situatie 1
2
*OGP
4JUVBUJF
Stel u bent rechter. Voor u verschijnt een 35-jarige vrouw die na een tienjarig huwelijk
van haar man is gescheiden. Zij verzoekt u om partneralimentatie vast te stellen die
haar ex-man moet betalen. De gescheiden echtgenoten hebben twee kinderen van zes
en twee jaar oud. Het jongste kind is gehandicapt en zal nooit voor zichzelf kunnen
zorgen. Op basis van een gezamenlijke keuze is de vrouw na de geboorte van het
gehandicapte kind gestopt met haar studie geneeskunde om voor de kinderen te
zorgen. Na de echtscheiding blijft de vrouw fulltime voor de kinderen zorgen. Haar
ex-man heeft een goed inkomen.
2
4JOHMFDPEFE
Zou u als rechter aan de vrouw partneralimentatie toekennen?
1 ■ ja
☛ GO TO Q8
2 ■ nee
☛ GO TO Q13
3 ■ weet niet
☛ GO TO Q16
2
.BUSJY
U heeft besloten om de vrouw partneralimentatie toe te kennen. Geef aan in hoeverre
de volgende redenen belangrijk zijn voor uw beslissing:
Instructie: Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor zeer onbelangrijk en
5 voor zeer belangrijk.
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%FFYFDIUHFOPUFOIFCCFO
UJKEFOTIVOIVXFMJKLIVO
MFWFONFUFMLBBSHFEFFME
%FFYNBOWBOEFWSPVX
LBOIBBSOJFU[PNBBSBBO
IBBSMPUPWFSMBUFO
%PPSEBUCFJEFFYFDIUHFOPUFO
IFCCFOCFTMPUFOEBUEFWSPVX
EFEBHFMJKLTF[PSHWPPSEF
LJOEFSFOPQ[JDIOFFNU 
LBO[JKOJFUHBBOXFSLFO

2
4JOHMFDPEFE
Is er nog een andere reden die belangrijk is voor uw beslissing om de vrouw partneralimentatie toe te kennen?
1
2



■ ja, namelijk
■ nee

* Open
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ASK ONLY IF Q9=1
2
-FGU3JHIU.BUSJY
Hoe belangrijk vindt u deze reden?
Instructie: Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor zeer onbelangrijk en 5
voor zeer belangrijk.
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[FFSCFMBOHSJKL

2
.BUSJY
Hoe lang denkt u dat aan de vrouw partneralimentatie moet worden toegekend?
Geef voor alle mogelijkheden aan in hoeverre u het daarmee eens of oneens bent:
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2
.BUSJY
Wat moet volgens u de IPPHUF van het bedrag van partneralimentatie zijn die aan de
vrouw wordt toegekend? Geef voor alle mogelijkheden aan in hoeverre u het daarmee
eens of oneens bent:
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■

■

■

■

(FMJKLBBOIFUCFESBHEBU
EFWSPVXOPEJHIFFGUPNOJFU
JOBSNPFEFUFWFSWBMMFO
CFTUBBOTNJOJNVNBMMFFO
TUBBOEFPVEFSNBYJNBBM
`  
)FUCFTUBBOTNJOJNVN
NBYJNBBM`  QMVT
FWFOUVFMFPQMFJEJOHTLPTUFO

ASK ONLY IF Q7=2
2
.BUSJY
U heeft besloten om de vrouw HFFO partneralimentatie toe te kennen. Geef aan in
hoeverre de volgende redenen belangrijk zijn voor uw beslissing:
Instructie: Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor zeer onbelangrijk en 5
voor zeer belangrijk.
  
  
  




[FFS
POCFMBOHSJKL














[FFS
CFMBOHSJKL

%FWSPVXLBOFFOCJKTUBOET
VJULFSJOHLSJKHFOFOEBBSPNJT
QBSUOFSBMJNFOUBUJFPWFSCPEJH

■

■

■

■

■

1BSUOFSBMJNFOUBUJFJTOJFU
NFFSWBOEF[FUJKE

■

■

■

■

■

*FEFSFWPMXBTTFOFJTWPPS
[JDI[FMGWFSBOUXPPSEFMJKL

■

■

■

■

■

73"(&/-*+45

ASK ONLY IF Q7=2
2
4JOHMFDPEFE
Is er nog een andere reden die belangrijk is voor uw beslissing om de vrouw HFFO
partneralimentatie toe te kennen?
1
2

■ ja, namelijk
■ nee

* Open

ASK ONLY IF Q14=1
2
-FGU3JHIU.BUSJY
Hoe belangrijk vindt u deze reden?
Instructie: Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor zeer onbelangrijk en 5
voor zeer belangrijk.



[FFSPOCFMBOHSJKL■

■

■

■

■

[FFSCFMBOHSJKL

(end block): Situatie 1

(begin block): Situatie 2
2
*OGP
4JUVBUJF WFSWPMHPQTJUVBUJF
Twee jaar na de echtscheiding hertrouwt de vrouw met een andere man. Tijdens het
tweede huwelijk blijft de vrouw met goedkeuring van haar echtgenoot fulltime voor de
kinderen uit haar eerdere huwelijk zorgen. Na anderhalf jaar huwelijk scheidt de vrouw
van haar tweede man. Wegens het kortdurende huwelijk kan de vrouw van haar tweede
ex-man slechts gedurende anderhalf jaar partneralimentatie toegekend krijgen.
2
4JOHMFDPEFE
Wat moet volgens u gebeuren met de partneralimentatieplicht van de eerste ex-echtgenoot?
1

■ De partneralimentatie van de eerste ex-echtgenoot moet ondanks het tweede
huwelijk van de vrouw doorlopen.
☛ GO TO Q18



#*+-"(&

2

3

4

5

■ De partneralimentatie van de eerste ex-echtgenoot moet door het tweede
huwelijk van de vrouw deﬁnitief eindigen.
☛ GO TO Q21
■ De partneralimentatieplicht van de eerste ex-echtgenoot moet eindigen
door het tweede huwelijk van de vrouw. Op het moment dat de vrouw na
anderhalf jaar geen partneralimentatie meer ontvangt van haar tweede
ex-echtgenoot, moet de eerste ex-echtgenoot wee weer partneralimentatie
aan de vrouw gaan betalen.
☛ GO TO Q24
■ Ik vind dat de vrouw helemaal geen partneralimentatie moet worden
toegekend.
☛ GO TO Q27
■ Weet niet.
☛ GO TO Q27

ASK ONLY IF Q17=1
2
.BUSJY
U heeft besloten om de partneralimentatieplicht van de eerste ex-echtgenoot te
laten EPPSMPQFO. Geef aan in hoeverre de volgende redenen belangrijk zijn voor uw
beslissing: Instructie: Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor zeer
onbelangrijk en 5 voor zeer belangrijk.
  
  
  
%PPSEFEBHFMJKLTF[PSHWPPS
EFLJOEFSFOVJUIFUFFSTUF
IVXFMJKLLBOEFWSPVXOPH
TUFFETOJFUXFSLFO
%FWSPVXNPFUEFWSJKIFJE
IFCCFOPNUFIVXFONFU
FFOQFSTPPOOBBSFJHFOLFV[F
[POEFSEBUFDPOPNJTDIF
NPUJFWFOIJFSCJKEPPSTMBH
HFWFOE[JKO
%FFFSTUFFYFDIUHFOPPU
CMJKGUWFSBOUXPPSEFMJKLWPPS
EFEBHFMJKLTF[PSHWBO[JKO
LJOEFSFOFOBMTIJKEBU
[FMGOJFUEPFU NPFUIJKEF
WSPVXEBBSUPF¹OBODJFFM
JOEFHFMFHFOIFJETUFMMFO




[FFS
POCFMBOHSJKL














[FFS
CFMBOHSJKL

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

73"(&/-*+45

#FJEFFYFDIUHFOPUFO[JKO
WFSBOUXPPSEFMJKLWPPSEF
WSPVXFOOBEFUXFFEF
TDIFJEJOHCFUBMFOCFJEFO
HFMJKLUJKEJHBOEFSIBMGKBBS

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

QBSUOFSBMJNFOUBUJF*OEJFO
OPEJHLSJKHUEFWSPVXOBEF[F
QFSJPEFOPHBMJNFOUBUJFWBO
EFFFSTUFFYNBO
#FJEFFYFDIUHFOPUFO[JKO
WFSBOUXPPSEFMJKLWPPSEF
WSPVXFOCJKEFUXFFEF
TDIFJEJOH[PVFFSTUEF
UXFFEFFYFDIUHFOPPUFO
WFSWPMHFOTEFFFSTUFFY
FDIUHFOPPUQBSUOFSBMJNFOUBUJF
NPFUFOCFUBMFO

2POMZJG2
4JOHMFDPEFE
Is er nog een andere reden die belangrijk is voor uw beslissing om partneralimentatie
van de vrouw te laten doorlopen?
Instructie: Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor zeer onbelangrijk en 5
voor zeer belangrijk.
Scripter notes: Graag op zelfde scherm als Q18
1
2

■ ja, namelijk
■ nee

* Open

ASK ONLY IF Q19=1
2
-FGU3JHIU.BUSJY
Hoe belangrijk vindt u deze reden?


[FFSPOCFMBOHSJKL■

■

■

■

■

[FFSCFMBOHSJKL



#*+-"(&

ASK ONLY IF Q17=2
2
.BUSJY
U heeft besloten om de partneralimentatieplicht van de eerste ex-echtgenoot te
CFqJOEJHFO. Geef aan in hoeverre de volgende redenen belangrijk zijn voor uw beslissing:
Instructie: Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor zeer onbelangrijk en 5
voor zeer belangrijk.

  
  
  


[FFS
POCFMBOHSJKL














[FFS
CFMBOHSJKL

%PPSIFUIFSUSPVXFOJTEF
WFSBOUXPPSEFMJKLIFJEWPPSEF
WSPVXWBOEFFFSTUFFYFDIU
HFOPPUPWFSHFHBBOPQEF
UXFFEFFDIUHFOPPU

■

■

■

■

■

%FWSPVXIBENPFUFOXFUFO
EBU[JKCJKFFOUXFFEFTDIFJEJOH
TMFDIUTWPPSBOEFSIBMGKBBS
QBSUOFSBMJNFOUBUJF[PVLSJKHFO
UPFHFLFOE

■

■

■

■

■

%FWSPVXIBEJOIBBSUXFFEF
IVXFMJKLXFFSBBOIFUXFSL
NPFUFOHBBOPOEBOLTEF
[PSHWPPSEFLJOEFSFOVJUIFU
FFSTUFIVXFMJKL

■

■

■

■

■

ASK ONLY IF Q17=2
2
4JOHMFDPEFE
Is er nog een andere reden die belangrijk is voor uw beslissing om de partneralimentatieplicht van de eerste ex-echtgenoot te beëindigen?
Scripter notes: Graag op zelfde scherm als Q21
1
2



■ ja, namelijk
■ nee

* Open

73"(&/-*+45

ASK ONLY IF Q22=1
2
-FGU3JHIU.BUSJY
Hoe belangrijk vindt u deze reden? Instructie: Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij
1 staat voor zeer onbelangrijk en 5 voor zeer belangrijk.
[FFSPOCFMBOHSJKL■

■

■

■

■

[FFSCFMBOHSJKL

ASK ONLY IF Q17=3
2
.BUSJY
U heeft besloten om de eerste ex-echtgenoot weer partneralimentatie aan de vrouw te
laten betalen op het moment dat de vrouw geen partneralimentatie meer ontvangt van
haar tweede ex-echtgenoot. Geef aan in hoeverre de volgende redenen belangrijk zijn
voor uw beslissing: Instructie: Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor zeer
onbelangrijk en 5 voor zeer belangrijk.
  
  
  


[FFS
POCFMBOHSJKL














[FFS
CFMBOHSJKL

%PPSEF[PSHWPPSEFLJOEFSFO
VJUIFUFFSTUFIVXFMJKLLBOEF
WSPVXOPHTUFFETOJFUXFSLFO

■

■

■

■

■

)FUFFSTUFIVXFMJKLEVVSEF
MBOHFSEBOIFUUXFFEFIVXFMJKL

■

■

■

■

■

%FFFSTUFFYFDIUHFOPPUCMJKGU
WFSBOUXPPSEFMJKLWPPSEFEBHF
MJKLTF[PSHWBO[JKOLJOEFSFOFO
BMTIJKEBU[FMGOJFUEPFU NPFU
IJKEFWSPVXEBBSUPF¹OBODJFFM
JOEFHFMFHFOIFJETUFMMFO

■

■

■

■

■

0OEBOLTIFUIFSUSPVXFOWBO
EFWSPVXLBOEFFFSTUF
FYFDIUHFOPPUEFWSPVXOJFU
BBOIBBSMPUPWFSMBUFO

■

■

■

■

■

%FWSPVXNPFUEFWSJKIFJE
IFCCFOPNUFIVXFONFUFFO
QFSTPPOOBBSFJHFOLFV[F
[POEFSEBUFDPOPNJTDIFNPUJF
WFOIJFSCJKEPPSTMBHHFWFOE[JKO

■

■

■

■

■



#*+-"(&

ASK ONLY IF Q17=3
2
4JOHMFDPEFE
Is er nog een andere reden die belangrijk is voor uw beslissing om de eerste ex-echtgenoot weer partneralimentatie aan de vrouw te laten betalen op het moment dat de
vrouw geen partneralimentatie meer ontvangt van haar tweede ex-echtgenoot?
Scripter notes: Graag op zelfde scherm als Q24
1
2

■ ja, namelijk
■ nee

* Open

ASK ONLY IF Q25=1
2
-FGU3JHIU.BUSJY
Hoe belangrijk vindt u deze reden? Instructie: Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij
1 staat voor zeer onbelangrijk en 5 voor zeer belangrijk.


[FFSPOCFMBOHSJKL■

■

■

■

■

[FFSCFMBOHSJKL

(end block): Situatie 2
(begin block): Situatie 3
2
4JOHMFDPEFE
4JUVBUJF
Stel u bent rechter. Voor u verschijnt een 35-jarige vrouw die na een tienjarig kinderloos
huwelijk van haar man is gescheiden. De vrouw verzoekt u om partneralimentatie vast
te stellen die haar ex-man moet betalen. De vrouw en haar ex-man hebben tijdens het
huwelijk allebei fulltime gewerkt. De vrouw en de man hebben nagenoeg hetzelfde
goede inkomen. Na de echtscheiding blijft de situatie onveranderd.
1

■ weet niet

2
4JOHMFDPEFE
Zou u als rechter aan de vrouw partneralimentatie toekennen?
1 ■ ja
☛ GO TO Q29
2 ■ nee
☛ GO TO Q32 (stond 30 was foutje)
3 ■ weet niet
☛ GO TO Q35



73"(&/-*+45

2
.BUSJY
U heeft besloten om de vrouw partneralimentatie toe te kennen. Geef aan in hoeverre
de volgende redenen belangrijk zijn voor uw beslissing:
Instructie: Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor zeer onbelangrijk en 5
voor zeer belangrijk.
  
  
  
.BOOFONPFUFOBMUJKE


[FFS
POCFMBOHSJKL














[FFS
CFMBOHSJKL

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

QBSUOFSBMJNFOUBUJFCFUBMFO
%FFYFDIUHFOPUFOIFCCFO
UJFOKBBSMBOHIVOMFWFONFU
FMLBBSHFEFFME

ASK ONLY IF Q28=1
2
4JOHMFDPEFE
Is er nog een andere reden die belangrijk is voor uw beslissing om de vrouw partneralimentatie toe te kennen?
Scripter notes: Graag op zelfde scherm als Q29
1
2

■ ja, namelijk
■ nee

* Open

ASK ONLY IF Q30=1
2
-FGU3JHIU.BUSJY
Hoe belangrijk vindt u deze reden?
Instructie: Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor zeer onbelangrijk en 5
voor zeer belangrijk.

[FFSPOCFMBOHSJKL■

■

■

■

■

[FFSCFMBOHSJKL

ASK ONLY IF Q28=2



#*+-"(&

2
.BUSJY
U heeft besloten om de vrouw geen partneralimentatie toe te kennen. Geef aan in
hoeverre de volgende redenen belangrijk zijn voor uw beslissing:
Instructie: Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor zeer onbelangrijk en 5
voor zeer belangrijk.
  
  
  


[FFS
POCFMBOHSJKL














[FFS
CFMBOHSJKL

1BSUOFSBMJNFOUBUJFJTOJFU
NFFSWBOEF[FUJKE*FEFSFFO
LBOBMUJKE[FMGBBOIFUXFSL
HBBO

■

■

■

■

■

%FWSPVXIFFGUHFFO
QBSUOFSBMJNFOUBUJFOPEJH
PNEBU[JKGVMMUJNFXFSLU
FOWPPS[JDI[FMGLBO[PSHFO

■

■

■

■

■

*FEFSFWPMXBTTFOFJTWPPS
[JDI[FMGWFSBOUXPPSEFMJKL

■

■

■

■

■

ASK ONLY IF Q28=2
2
4JOHMFDPEFE
Is er nog een andere reden die belangrijk is voor uw beslissing om de vrouw geen
partneralimentatie toe te kennen?
Scripter notes: Graag op zelfde scherm als Q32
1
2

■ ja, namelijk
■ nee

* Open

ASK ONLY IF Q33=1
2
-FGU3JHIU.BUSJY
Hoe belangrijk vindt u deze reden?
Instructie: Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor zeer onbelangrijk en 5
voor zeer belangrijk.




[FFSPOCFMBOHSJKL■

■

■

■

■

[FFSCFMBOHSJKL

73"(&/-*+45

(end block): Situatie 3
(begin block): Situatie 4
2
*OGP
4JUVBUJF
Stel u bent rechter. Voor u verschijnt een 35-jarige vrouw die na een tienjarig kinderloos
huwelijk van haar man is gescheiden. De vrouw verzoekt u om partneralimentatie vast
te stellen die haar ex-man moet betalen. Op het moment dat de vrouw in het huwelijk
trad, stopte zij met werken als verpleegkundige. Dit was uitsluitend haar eigen keuze.
Haar ex-man heeft een zodanig inkomen dat het echtpaar tijdens het huwelijk een luxe
leven kon leiden en een voltijdse hulp in het huishouden in dienst had.
2
4JOHMFDPEFE
Zou u als rechter aan de vrouw partneralimentatie toekennen?
1 ■ ja
☛ GO TO Q37
2 ■ nee
☛ GO TO Q42
3 ■ weet niet
☛ GO TO Q45
2
.BUSJY
U heeft besloten om de vrouw partneralimentatie toe te kennen. Geef aan in hoeverre
de volgende redenen belangrijk zijn voor uw beslissing: Instructie: Op een schaal van
1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor zeer onbelangrijk en 5 voor zeer belangrijk.

  
  
  


[FFS
POCFMBOHSJKL














[FFS
CFMBOHSJKL

%FFYFDIUHFOPUFOIFCCFO
UJKEFOTIVOIVXFMJKLIVO
MFWFONFUFMLBBSHFEFFME
%FFYNBOWBOEFWSPVX
LBOIBBSOJFU[PNBBSBBO
IBBSMPUPWFSMBUFO

■

■

■

■

■

.BOOFONPFUFOBMUJKE
QBSUOFSBMJNFOUBUJFCFUBMFO

■

■

■

■

■

%FWSPVXIFFGUUJFOKBBSMBOH
OJFUHFXFSLU;JKLBOOJFUPONJE
EFMMJKLXFFSBBOIFUXFSLHBBO

■

■

■

■

■





#*+-"(&

;POEFSQBSUOFSBMJNFOUBUJF[PV
EFWSPVXJOEFCJKTUBOEUFSFDIU
LPNFO%FTBNFOMFWJOHNPFU
OJFUPQESBBJFOWPPSLFV[FTEJF
EFFYFDIUHFOPUFOUJKEFOTIFU
IVXFMJKLIFCCFOHFNBBLU

■

■

■

■

■

ASK ONLY IF Q36=1
2
4JOHMFDPEFE
Is er nog een andere reden die belangrijk is voor uw beslissing om de vrouw partneralimentatie toe te kennen?
Scripter notes: Graag op zelfde scherm als Q37
1
2

■ ja, namelijk
■ nee

* Open

ASK ONLY IF Q38=1
2
-FGU3JHIU.BUSJY
Hoe belangrijk vindt u deze reden?
Instructie: Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor zeer onbelangrijk en 5
voor zeer belangrijk.


[FFSPOCFMBOHSJKL■

■

■

■

■

[FFSCFMBOHSJKL

2
.BUSJY
Hoe MBOH denkt u dat aan de vrouw partneralimentatie moet worden toegekend? Geef
voor alle mogelijkheden aan in hoeverre u het daarmee eens of oneens bent:
  
  



HFIFFM
POFFOT


POFFOT


OFVUSBBM


FFOT

HFIFFM
FFOT

%FEVVSEJFEFWSPVXOPEJH
IFFGUPNCJKPGPNUFTDIPMFO

■

■

■

■

■

%FEVVSEJFEFWSPVXOPEJH
IFFGUPNEBBEXFSLFMJKLFFO
CBBOUFWJOEFO

■

■

■

■

■

73"(&/-*+45

;PMBOHIFUIVXFMJKLWBOEF
WSPVXIFFGUHFEVVSE

■

■

■

■

■

&FOUFSNJKOWBOUXBBMGKBBS

■

■

■

■

■

5PUEFQFOTJPFOHFSFDIUJHEF
MFFGUJKE

■

■

■

■

■

-FWFOTMBOH

■

■

■

■

■

2
.BUSJY
Wat moet volgens u de IPPHUF van het bedrag van partneralimentatie zijn die aan de
vrouw wordt toegekend? Geef voor alle mogelijkheden aan in hoeverre u het daarmee
eens of oneens bent:

  
  

HFIFFM
POFFOT


POFFOT


OFVUSBBM


FFOT

HFIFFM
FFOT

(FMJKLBBOIFUCFESBHEBUEF
WSPVXOPEJHIFFGUPNOJFUJO
BSNPFEFUFWFSWBMMFO
CFTUBBOTNJOJNVNBMMFFO
TUBBOEFNBYJNBBM`   

■

■

■

■

■

)FUCFTUBBOTNJOJNVN
NBYJNBBM`   
QMVTEFPQMFJEJOHTLPTUFO

■

■

■

■

■

/PPJUIPHFSEBOFFOEFSEF
WBOEFOFUUPJOLPNTUFOWBO
EFNBO

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

%FWSPVX[PVOBEFTDIFJEJOH
[PWFFMBMTNPHFMJKLNPFUFO
CMJKWFOMFWFOPQIFUXFMWBBSUT
OJWFBVWBOUJKEFOTIFUIVXFMJKL

ASK ONLY IF Q36=2

2
.BUSJY
U heeft besloten om de vrouw geen partneralimentatie toe te kennen. Geef aan in
hoeverre de volgende redenen belangrijk zijn voor uw beslissing:



#*+-"(&

  
  
  


[FFS
POCFMBOHSJKL














[FFS
CFMBOHSJKL

%FWSPVXLBOFFOCJKTUBOET
VJULFSJOHLSJKHFOFOEBBSPNJT
QBSUOFSBMJNFOUBUJFPWFSCPEJH

■

■

■

■

■

*FEFSFWPMXBTTFOFJTWPPS
[JDI[FMGWFSBOUXPPSEFMJKL

■

■

■

■

■

%FWSPVXIFFGU[FMGEFLFV[F
HFNBBLUPNIBBSCBBOBMT
WFSQMFFHLVOEJHFPQUF[FHHFO

■

■

■

■

■

1BSUOFSBMJNFOUBUJFJTOJFU
NFFSWBOEF[FUJKE
%FWSPVXNPFU[PTQPFEJH
NPHFMJKLBBOIFUXFSLHBBO

■

■

■

■

■

ASK ONLY IF Q36=2
2
4JOHMFDPEFE
Is er nog een andere reden die belangrijk is voor uw beslissing om de vrouw geen
partneralimentatie toe te kennen?
Scripter notes: Graag op zelfde scherm als Q42
1
2

■ ja, namelijk
■ nee

* Open

ASK ONLY IF Q43=1
2
-FGU3JHIU.BUSJY
Hoe belangrijk vindt u deze reden?
Instructie: Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor zeer onbelangrijk en 5
voor zeer belangrijk.


[FFSPOCFMBOHSJKL■

(end block): Situatie 4
(begin block): Situatie 5



■

■

■

■

[FFSCFMBOHSJKL

73"(&/-*+45

2
*OGP
4JUVBUJF WFSWPMHPQTJUVBUJF
Twee jaar na de echtscheiding hertrouwt de vrouw met een andere man. Ook tijdens
het tweede huwelijk werkt de vrouw niet. Dit is uitsluitend haar eigen keuze. Na
anderhalf jaar huwelijk scheidt de vrouw van haar tweede man. Wegens het kortdurende huwelijk kan de vrouw van haar tweede ex-man slechts gedurende anderhalf
jaar partneralimentatie toegekend krijgen.
2
4JOHMFDPEFE
Wat moet volgens u gebeuren met de partneralimentatieplicht van de eerste exechtgenoot?
1

2

3

4

5

■ De partneralimentatie van de eerste ex-echtgenoot moet ondanks het
tweede huwelijk van de vrouw doorlopen.
☛ GO TO Q47
■ De partneralimentatie van de eerste ex-echtgenoot moet door het
tweede huwelijk van de vrouw deﬁnitief eindigen.
☛ GO TO Q50
■ De partneralimentatieplicht van de eerste ex-echtgenoot moet eindigen
door het tweede huwelijk van de vrouw. Op het moment dat de vrouw na
anderhalf jaar geen partneralimentatie meer ontvangt van haar tweede
ex-echtgenoot, moet de eerste ex-echtgenoot weer partneralimentatie aan
de vrouw gaan betalen.
☛ GO TO Q53
■ Ik vind dat de vrouw helemaal geen partneralimentatie moet worden
toegekend.
☛ GO TO Q56
■ Weet niet.
☛ GO TO Q56

2
.BUSJY
U heeft besloten om de partneralimentatieplicht van de eerste ex-echtgenoot te laten
doorlopen. Geef aan in hoeverre de volgende redenen belangrijk zijn voor uw beslissing:
Instructie: Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor zeer onbelangrijk en 5
voor zeer belangrijk.



#*+-"(&

  
  
  


[FFS
POCFMBOHSJKL














[FFS
CFMBOHSJKL

#FJEFFYFDIUHFOPUFO[JKOWFS
BOUXPPSEFMJKLWPPSEFWSPVX
FOOBEFUXFFEFTDIFJEJOH
CFUBMFOCFJEFOHFMJKLUJKEJHBOEFS
IBMGKBBSQBSUOFSBMJNFOUBUJF
*OEJFOOPEJHLSJKHUEFWSPVX
OBEF[FQFSJPEFOPHBMJNFO
UBUJFWBOEFFFSTUFFYNBO

■

■

■

■

■

%FFFSTUFFYFDIUHFOPPUJT
SJKLHFOPFHPNWPPSEFWSPVX
UFCMJKWFO[PSHFO

■

■

■

■

■

#FJEFFYFDIUHFOPUFO[JKO
WFSBOUXPPSEFMJKLWPPSEF
WSPVXFOCJKEFUXFFEF
TDIFJEJOH[PVFFSTUEF
UXFFEFFYFDIUHFOPPUFO
WFSWPMHFOTEFFFSTUF
FYFDIUHFOPPUQBSUOFS
BMJNFOUBUJFNPFUFOCFUBMFO

■

■

■

■

■

%FWSPVXNPFUEFWSJKIFJE
IFCCFOPNUFIVXFONFU
FFOQFSTPPOOBBSFJHFO
LFV[F[POEFSEBU
FDPOPNJTDIFNPUJFWFO
IJFSCJKEPPSTMBHHFWFOE[JKO

■

■

■

■

■

ASK ONLY IF Q46=1
2
4JOHMFDPEFE
Is er nog een andere reden die belangrijk is voor uw beslissing om partneralimentatie
van de vrouw te laten doorlopen?
Scripter notes: Graag op zelfde scherm als Q47
1
2



■ ja, namelijk
■ nee

* Open

73"(&/-*+45

ASK ONLY IF Q48=1
2
-FGU3JHIU.BUSJY
Hoe belangrijk vindt u deze reden?
Instructie: Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor zeer onbelangrijk en 5
voor zeer belangrijk.
[FFSPOCFMBOHSJKL■

■

■

■

■

[FFSCFMBOHSJKL

ASK ONLY IF Q46=2
2
.BUSJY
U heeft besloten om de partneralimentatieplicht van de eerste ex-echtgenoot te CFqJOEJHFO.
Geef aan in hoeverre de volgende redenen belangrijk zijn voor uw beslissing:
Instructie: Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor zeer onbelangrijk en 5
voor zeer belangrijk.
  
  
  


[FFS
POCFMBOHSJKL














[FFS
CFMBOHSJKL

%FWSPVXIBENPFUFOXFUFO
EBU[JKCJKFFOUXFFEFTDIFJEJOH
TMFDIUTWPPSBOEFSIBMGKBBS
QBSUOFSBMJNFOUBUJF[PVLSJKHFO
UPFHFLFOE

■

■

■

■

■

%PPSIFUIFSUSPVXFOJTEF
WFSBOUXPPSEFMJKLIFJEWPPS
EFWSPVXWBOEFFFSTUF
FYFDIUHFOPPUPWFSHFHBBO
PQEFUXFFEFFDIUHFOPPU

■

■

■

■

■

%FWSPVXIBEJOIBBSUXFFEF
IVXFMJKLXFFSBBOIFUXFSL
NPFUFOHBBO

■

■

■

■

■



ASK ONLY IF Q46=2
2
4JOHMFDPEFE
Is er nog een andere reden die belangrijk is voor uw beslissing om de partneralimentatieplicht van de eerste ex-echtgenoot te CFqJOEJHFO?
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Scripter notes: Graag op zelfde scherm als Q50
1
2

■ ja, namelijk
■ nee

* Open

ASK ONLY IF Q51=1
2
-FGU3JHIU.BUSJY
Hoe belangrijk vindt u deze reden?
Instructie: Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor zeer onbelangrijk en 5
voor zeer belangrijk.
[FFSPOCFMBOHSJKL■

■

■

■

■

[FFSCFMBOHSJKL

ASK ONLY IF Q46=3
2
.BUSJY
U heeft besloten om de eerste ex-echtgenoot weer partneralimentatie aan de vrouw te
laten betalen op het moment dat de vrouw geen partneralimentatie meer ontvangt van
haar tweede ex-echtgenoot. Geef aan in hoeverre de volgende redenen belangrijk zijn
voor uw beslissing:
Instructie: Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor zeer onbelangrijk en 5
voor zeer belangrijk.

  
  
  




[FFS
POCFMBOHSJKL














[FFS
CFMBOHSJKL

)FUFFSTUFIVXFMJKL
EVVSEFMBOHFSEBOIFUUXFFEF
IVXFMJKL

■

■

■

■

■

0OEBOLTIFUIFSUSPVXFOWBO
EFWSPVXLBOEFFFSTUF
FYFDIUHFOPPUEFWSPVXOJFU
BBOIBBSMPUPWFSMBUFO

■

■

■

■

■

%FWSPVXNPFUEFWSJKIFJE
IFCCFOPNUFIVXFONFUFFO
QFSTPPOOBBSFJHFOLFV[F
[POEFSEBUFDPOPNJTDIF
NPUJFWFOIJFSCJKEPPSTMBH
HFWFOE[JKO

■

■

■

■

■

73"(&/-*+45

ASK ONLY IF Q46=3
2
4JOHMFDPEFE
Is er nog een andere reden die belangrijk is voor uw beslissing om de eerste
ex-echtgenoot weer partneralimentatie aan de vrouw te laten betalen op het moment
dat de vrouw geen partneralimentatie meer ontvangt van haar tweede ex-echtgenoot?
Scripter notes: Graag op zelfde scherm als Q53
1
2

■ ja, namelijk
■ nee

* Open

ASK ONLY IF Q54=1
2
-FGU3JHIU.BUSJY
Hoe belangrijk vindt u deze reden?
Instructie: Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor zeer onbelangrijk en 5
voor zeer belangrijk.
[FFSPOCFMBOHSJKL■

■

■

■

■

[FFSCFMBOHSJKL

(end block): Situatie 5
2
4JOHMFDPEFE
Vindt u dat aan een 35-jarige vrouw die tijdens een tienjarig huwelijk volledig arbeidsongeschikt is geraakt en daarom niet meer kan werken, na dat huwelijk partneralimentatie moet worden toegekend? De vrouw ontvangt een zeer lage WAO-uitkering.
1 ■ ja
2 ■ nee
3 ■ weet niet
2
4JOHMFDPEFE
Vindt u dat aan een 35-jarige vrouw die tijdens een tienjarig huwelijk niet buitenshuis
werkte en het huishouden en de zorg voor de kinderen op zich had genomen zodat
haar man zich volledig aan zijn carrière kon wijden, na dat huwelijk partneralimentatie
moet worden toegekend?
1 ■ ja
2 ■ nee
3 ■ weet niet
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2
4JOHMFDPEFE
Vindt u dat aan een 55-jarige vrouw zonder enige werkervaring na een tienjarig
huwelijk partneralimentatie moet worden toegekend?
1 ■ ja
2 ■ nee
3 ■ weet niet
2
4JOHMFDPEFE
Vindt u dat aan een 35-jarige vrouw die tijdens een tienjarig huwelijk niet heeft
gewerkt omdat haar man dit niet wilde, na dat huwelijk partneralimentatie moet
worden toegekend?
1 ■ ja
2 ■ nee
3 ■ weet niet



#JKMBHF
3FMFWBOUF$&'-1SJODJQMFTCFUSFGGFOEFQBSUOFSBMJNFOUBUJF

Deel II: Alimentatie tussen gewezen echtgenoten
Hoofdstuk 1: Algemene Beginselen
#FHJOTFM7FSIPVEJOHUVTTFOBMJNFOUBUJFFOFDIUTDIFJEJOH
Ongeacht de echtscheidingsvorm is de alimentatie tussen gescheiden echtgenoten
onderworpen aan dezelfde regels.
#FHJOTFM&JHFOWFSBOUXPPSEFMJKLIFJE
Onder voorbehoud van de volgende Beginselen staat elke echtgenoot in voor zijn eigen
onderhoud na echtscheiding.
Hoofdstuk II: Voorwaarden voor de toekenning van alimentatie
#FHJOTFM7PPSXBBSEFOWPPSBMJNFOUBUJF
De toekenning van alimentatie na echtscheiding is aan de zijde van de alimentatiegerechtigde echtgenoot afhankelijk van onvoldoende middelen om in zijn levensbehoefte
te voorzien en aan de zijde van de alimentatieplichtige echtgenoot van de mogelijkheden om in deze behoefte te voorzien.
#FHJOTFM#FPPSEFMJOHWBOEFBMJNFOUBUJFBBOTQSBBL
Bij de beoordeling van een alimentatieaanspraak wordt in het bijzonder met de
volgende factoren rekening gehouden:
tEFCFSPFQTQFSTQFDUJFWFO EFMFFGUJKEFOEFHF[POEIFJETUPFTUBOEWBOEFFDIUHFOPUFO
tEF[PSHWPPSEFLJOEFSFO
tEFWFSEFMJOHWBOEFUBLFOUJKEFOTIFUIVXFMJKL
tEFIVXFMJKLTEVVS
tEFMFWFOTTUBOEBBSEUJKEFOTIFUIVXFMJKL FO
tFFOOJFVXIVXFMJKLPGFFOMBOHEVSJHFSFMBUJF
#FHJOTFM#VJUFOHFXPPOJOHSJKQFOEFPNTUBOEJHIFEFOWPPSEFBMJNFOUBUJFQMJDIUJHF
FDIUHFOPPU
In geval van buitengewoon ingrijpende omstandigheden voor de alimentatieplichtige
echtgenoot kan de bevoegde autoriteit wegens het gedrag van de alimentatiegerechtigde
echtgenoot de alimentatie beperken of beëindigen.
Hoofdstuk III: Bijzondere onderwerpen
#FHJOTFM#FQFSLJOHJOEFUJKE
De bevoegde autoriteit verleent de alimentatie voor een beperkte periode. Bij uitzondering kan alimentatie zonder beperking in de tijd worden verleend.
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#FHJOTFM#FqJOEJHJOHWBOEFBMJNFOUBUJFQMJDIU
1 De alimentatieplicht eindigt wanneer de alimentatiegerechtigde echtgenoot een
nieuw huwelijk of een langdurige relatie aangaat.
2 Na de beëindiging volgens lid 1 herleeft de alimentatieplicht niet indien het nieuwe
huwelijk of de langdurige relatie wordt beëindigd.
3 De alimentatieplicht eindigt met de dood van zowel de alimentatieplichtige als de
alimentatiegerechtigde echtgenoot.



#JKMBHF
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Burgerlijk Wetboek, Boek 1: Personen
Hoofdstuk IV Gevolgen van echtscheiding
"SUJLFM
§ 1. Onverminderd artikel 1257 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen de echtgenoten
op elk ogenblik overeenkomen omtrent de eventuele uitkering tot levensonderhoud, het bedrag ervan en de nadere regels volgens welke het overeengekomen
bedrag zal kunnen worden herzien.
§ 2. Bij gebrek aan overeenkomst zoals bedoeld in § 1, kan de rechtbank in het vonnis
dat de echtscheiding uitspreekt of bij een latere beslissing, op verzoek van de
behoeftige echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toestaan ten laste van
de andere echtgenoot.
De rechtbank kan het verzoek om een uitkering weigeren indien de verweerder
bewijst dat verzoeker een zware fout heeft begaan die de voortzetting van de
samenleving onmogelijk heeft gemaakt.
In geen geval wordt de uitkering tot levensonderhoud toegekend aan de echtgenoot
die schuldig werd bevonden aan een in de artikelen 375, 398 tot 400, 402, 403
of 405 van het Strafwetboek bedoeld feit dat is gepleegd tegen de persoon van de
verweerder of aan een poging tot het plegen van een in de artikelen 375, 393, 394
of 397 van hetzelfde Wetboek bedoeld feit tegen diezelfde persoon.
In afwijking van artikel 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering kan de rechter in afwachting dat de beslissing over de strafvordering
in kracht van gewijsde is getreden, aan de verzoeker een provisionele uitkering
toe-kennen, hierbij rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak. Hij
kan het toekennen van deze provisionele uitkering ondergeschikt maken aan het
stellen van een waarborg die hij bepaalt en waarvoor hij de nadere regels vaststelt.
§ 3. De rechtbank legt het bedrag van de onderhoudsuitkering vast die ten minste de
staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde moet dekken.
De rechtbank houdt rekening met de inkomsten en mogelijkheden van de
echtgenoten en met de aanzienlijke terugval van de economische situatie van de
uitkeringsgerechtigde. Om die terugval te waarderen, baseert de rechter zich met
name op de duur van het huwelijk, de leeftijd van partijen, hun gedrag tijdens
het huwelijk inzake de organisatie van hun noden en het ten laste nemen van de
kinderen tijdens het samenleven of daarna. De rechter kan indien nodig beslissen
dat de uitkering degressief zal zijn en in welke mate.
De onderhoudsuitkering mag niet hoger liggen dan een derde van het inkomen
van de uitkeringsplichtige echtgenoot.



#*+-"(&

§ 4. De duur van de uitkering mag niet langer zijn dan die van het huwelijk. In geval
van buitengewone omstandigheden, kan de rechtbank de termijn verlengen,
indien de uitkeringsgerechtigde aantoont dat hij bij het verstrijken van de in het
eerste lid bedoelde termijn, om redenen onafhankelijk van zijn wil, nog steeds in
staat van behoefte verkeert. In dit geval beantwoordt het bedrag van de uitkering
aan het bedrag dat noodzakelijk is om de staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde te dekken.
§ 5. Indien de verweerder aantoont dat de staat van behoefte van verzoeker het gevolg
is van een eenzijdig door deze laatste genomen beslissing en zonder dat de noden
van de familie deze keuze gerechtvaardigd hebben, kan hij worden ontheven van
het betalen van de uitkering of slechts verplicht worden tot het betalen van een
verminderde uitkering.
§ 6. De rechtbank die de uitkering toekent, stelt vast dat deze van rechtswege aangepast
wordt aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Het basisbedrag van de uitkering stemt overeen met het indexcijfer van de
consumptieprijzen van de maand gedurende welke het vonnis of het arrest dat de
echtscheiding uitspreekt, kracht van gewijsde heeft verkregen, tenzij de rechtbank
er anders over beslist. Om de twaalf maanden wordt het bedrag van de uitkering
van rechtswege aangepast in verhouding tot de verhoging of de verlaging van het
indexcijfer van de consumptieprijzen van de overeenstemmende maand.
Deze wijzigingen worden op de uitkeringen toegepast vanaf de vervaldag die volgt
op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het in aanmerking te nemen
nieuwe indexcijfer.
De rechtbank kan nochtans in bepaalde omstandigheden een ander systeem van
aanpassing van de uitkering aan de kosten van levensonderhoud toepassen.
§ 7. Uitgezonderd indien de partijen uitdrukkelijk het tegenovergestelde zijn overeengekomen, kan de rechtbank, op vordering van een van de partijen, de uitkering
later verhogen, verminderen of afschaffen, indien, ingevolge nieuwe omstandigheden onafhankelijk van de wil van de partijen, het bedrag ervan niet meer is
aangepast.
Indien ten gevolge van de ontbinding van het huwelijk, de vereffening en verdeling
van het gemeenschappelijk vermogen of van de onverdeeldheid die tussen de
echtgenoten bestond, aanleiding geeft tot een wijziging van hun ﬁnanciële
toestand, die een aanpassing rechtvaardigt van de uitkering tot levensonderhoud
welke het voorwerp was van een vonnis of overeenkomst, gewezen of gesloten
vóór de opmaak van de vereffeningsrekeningen, kan de rechtbank eveneens de
uitkering aanpassen.
§ 8. De uitkering kan op elk ogenblik worden vervangen door een kapitaal mits een
door de rechtbank gehomologeerd akkoord tussen de partijen. Op verzoek van de
uitkeringsplichtige, kan de rechtbank eveneens op elk ogenblik de omzetting in
een kapitaal toestaan.
§ 9. De echtgenoten kunnen voor de ontbinding van het huwelijk geen afstand doen
van de rechten op een uitkering tot levensonderhoud.
Zij mogen in de loop van de procedure evenwel tot een vergelijk komen over



3&-&7"/5&#&-(*4$)&"-*.&/5"5*&8&5(&7*/(

het bedrag van die uitkering, met inachtneming van de in artikel 1257 van het
Gerechtelijk Wetboek gestelde voorwaarden.
§ 10. De uitkering is niet meer verschuldigd bij overlijden van de uitkeringsplichtige,
maar de uitkeringsgerechtigde mag levensonderhoud vorderen ten laste van de
nalatenschap volgens de in artikel 205bis, §§ 2, 3, 4 en 5, bepaalde voorwaarden.
De uitkering eindigt in ieder geval deﬁnitief in geval van een nieuw huwelijk van
de uitkeringsgerechtigde of op het ogenblik waarop deze laatste een verklaring
van wettelijke samenwoning doet, tenzij de partijen anders overeenkomen.
De rechter kan de onderhoudsverplichting beëindigen wanneer de uitkeringsgerechtigde samenleeft met een andere persoon als waren zij gehuwd.
§ 11. De rechtbank kan beslissen dat in geval de uitkeringsplichtige zijn verplichting tot
betaling niet nakomt, het de uitkeringsgerechtigde toegestaan is diens inkomsten
of diens goederen die hij overeenkomstig hun huwelijksvermogensstelsel beheert,
alsmede alle andere bedragen die hem door derden verschuldigd zijn, in ontvangst
te nemen.
Deze beslissing kan worden tegengeworpen aan elke derde, huidige of toekomstige
schuldenaar, op grond van de kennisgeving ervan die hen door de grifﬁer gedaan
wordt op verzoek van de eiser.



#JKMBHF
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Bürgerliches Gesetzbuch, Buch 1: Allgemeiner Teil
Abschnitt 1 Personen
Titel 7 Scheidung der Ehe
Untertitel 2 Unterhalt des geschiedenen Ehegatten
Kapitel 1 Grundsatz
(SVOETBU[EFS&JHFOWFSBOUXPSUVOH
Nach der Scheidung obliegt es jedem Ehegatten, selbst für seinen Unterhalt zu
sorgen. Ist er dazu außerstande, hat er gegen den anderen Ehegatten einen Anspruch
auf Unterhalt nur nach den folgenden Vorschriften.
Kapitel 2 Unterhaltsberechtigung
6OUFSIBMUXFHFO#FUSFVVOHFJOFT,JOEFT
1 Ein geschiedener Ehegatte kann von dem anderen wegen der Pﬂege oder Erziehung
eines gemeinschaftlichen Kindes für mindestens drei Jahre nach der Geburt
Unterhalt verlangen. Die Dauer des Unterhaltsanspruchs verlängert sich, solange
und soweit dies der Billigkeit entspricht. Dabei sind die Belange des Kindes und die
bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung zu berücksichtigen.
2 Die Dauer des Unterhaltsanspruchs verlängert sich darüber hinaus, wenn dies
unter Berücksichtigung der Gestaltung von Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit
in der Ehe sowie der Dauer der Ehe der Billigkeit entspricht.
6OUFSIBMUXFHFO"MUFST
Ein geschiedener Ehegatte kann von dem anderen Unterhalt verlangen, soweit von ihm
im Zeitpunkt
1 der Scheidung,
2 der Beendigung der Pﬂege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes oder
3 des Wegfalls der Voraussetzungen für einen Unterhaltsanspruch nach den §§ 1572
und 1573 wegen seines Alters eine Erwerbstätigkeit nicht mehr erwartet werden
kann.
6OUFSIBMUXFHFO,SBOLIFJUPEFS(FCSFDIFO
Ein geschiedener Ehegatte kann von dem anderen Unterhalt verlangen, solange und
soweit von ihm vom Zeitpunkt
1 der Scheidung,
2 der Beendigung der Pﬂege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes,
3. der Beendigung der Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung ode
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4

des Wegfalls der Voraussetzungen für einen Unterhaltsanspruch nach § 1573 an
wegen Krankheit oder anderer Gebrechen oder Schwäche seiner körperlichen oder
geistigen Kräfte eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann.

6OUFSIBMUXFHFO&SXFSCTMPTJHLFJUVOE"VGTUPDLVOHTVOUFSIBMU
1 Soweit ein geschiedener Ehegatte keinen Unterhaltsanspruch nach den §§ 1570 bis
1572 hat, kann er gleichwohl Unterhalt verlangen, solange und soweit er nach der
Scheidung keine angemessene Erwerbstätigkeit zu ﬁnden vermag.
2 Reichen die Einkünfte aus einer angemessenen Erwerbstätigkeit zum vollen Unterhalt (§ 1578) nicht aus, kann er, soweit er nicht bereits einen Unterhaltsanspruch
nach den §§ 1570 bis 1572 hat, den Unterschiedsbetrag zwischen den Einkünften
und dem vollen Unterhalt verlangen.
3 Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn Unterhalt nach den §§ 1570 bis 1572,
1575 zu gewähren war, die Voraussetzungen dieser Vorschriften aber entfallen sind.
4 Der geschiedene Ehegatte kann auch dann Unterhalt verlangen, wenn die Einkünfte
aus einer angemessenen Erwerbstätigkeit wegfallen, weil es ihm trotz seiner
Bemühungen nicht gelungen war, den Unterhalt durch die Erwerbstätigkeit nach
der Scheidung nachhaltig zu sichern. War es ihm gelungen, den Unterhalt teilweise
nachhaltig zu sichern, so kann er den Unterschiedsbetrag zwischen dem nachhaltig
gesicherten und dem vollen Unterhalt verlangen.
"OHFNFTTFOF&SXFSCTUjUJHLFJU
1 Dem geschiedenen Ehegatten obliegt es, eine angemessene Erwerbstätigkeit
auszuüben.
2 Angemessen ist eine Erwerbstätigkeit, die der Ausbildung, den Fähigkeiten, einer
früheren Erwerbstätigkeit, dem Lebensalter und dem Gesundheitszustand des
geschiedenen Ehegatten entspricht, soweit eine solche Tätigkeit nicht nach den
ehelichen Lebensverhältnissen unbillig wäre. Bei den ehelichen Lebensverhältnissen
sind insbesondere die Dauer der Ehe sowie die Dauer der Pﬂege oder Erziehung
eines gemeinschaftlichen Kindes zu berücksichtigen.
3 Soweit es zur Aufnahme einer angemessenen Erwerbstätigkeit erforderlich ist,
obliegt es dem geschiedenen Ehegatten, sich ausbilden, fortbilden oder umschulen
zu lassen, wenn ein erfolgreicher Abschluss der Ausbildung zu erwarten ist.
"VTCJMEVOH 'PSUCJMEVOHPEFS6NTDIVMVOH
1 Ein geschiedener Ehegatte, der in Erwartung der Ehe oder während der Ehe eine
Schul- oder Berufsausbildung nicht aufgenommen oder abgebrochen hat, kann
von dem anderen Ehegatten Unterhalt verlangen, wenn er diese oder eine entsprechende Ausbildung sobald wie möglich aufnimmt, um eine angemessene
Erwerbstätigkeit, die den Unterhalt nachhaltig sichert, zu erlangen und der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung zu erwarten ist. Der Anspruch besteht längstens
für die Zeit, in der eine solche Ausbildung im Allgemeinen abgeschlossen wird;
dabei sind ehebedingte Verzögerungen der Ausbildung zu berücksichtigen.
2 Entsprechendes gilt, wenn sich der geschiedene Ehegatte fortbilden oder umschulen
lässt, um Nachteile auszugleichen, die durch die Ehe eingetreten sind.
3 Verlangt der geschiedene Ehegatte nach Beendigung der Ausbildung, Fortbildung
oder Umschulung Unterhalt nach § 1573, so bleibt bei der Bestimmung der ihm
angemessenen Erwerbstätigkeit (§ 1574 Abs. 2) der erreichte höhere Ausbildungsstand außer Betracht.
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6OUFSIBMUBVT#JMMJHLFJUTHSOEFO
Ein geschiedener Ehegatte kann von dem anderen Unterhalt verlangen, soweit und
solange von ihm aus sonstigen schwerwiegenden Gründen eine Erwerbstätigkeit nicht
erwartet werden kann und die Versagung von Unterhalt unter Berücksichtigung der
Belange beider Ehegatten grob unbillig wäre. Schwerwiegende Gründe dürfen nicht
allein deswegen berücksichtigt werden, weil sie zum Scheitern der Ehe geführt haben.
#FESGUJHLFJU
1 Der geschiedene Ehegatte kann den Unterhalt nach den §§ 1570 bis 1573, 1575 und
1576 nicht verlangen, solange und soweit er sich aus seinen Einkünften und seinem
Vermögen selbst unterhalten kann.
2 Einkünfte sind nicht anzurechnen, soweit der Verpﬂichtete nicht den vollen
Unterhalt (§§ 1578 und 1578b) leistet. Einkünfte, die den vollen Unterhalt übersteigen,
sind insoweit anzurechnen, als dies unter Berücksichtigung der beiderseitigen
wirtschaftlichen Verhältnisse der Billigkeit entspricht.
3 Den Stamm des Vermögens braucht der Berechtigte nicht zu verwerten, soweit
die Verwertung unwirtschaftlich oder unter Berücksichtigung der beiderseitigen
wirtschaftlichen Verhältnisse unbillig wäre.
4 War zum Zeitpunkt der Ehescheidung zu erwarten, dass der Unterhalt des
Berechtigten aus seinem Vermögen nachhaltig gesichert sein würde, fällt das
Vermögen aber später weg, so besteht kein Anspruch auf Unterhalt. Dies gilt nicht,
wenn im Zeitpunkt des Vermögenswegfalls von dem Ehegatten wegen der Pﬂege
oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht
erwartet werden kann.
.BEFT6OUFSIBMUT
1 Das Maß des Unterhalts bestimmt sich nach den ehelichen Lebensverhältnissen.
Der Unterhalt umfasst den gesamten Lebensbedarf.
2 Zum Lebensbedarf gehören auch die Kosten einer angemessenen Versicherung
für den Fall der Krankheit und der Pﬂegebedürftigkeit sowie die Kosten einer
Schul- oder Berufsausbildung, einer Fortbildung oder einer Umschulung nach den
§§ 1574, 1575.
3 Hat der geschiedene Ehegatte einen Unterhaltsanspruch nach den §§ 1570 bis 1573
oder § 1576, so gehören zum Lebensbedarf auch die Kosten einer angemessenen
Versicherung für den Fall des Alters sowie der verminderten Erwerbsfähigkeit.
C)FSBCTFU[VOHVOE[FJUMJDIF#FHSFO[VOHEFT6OUFSIBMUTXFHFO6OCJMMJHLFJU
1 Der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten ist auf den angemessenen
Lebensbedarf herabzusetzen, wenn eine an den ehelichen Lebensverhältnissen
orientierte Bemessung des Unterhaltsanspruchs auch unter Wahrung der Belange
eines dem Berechtigten zur Pﬂege oder Erziehung anvertrauten gemeinschaftlichen
Kindes unbillig wäre. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, inwieweit durch
die Ehe Nachteile im Hinblick auf die Möglichkeit eingetreten sind, für den eigenen
Unterhalt zu sorgen. Solche Nachteile können sich vor allem aus der Dauer der
Pﬂege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes, aus der Gestaltung von
Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit während der Ehe sowie aus der Dauer der
Ehe ergeben.
2 Der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten ist zeitlich zu begrenzen,
wenn ein zeitlich unbegrenzter Unterhaltsanspruch auch unter Wahrung der Belange
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eines dem Berechtigten zur Pﬂege oder Erziehung anvertrauten gemeinschaftlichen
Kindes unbillig wäre. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unterhaltsanspruchs können miteinander verbunden werden.

NB per 1 maart 2013 luidt § 1578b I als volgt:
1

Der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten ist auf den angemessenen
Lebensbedarf herabzusetzen, wenn eine an den ehelichen Lebensverhältnissen
orientierte Bemessung des Unterhaltsanspruchs auch unter Wahrung der Belange
eines dem Berechtigten zur Pﬂege oder Erziehung anvertrauten gemeinschaftlichen Kindes unbillig wäre. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, inwieweit
durch die Ehe Nachteile im Hinblick auf die Möglichkeit eingetreten sind, für
den eigenen Unterhalt zu sorgen, ODER EINE (ERABSETZUNG DES 5NTERHALTSANSPRUCHS
UNTER "ER~CKSICHTIGUNG DER $AUER DER %HE UNBILLIG WiRE .ACHTEILE IM 3INNE DES 3ATZES 
können sich vor allem aus der Dauer der Pﬂege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes sowie aus der Gestaltung von Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit während der Ehe ergeben.

#FTDISjOLVOHPEFS7FSTBHVOHEFT6OUFSIBMUTXFHFOHSPCFS6OCJMMJHLFJU
Ein Unterhaltsanspruch ist zu versagen, herabzusetzen oder zeitlich zu begrenzen,
soweit die Inanspruchnahme des Verpﬂichteten auch unter Wahrung der Belange
eines dem Berechtigten zur Pﬂege oder Erziehung anvertrauten gemeinschaftlichen
Kindes grob unbillig wäre, weil
1 die Ehe von kurzer Dauer war; dabei ist die Zeit zu berücksichtigen, in welcher
der Berechtigte wegen der Pﬂege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes
nach § 1570 Unterhalt verlangen kann,
2 der Berechtigte in einer verfestigten Lebensgemeinschaft lebt,
3 der Berechtigte sich eines Verbrechens oder eines schweren vorsätzlichen Vergehens
gegen den Verpﬂichteten oder einen nahen Angehörigen des Verpﬂichteten
schuldig gemacht hat,
4 der Berechtigte seine Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat,
5 der Berechtigte sich über schwerwiegende Vermögensinteressen des Verpﬂichteten
mutwillig hinweggesetzt hat,
6 der Berechtigte vor der Trennung längere Zeit hindurch seine Pﬂicht, zum
Familienunterhalt beizutragen, gröblich verletzt hat,
7 dem Berechtigten ein offensichtlich schwerwiegendes, eindeutig bei ihm liegendes
Fehlverhalten gegen den Verpﬂichteten zur Last fällt oder
8 ein anderer Grund vorliegt, der ebenso schwer wiegt wie die in den Nummern 1 bis
7 aufgeführten Gründe.
"VTLVOGUTQ»JDIU
Die geschiedenen Ehegatten sind einander verpﬂichtet, auf Verlangen über ihre
Einkünfte und ihr Vermögen Auskunft zu erteilen. § 1605 ist entsprechend anzuwenden.
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Kapitel 3 Leistungsfähigkeit und Rangfolge
-FJTUVOHTGjIJHLFJU
Ist der Verpﬂichtete nach seinen Erwerbs- und Vermögensverhältnissen unter
Berücksichtigung seiner sonstigen Verpﬂichtungen außerstande, ohne Gefährdung
des eigenen angemessenen Unterhalts dem Berechtigten Unterhalt zu gewähren,
so braucht er nur insoweit Unterhalt zu leisten, als es mit Rücksicht auf die Bedürfnisse und die Erwerbs- und Vermögensverhältnisse der geschiedenen Ehegatten
der Billigkeit entspricht. Den Stamm des Vermögens braucht er nicht zu verwerten,
soweit die Verwertung unwirtschaftlich oder unter Berücksichtigung der beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse unbillig wäre.
Kapitel 4 Gestaltung des Unterhaltsanspruchs
C6OUFSIBMUGSEJF7FSHBOHFOIFJU
1 Wegen eines Sonderbedarfs (§ 1613 Abs. 2) kann der Berechtigte Unterhalt für die
Vergangenheit verlangen.
2 Im Übrigen kann der Berechtigte für die Vergangenheit Erfüllung oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung nur entsprechend § 1613 Abs. 1 fordern.
3 Für eine mehr als ein Jahr vor der Rechtshängigkeit liegende Zeit kann Erfüllung
oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung nur verlangt werden, wenn anzunehmen ist, dass der Verpﬂichtete sich der Leistung absichtlich entzogen hat.
Kapitel 5 Ende des Unterhaltsanspruchs
8JFEFSWFSIFJSBUVOH #FHSOEVOHFJOFS-FCFOTQBSUOFSTDIBGUPEFS5PEEFT
#FSFDIUJHUFO
1 Der Unterhaltsanspruch erlischt mit der Wiederheirat, der Begründung einer
Lebenspartnerschaft oder dem Tode des Berechtigten.
2 Ansprüche auf Erfüllung oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung für die
Vergangenheit bleiben bestehen. Das Gleiche gilt für den Anspruch auf den zur
Zeit der Wiederheirat, der Begründung einer Lebenspartnerschaft oder des Todes
fälligen Monatsbetrag.
B8JFEFSBV»FCFOEFT6OUFSIBMUTBOTQSVDIT
1 Geht ein geschiedener Ehegatte eine neue Ehe oder Lebenspartnerschaft ein und
wird die Ehe oder Lebenspartnerschaft wieder aufgelöst, so kann er von dem
früheren Ehegatten Unterhalt nach § 1570 verlangen, wenn er ein Kind aus der
früheren Ehe oder Lebenspartnerschaft zu pﬂegen oder zu erziehen hat.
2 Der Ehegatte der später aufgelösten Ehe haftet vor dem Ehegatten der früher aufgelösten Ehe. Satz 1 ﬁndet auf Lebenspartnerschaften entsprechende Anwendung.
Abschnitt 2 Verwandtschaft
Titel 3 Unterhaltspﬂicht
Untertitel 1 Allgemeine Vorschriften
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1 Für die Vergangenheit kann der Berechtigte Erfüllung oder Schadensersatz wegen
Nichterfüllung nur von dem Zeitpunkt an fordern, zu welchem der Verpﬂichtete
zum Zwecke der Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs aufgefordert worden
ist, über seine Einkünfte und sein Vermögen Auskunft zu erteilen, zu welchem
der Verpﬂichtete in Verzug gekommen oder der Unterhaltsanspruch rechtshängig geworden ist. Der Unterhalt wird ab dem Ersten des Monats, in den die
bezeichneten Ereignisse fallen, geschuldet, wenn der Unterhaltsanspruch dem
Grunde nach zu diesem Zeitpunkt bestanden hat.
2 Der Berechtigte kann für die Vergangenheit ohne die Einschränkung des Absatzes 1
Erfüllung verlangen
1. wegen eines unregelmäßigen außergewöhnlich hohen Bedarfs (Sonderbedarf);
nach Ablauf eines Jahres seit seiner Entstehung kann dieser Anspruch nur
geltend gemacht werden, wenn vorher der Verpﬂichtete in Verzug gekommen
oder der Anspruch rechtshängig geworden ist;
2. für den Zeitraum, in dem er
a aus rechtlichen Gründen oder
b aus tatsächlichen Gründen, die in den Verantwortungsbereich des Unterhaltspﬂichtigen fallen, an der Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs gehindert war.
3 In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 kann Erfüllung nicht, nur in Teilbeträgen oder
erst zu einem späteren Zeitpunkt verlangt werden, soweit die volle oder die sofortige
Erfüllung für den Verpﬂichteten eine unbillige Härte bedeuten würde. Dies gilt
auch, soweit ein Dritter vom Verpﬂichteten Ersatz verlangt, weil er anstelle des
Verpﬂichteten Unterhalt gewährt hat.
Untertitel 2 Besondere Vorschriften für das Kind und seine nicht
miteinander verheirateten Eltern
M6OUFSIBMUTBOTQSVDIWPO.VUUFSVOE7BUFSBVT"OMBTTEFS(FCVSU
1 Der Vater hat der Mutter für die Dauer von sechs Wochen vor und acht Wochen
nach der Geburt des Kindes Unterhalt zu gewähren. Dies gilt auch hinsichtlich
der Kosten, die infolge der Schwangerschaft oder der Entbindung außerhalb dieses
Zeitraums entstehen.
2 Soweit die Mutter einer Erwerbstätigkeit nicht nachgeht, weil sie infolge der
Schwangerschaft oder einer durch die Schwangerschaft oder die Entbindung
verursachten Krankheit dazu außerstande ist, ist der Vater verpﬂichtet, ihr über
die in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Zeit hinaus Unterhalt zu gewähren. Das Gleiche
gilt, soweit von der Mutter wegen der Pﬂege oder Erziehung des Kindes eine
Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann. Die Unterhaltspﬂicht beginnt
frühestens vier Monate vor der Geburt und besteht für mindestens drei Jahre nach
der Geburt. Sie verlängert sich, solange und soweit dies der Billigkeit entspricht.
Dabei sind insbesondere die Belange des Kindes und die bestehenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung zu berücksichtigen.
3 Die Vorschriften über die Unterhaltspﬂicht zwischen Verwandten sind entsprechend anzuwenden. Die Verpﬂichtung des Vaters geht der Verpﬂichtung der
Verwandten der Mutter vor. § 1613 Abs. 2 gilt entsprechend. Der Anspruch erlischt
nicht mit dem Tode des Vaters.
4 Wenn der Vater das Kind betreut, steht ihm der Anspruch nach Absatz 2 Satz 2
gegen die Mutter zu. In diesem Falle gilt Absatz 3 entsprechend.
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