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Partneralimentatie

Wanneer bestaat er recht op? En hoe lang is er recht op 
partneralimentatie?  

 
Heeft u na het lezen van deze whitepaper nog vragen? Neem dan contact op 

met één van onze familierechtadvocaten.
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In de wet is opgenomen dat echtgenoten elkaar gedurende het huwelijk ‘het nodige’ 
moeten verschaffen. Die onderhoudsverplichting gedurende het huwelijk verdwijnt niet 
direct bij een echtscheiding. De grondslag voor die voortdurende onderhoudsverplichting 
is de voortdurende lotsverbondenheid tussen ex-echtgenoten. Dit whitepaper gaat in op 
de vraag of die voortdurende lotsverbondenheid moet leiden tot een partneralimentatie en 
voor hoe lang deze verplichting bestaat.

Bovenstaande geldt overigens niet alleen voor echtgenoten, maar ook voor geregistreerd 
partners. Wat in dit whitepaper staat over het huwelijk en de ontbinding daarvan door 
echtscheiding, geldt ook voor het geregistreerd partnerschap en de ontbinding daarvan.

Geregistreerd partnerschap



Of de voortdurende lotsverbondenheid die door het huwelijk bestaat daadwerkelijk moet 
leiden tot een partneralimentatie, hangt af van verschillende omstandigheden. Deze 
omstandigheden kunnen worden opgedeeld in omstandigheden van financiële aard en van 
niet-financiële aard.
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De omstandigheden van financiële aard worden gevormd door enerzijds de behoefte en 
behoeftigheid aan de kant van de alimentatiegerechtigde en anderzijds de draagkracht aan 
de kant van de alimentatieplichtige. Dit werkt als volgt.

Van behoefte aan partneralimentatie is sprake wanneer een ex-echtgenoot na de 
echtscheiding niet op dezelfde manier in het eigen levensonderhoud kan voorzien als tijdens 
het huwelijk. Daarbij moet ook gekeken worden in hoeverre deze ex-echtgenoot behoeftig 
is. Dat wil zeggen in hoeverre hij of zij zelf in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Het 
gaat daarbij niet alleen om het inkomen dat daadwerkelijk wordt verdiend, maar ook om 
het inkomen dat iemand in redelijkheid zou kunnen verdienen. Als er sprake is van behoefte 
én behoeftigheid, wordt berekend of de alimentatieplichtige voldoende draagkracht heeft 
om een partneralimentatie te kunnen betalen. De laagste van die twee (behoefte en 
behoeftigheid enerzijds en draagkracht anderzijds) is bepalend voor het te bepalen bedrag 
aan partneralimentatie.
 
Als er behoefte is, maar geen draagkracht, zal geen partneralimentatie worden vastgesteld. 
Andersom geldt dat als er geen behoefte is, maar wel draagkracht, dat geen partneralimentatie 
wordt bepaald. Tot slot mag vaststelling van partneralimentatie, zoals hierboven beschreven, 
er niet toe leiden dat de alimentatieplichtige een lager vrij besteedbaar inkomen overhoudt 

Wanneer moet er partneralimentatie betaald worden?

Omstandigheden van financiële aard
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dan de alimentatiegerechtigde. Als dat het geval is, wordt de partneralimentatie verlaagd 
naar het bedrag waarop iedere partij een gelijk vrij besteedbaar inkomen heeft. Dit wordt ook 
wel de jusvergelijking genoemd.

De wettelijke maatstaven behoefte en draagkracht worden niet verder in de wet uitgewerkt. 
Voor de invulling van de wettelijke maatstaven gaat men te rade bij het zogenaamde rapport 
“alimentatienormen” en de rechtspraak.  Het rapport alimentatienormen bevat richtlijnen die 
bij de vaststelling van alimentatie kunnen worden gehanteerd. 

Het doel van het rapport is het leveren van een bijdrage aan de voorspelbaarheid en 
rechtszekerheid van de rechtspraak in alimentatiezaken. Deze aanbevelingen zijn geen wet 
en rechters kunnen daarvan afwijken in individuele zaken.

Voor de vaststelling van de behoefte aan een onderhoudsbijdrage van de onderhouds-
gerechtigde moet rekening gehouden worden met alle relevante omstandigheden. 
Hieronder vallen de hoogte en de aard van zowel de inkomsten en uitgaven van partijen 
tijdens het huwelijk. Uit deze gegevens kan worden afgeleid in welke mate van welstand de 
echtgenoten hebben geleefd. Ook geeft dit aan wat redelijkerwijs de te verwachten kosten 
van levensonderhoud van de onderhoudsgerechtigde zullen zijn.

De bepaling van de behoefte aan partneralimentatie is maatwerk. Voor het bepalen van de 
netto behoefte is echter ook een vuistregel (de zogenaamde Hofnorm) beschikbaar. Deze 
vuistregel kan worden toegepast, tenzij het bedrag dat aan de hand van de vuistregel is 
berekend, voldoende gemotiveerd is betwist. 

De vuistregel sluit aan bij het netto te besteden gezinsinkomen van partijen vóór het 
uiteengaan, verminderd met het eigen aandeel in de kosten van de kinderen. Dit bedrag 
wordt geacht beschikbaar te zijn geweest voor het levensonderhoud van beide partijen. 
Omdat een alleenstaande duurder uit is dan een samenwonende, wordt de helft van dit te 
verdelen inkomen met 20% verhoogd. 

Behoefte
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De behoefte kan daarom gelijk worden gesteld aan 60% van het netto gezinsinkomen. In 
sommige gevallen moet dit verminderd worden met het destijds voor rekening van de ouders 
komende eigen aandeel in de kosten van de kinderen. Wordt het bedrag dat aan de hand van 
de vuistregel is berekend voldoende gemotiveerd betwist, dan zal de onderhoudsgerechtigde 
door middel van een behoeftelijstje haar/zijn behoefte moeten aantonen.

Voor de bepaling van de draagkracht van een alimentatieplichtige is een rekenschema 
ontwikkeld. In de meeste gevallen kan met de vaststelling van de gevonden maximale 
alimentatie worden volstaan, omdat direct duidelijk is dat deze ontoereikend is om volledig 
in de behoefte van de onderhoudsgerechtigde te voorzien.

Inkomsten:
Netto besteedbaar inkomen volgens netto of bruto methode  € ….
Af: lasten
bijstandsnorm                            €
andere relevante lasten             €
draagkrachtloos inkomen                      €
draagkrachtruimte                                 € …..
draagkracht = bepaald percentage (draagkrachtpercentage) van de draagkrachtruimte. 

Gaat het erom wat de betrokkene aan alimentatie kan betalen? Dan krijgt het schema als 
vervolg:

Maximale alimentatie = draagkracht + eventueel fiscaal voordeel

Draagkracht

De hierboven genoemde begrippen zullen hieronder nader worden toegelicht.



Het netto besteedbare inkomen bestaat uit het bruto-inkomen. Dit wordt verminderd met de 
daarover verschuldigde of ingehouden premies (inclusief de inkomensafhankelijke bijdrage 
premie zorgverzekeringswet) en belasting. Ook wordt het verminderd met het aandeel van 
de ouder in de kosten van de kinderen, vermeerderd met het kindgebonden budget waar die 
ouder aanspraak op maakt. Geen rekening wordt gehouden met de fiscale gevolgen van het 
zijn van eigenaar van een woning en de bijtelling vanwege een auto van de zaak.
 
In veel gevallen heeft de onderhoudsplichtige een inkomen uit dienstbetrekking of een 
uitkering. Het inkomen kan dan worden herleid uit de aangiften inkomstenbelasting, de 
jaaropgaven en de salaris- en uitkeringsspecificaties. 

Bij een ondernemer liggen de zaken echter niet zo eenvoudig. Als de ondernemer een 
directeur-grootaandeelhouder is, kent hij zichzelf een bepaald inkomen toe. In het kader 
van de bepaling van de draagkracht van een directeur-grootaandeelhouder gaat het echter 
niet om het salaris dat hij/zij zichzelf toekent, maar om het salaris dat hij/zij zichzelf gezien 
de resultaten van de onderneming redelijkerwijs kan toekennen. Aan de hand van de 
jaarrekeningen, kasstroomoverzichten en prognoses dient dan te worden beoordeeld of de 
financiële cijfers van de onderneming(en) een salarisverhoging c.q. dividenduitkering toelaat. 
Is dat het geval dan dient in het kader van het berekenen van de draagkracht te worden 
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Netto besteedbaar inkomen
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uitgegaan van dit verhoogde inkomen c.q. deze dividenduitkering. Dit is zeer specialistisch 
werk waarbij altijd samengewerkt wordt met de accountant van de onderneming.
 
Oefent de ondernemer zijn onderneming uit in een vennootschap onder firma, een 
eenmanszaak, een commanditaire vennootschap of een maatschap, dan ontvangt hij/zij een 
winst uit onderneming. Aangezien de winsten van jaar tot jaar fluctueren, kan bij de bepaling 
van de winst uit onderneming die in aanmerking moet worden genomen bij de bepaling van 
de draagkracht, niet simpelweg aansluiting worden gezocht bij de winst uit onderneming 
zoals dat blijkt uit de meest recente jaarcijfers. Bij de beoordeling van de financiële ruimte 
dient op basis van eerdere jaarrekeningen en prognoses een kasstroomoverzicht te worden 
opgesteld. Dit gebeurt altijd in samenwerking met een accountant. Als uit de beschikbare 
jaarstukken met kasstroomoverzichten en prognoses blijkt dat sprake zal zijn van winst en 
een positieve vrije kasstroom, dan is deze beschikbaar voor onttrekking. Het te onttrekken 
bedrag kan in beginsel als bruto-inkomen van de ondernemer worden gezien.
 
Bij de beoordeling van de draagkracht van een ondernemer dient aldus te worden beoordeeld 
welke middelen hem/haar ter beschikking staan of geacht kunnen worden te staan. Enkel 
de winst die op papier en in het verleden is gerealiseerd, biedt daarvoor onvoldoende 
indicatie. Daarnaast dienen de daadwerkelijke geldstromen en liquide middelen in de 
onderneming in aanmerking te worden genomen. Bij de beoordeling van de jaarstukken en 
de kasstroomoverzichten moet niet alleen rekening worden gehouden met de continuïteit 
van de onderneming, maar ook met de belangen van de onderhoudsgerechtigde.



Uitgangspunt bij het bepalen van de partneralimentatie is dat de onderhoudsplichtige voor 
zichzelf tenminste het bestaansminimum moet behouden, naast een redelijk gedeelte 
van zijn draagkrachtruimte. Het bestaansminimum wordt bepaald door de bijstandsnorm. 
Hiermee wordt het bedrag dat de onderhoudsplichtige bij afwezigheid van eigen middelen 
van bestaan als bijstandsuitkering zou ontvangen, bedoeld. Deze bijstandsnorm in 
de draagkrachtberekening voorziet in de bewaking van het bestaansminimum van de 
onderhoudsplichtige. Daarmee zijn eigenlijk alle normale dagelijkse uitgaven in één bedrag 
tot uitdrukking gebracht. Er wordt wel een correctie voor de woon– en ziektekosten toegepast.

De bijstandsnorm en de andere relevante lasten worden samen het ‘draagkrachtloos 
inkomen’ genoemd (het deel van het inkomen dat geen draagkracht oplevert).

Ook (redelijke) lasten van de onderhoudsplichtige, dit kunnen ook fictieve lasten zijn, 
dienen in de beschouwing te worden betrokken. Naast de normale in de bijstandsnorm 
verdisconteerde uitgaven kan rekening gehouden worden met andere uitgaven. Als zulke 
andere relevante lasten gelden bijvoorbeeld de premie voor de ziektekostenverzekering, 
aflossing op schulden, hypotheekrente en -aflossing.

Bijstandsnorm

Draagkrachtloos inkomen

Relevante lasten
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Voor zover het inkomen uitgaat boven het draagkrachtloze deel, is in beginsel sprake van 
‘ruimte’ voor alimentatievaststelling. Het verschil tussen inkomen en draagkrachtloos 
inkomen wordt daarom ‘draagkrachtruimte’ genoemd. Bij een positieve draagkrachtruimte 
wordt de onderhoudsplichtige in principe in staat geacht alimentatie te betalen.

Draagkrachtruimte
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Van de gevonden draagkrachtruimte wordt slechts een bepaald percentage, namelijk 
het draagkrachtpercentage, bestempeld als draagkracht. Deze draagkracht vormt het 
bedrag dat een onderhoudsplichtige wordt geacht te kunnen missen om te betalen aan de 
onderhoudsgerechtigde. De ruimte wordt op die manier verdeeld over onderhoudsplichtige 
en onderhoudsgerechtigde in een verhouding die vastligt in het rechterpercentage.
 
Alle onderhoudsverplichtingen moeten in principe binnen de draagkracht worden gerekend. 
Het staat partijen natuurlijk vrij een deel van de verplichtingen niet ten laste van de draagkracht, 
maar ten laste van het draagkrachtloos inkomen te brengen. Dit gebeurt bijvoorbeeld met 
een bijdrage voor een (studerend) kind van 21 jaar of ouder. Het gevolg hiervan is dat dan 
meer ruimte overblijft voor de andere onderhoudsgerechtigde(n).

Draagkracht, draagkrachtpercentage

Voldoet de alimentatieplichtige tegenover de alimentatiegerechtigde (niet bloed- of 
aanverwant in de rechte lijn of tweede graad van de zijlijn) aan een rechtstreeks uit het 
familierecht voortvloeiende onderhoudsverplichting? Dan bestaat voor de betaalde 
alimentatie recht op een persoonsgebonden aftrekpost. De onderhoudsplichtige die 
inkomstenbelasting verschuldigd is, kan aldus in het betreffende jaar in aanmerking komen 
voor vermindering of teruggaaf van inkomensheffing. Deze vermindering wordt aangeduid 
als fiscaal voordeel.

Fiscaal voordeel



Vervolgens  is het aan te bevelen om een zogenaamde ‘jusvergelijking’ uit te 
voeren. Dat betekent dat de financiële situatie van zowel de alimentatieplichtige 
als de alimentatiegerechtigde met elkaar wordt vergeleken. Er zal dan ook voor de 
alimentatiegerechtigde een draagkrachtberekening moeten worden opgesteld. Deze moet 
vervolgens met de draagkrachtberekening van de alimentatieplichtige worden vergeleken. 
De gedachte achter deze vergelijking is dat een onderhoudsgerechtigde niet in een 
gunstigere financiële positie hoeft te worden gebracht dan de alimentatieplichtige. Deze 
jusvergelijking voorkomt in essentie dat de vrije ruimte, ook wel ‘jus’ genoemd, van de 
alimentatiegerechtigde na ontvangst van de partneralimentatie hoger is dan die van de 
alimentatieplichtige. Volgt uit deze vergelijking een lager bedrag aan partneralimentatie 
dan de draagkracht van de alimentatieplichtige, dan is dit bedrag leidend en niet de bijdrage 
die de alimentatieplichtige volgens zijn/haar draagkracht kan voldoen.

Omstandigheden van niet-financiële aard kunnen met zich meebrengen dat het naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om van de ex-echtgenoot een 
partneralimentatie te verlangen. Daarvan kan sprake zijn in geval van wangedrag van de ex-
echtgenoot. Uit de rechtspraak volgt dat niet snel wordt aangenomen dat er sprake is van 
zodanig grievend gedrag dat daardoor de partneralimentatieverplichting vervalt.

Jusvergelijking

Omstandigheden van niet-financiële aard
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Een partneralimentatieverplichting gaat in op de datum van inschrijving van de 
echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand en eindigt 12 jaar daarna. 
Als er geen kinderen binnen het huwelijk zijn geboren en het huwelijk korter heeft geduurd 
dan 5 jaar, dan is deze termijn gelijk aan de duur van het huwelijk.
 
Als de beëindiging van de partneralimentatie na het verstrijken van bovenstaande termijn 
zo ingrijpend van aard is dat dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de 
alimentatiegerechtigde niet kan worden gevergd, kan de rechter op diens verzoek alsnog 
een termijn vaststellen. Een verzoek daartoe moet binnen 3 maanden na de beëindiging 
worden gedaan. Een dergelijk verzoek wordt niet snel toegewezen.

Hoe lang moet er partneralimentatie betaald worden?

Verzoekschrift tot echtscheiding ingediend voor 1 januari 2020

Ook hier geldt dat de duur van de partneralimentatieverplichting begint te lopen op de datum 
van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. 
De partneralimentatie eindigt na de helft van de duur van het huwelijk, met een maximale 
duur van 5 jaar. Hierop zijn 2 uitzonderingen gemaakt: huwelijken met jonge kinderen en 
langdurige huwelijken.

Verzoekschrift tot echtscheiding ingediend voor 1 januari 2020



www.scheersanders.nl 070 - 365 99 33 info@scheer.nl

Eerder vastgestelde of overeengekomen partneralimentatie kan gedurende de wettelijke 
termijn worden gewijzigd. Dit gebeurt als sprake is van een wijziging van omstandigheden 
waardoor de eerder bepaalde of overeengekomen partneralimentatie niet meer aan de 
wettelijke maatstaven voldoet. Als bijvoorbeeld de draagkracht en/of behoefte wijzigen, kan 
om wijziging van de eerder vastgestelde of overeengekomen partneralimentatie worden 
verzocht. Ook is wijziging mogelijk als een overeengekomen partneralimentatie is aangegaan 
met grove miskenning van de wettelijke maatstaven. Of als een door de rechter vastgestelde 
partneralimentatie bij aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoord, 
doordat bij de uitspraak van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan.

Wijzigingen gedurende de looptijd

Bij huwelijken met kinderen wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 12 jaar, omdat 
de partneralimentatie dan pas eindigt als het jongste kind 12 jaar is geworden.
 
Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij 
de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde ten 
hoogste 10 jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, dan wordt de duur van de partneralimentatie 
maximaal 10 jaar.
 
Daarnaast is er voor langdurige huwelijken een overgangsregeling gedurende de eerste 7 
jaar na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel: wanneer het huwelijk op het moment van 
indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft 
geduurd én de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is op het moment van inwerkingtreding 
van de wet, duurt de partneralimentatie maximaal 10 jaar.
 
Als de beëindiging van de partneralimentatie na ommekomst van bovenstaande termijn, 
gelet op alle omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
niet kan worden gevergd van degene die recht heeft op partneralimentatie, dan kan de 
rechter op diens verzoek alsnog een termijn vaststellen. Een verzoek daartoe moet binnen 3 
maanden na de beëindiging worden gedaan.



De bepalingen over partneralimentatie zijn vrijwel allemaal van regelend recht, dat wil zeggen 
dat je in onderling overleg afspraken kunt maken die van de wet afwijken.

Naast dat partneralimentatie eindigt nadat de partneralimentatieduur is verstreken, eindigt 
de partneralimentatie ook (definitief) als de alimentatiegerechtigde in het huwelijk treedt. 
Dit geldt ook als deze persoon een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenleven 
als ware hij/zij gehuwd respectievelijk als had hij/zij een partnerschap laten registreren. In 
het laatste geval moet niet alleen sprake zijn van samenwoning, maar tevens van wederzijds 
voor elkaar zorgen.

Afwijken in overleg

Einde partneralimentatieverplichting
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Heeft u nog vragen? Neem dan  
contact met ons op!

Annemarie Braun
braun@scheer.nl

Hilde Dreesmann-Bruijntjes
dreesmann@scheer.nl

Francesco van der Linden
vanderlinden@scheer.nl

Augusta van Haga
vanhaga@scheer.nl

Gaat u scheiden en heeft u ondersteuning nodig, onder andere met de berekening van 
partneralimentatie? Of betaalt of ontvangt u al partneralimentatie, maar vraagt u zich af of 
deze nog wel kloppend is?


