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Alimentatie

Zonder blikken of blozen eisen dat je ex je kind én jezelf volledig verzorgt.  
           Zelfs stoppen met werken – terwijl je dat altijd hebt gedaan – zodat de bedragen  
zo hoog mogelijk uitkomen. Het bestaat. De huidige wetgeving maakt het  
      zelfs makkelijk. Journaliste Meike Huber wil weten hoe het zit.

‘Ha! Heb ik die lul tóch nog een poot weten uit te 
draaien!’ hoorde ik laatst iemand roepen op een 
feestje. Het ging over de uitspraak van de rechter, over 
de hoogte van de kinder- en partneralimentatie die ze 
van haar ex zou ontvangen. Ze wil voorlopig stoppen 
met werken, om even bij te komen. Als ze wil kan ze 
daar ruim de tijd voor nemen, de komende twaalf jaar 
moet haar partner betalen. Haar ex verdient ook 
 behoorlijk. Maar, vroeg ik me af, waarom moet hij 
haar zo veel geven en waarom is zij daar zo blij mee? 
Het is toch 2010?

De vrouw die deze uitspraak deed is lerares, toch een 
beroep waarbij je met beide benen op de grond moet 
staan. Dan kan ze de ontwikkeling dat mannen en 
vrouwen de zorgtaken kunnen delen en hoe je de 
 combinatie baan en kinderen zoal kunt regelen, toch 
niet gemist hebben? Toch schijnen legio mannen zich 
uit de naad te werken om elke maand weer de alimen-
tatie te kunnen betalen. 
Vooropgesteld: ik vind alimentatie in veel gevallen 
 nodig en terecht. Voor kinderen moet worden 
 gezorgd, punt. En ook de gedachte achter partner-

alimentatie komt niet uit de lucht vallen. Vooral voor 
(echt)paren uit vorige generaties. Toen was het van-
zelfsprekend dat hij uit werken ging en zij thuisbleef 
voor de kinderen. En, de klassieker is niet voor niets 
klassiek. Als hij er dan na dertig jaar huwelijk vandoor 
gaat met een of ander jeugdig type, is het volkomen 
gerechtvaardigd dat hij haar partneralimentatie 
 betaalt tot ze aan haar AOW en pensioen toe is.
Ook vind ik niets mis met de afspraak dat de een – in 
de meeste gevallen de vrouw – thuisblijft voor de 
 kinderen, terwijl de ander carrière maakt. Maar die 
keuze heeft wel gevolgen als de relatie misgaat.  
Hoe regel je dan je inkomen? Het verbaast me dat er 
vrouwen zijn die dat kennelijk niet bedenken en 
 bespreken. Vrouwen die zich, o donderslag bij heldere 
hemel, bij een scheiding pas realiseren dat ze niet voor 
zichzelf kunnen zorgen. Om vervolgens aan te 
 kloppen bij hun ex.
De wetgeving is hier volkomen op ingesteld: wie  
een kind heeft of vijf jaar o!cieel het leven heeft 
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gedeeld met een ander, ontvangt of betaalt (afhanke-
lijk van wie het meest verdient) partneralimentatie. 
Twaalf jaar lang. En elk jaar een beetje meer, want het 
bedrag wordt geïndexeerd. Wie aan de slag gaat krijgt 
minder alimentatie, maar met alimentatie bouw je 
weer geen pensioen op. Dus op de lange termijn heb je 
toch meer baat bij een eigen inkomen.

Hans (38, jurist) was een kleine vijf jaar ge-
trouwd met zijn ex, ze hebben een zoon van (nu) 6, 
Tobias. Toen Hans ontdekte dat zijn vrouw een buiten-
echtelijke relatie had, was dat de druppel, hun relatie 
liep op de klippen. Zijn ex eist ruim 2000 euro netto 
per maand aan partneralimentatie en dreigde dat hij 
zijn zoon niet meer zou zien als hij dat niet zou beta-
len. Hans: ‘Ze is hoogopgeleid en prima in staat om te 
werken. Voor en tijdens onze relatie had ze ook 

 gewoon betaald werk. Sinds de breuk niet meer.’
De ex van Hans ziet geen enkel belang bij een gesprek 
of mediator en weigert alle medewerking. Dan blijft er 
maar één optie over: het gerecht. Er zijn inmiddels 
meerdere uitspraken gedaan in Hans’ voordeel, maar 
dat ging niet zonder slag of stoot. Hans is bijna vier 
jaar en meer dan 25.000 euro aan advocaatkosten 
 verder. 25.000 euro. Dat is voor veel mensen reden 
 genoeg om hun huis te moeten verkopen. Hans heeft 
het geluk dat hij zelf advocaat is. Hij doet zo veel 
 mogelijk zelf om nog hogere kosten te voorkomen. 
Zijn ex procedeert overigens vrijwel voor niets, haar 
advocaat wordt, zolang ze geen inkomen heeft, 
 betaald door de staat.
Onlangs deed de rechtbank uitspraak: Hans kreeg in 
alle opzichten gelijk, de rechter wees de vorderingen 
tot betaling van partneralimentatie van zijn ex volle-
dig af. Hans betaalt zijn ex nu maandelijks de maxima-
le som aan kinderalimentatie (in dit geval 780 euro). 
Een fiks bedrag, vooral omdat Tobias de helft van de 
tijd bij Hans en zijn vriendin Sanne verblijft. Maar de 
hoogte van het bedrag is gebaseerd op (Trema-)norm-
bedragen en berekeningen van het Nibud, een door 
rechters gebruikte rekenformule voor het vaststellen 
van kinderalimentatie. Hans: ‘Veel geld inderdaad, 
maar ik verdien ook goed. Ik betaal dit al vier jaar en 
vind het geen probleem, het is voor mijn zoon.’ Eind 
goed al goed, zou je zeggen. 
Maar nee. De ex van Hans is in hoger beroep gegaan. 
Ze wil zich hier niet bij neerleggen. Hans haalt diep 
adem. ‘Daar gaan we weer. Los van de tijd, de energie 
en het geld dat het kost, willen mijn vriendin en ik 
 ervan af. We willen rust en door met ons leven. 
 Inmiddels hebben we samen een dochtertje. We 
 willen graag een huis kopen, maar dat kan nog niet 
omdat we niet zeker weten hoe we er uiteindelijk 
 financieel voor zullen staan.’

Het systeem dat exen elkaar zo dwars kunnen 
 zitten dat er geen andere weg overblijft dan de 
 rechter, is verschrikkelijk, beaamt mediator en voor-
malig rechter Wanda Everts. ‘Ik weet het uit ervaring: 
alimentatierekenen is oorlogsrecht. Het gaat uit van 
een strijdmodel tussen ex-partners. Ik heb als rechter 
soms uitspraken gedaan waarover ik privé wel anders 
dacht. Mede daarom ben ik mediator geworden. Als 
mediator kun je een vrouw stimuleren haar eigen 
broek op te houden, maar ook de man om zijn rol als 
vader serieus op te pakken. Want dat is een ander 
 nadeel als ouders niet meer met elkaar kunnen of 
 willen overleggen en het via de rechter loopt: het 
 demotiveert mannen in hun rol als vader. De recht-
bank verplicht hem elke maand een bepaald bedrag te 

‘Pepijn is in de loop van de jaren steeds meer bij ons 
komen wonen. Inmiddels is hij meer hier dan bij zijn 
moeder. We willen graag een herberekening van de 
alimentatie, maar zij werkt er niet aan mee. Ze be-
roept zich erop dat ze geen inkomen heeft. Werken wil 
ze niet, ze zegt dat ze daar geen tijd voor heeft vanwe-
ge de zorg voor Pepijn. Maar wij werken ook allebei, 
voltijds. Daarbij ontvangt zij naast alimentatie ook 
nog kinderbijslag, belastinghe!ngskorting omdat ze 
alleenstaand ouder is, een uitkering en woon- en zorg-
toeslag.’ Omdat Koens ex weigert te praten, is de dure 
weg van de rechter de enige manier om verandering te 
brengen in de situatie. En ook hier geldt: Koens ex kost 
het niets. Maria: ‘We hebben besloten om het maar zo 
te laten. Ze is niet iemand die snel opgeeft, en zo’n sle-
pende rechtszaak kunnen we gewoon niet betalen. 
Dat kost ons waarschijnlijk meer dan de alimentatie 
die we nu betalen. Die stopt als Pepijn 18 is. Ik vind het 
helemaal niet erg om voor Pepijn te zorgen, daar gaat 
het niet om. Maar waar is haar trots, vraag ik me wel-
eens af als ik zijn overblijfgeld of schoolmelk betaal.’

Nu weet ik waarom ik me zo opwond toen ik de 
trots in de stem van de lerares hoorde die riep dat ze 
haar ex die poot had uitgedraaid. Niet alleen schaamte 
naar al die mannen en alleenstaande vrouwen die wél 
keihard werken om de boel draaiende te houden, 
maar inderdaad: waar is de trots van deze vrouwen? 
Ik had mijn moeder als voorbeeld die na haar 
 scheiding – mijn broertje en ik waren 6 en 8 – geen 
partneralimentatie wilde omdat ze die afhankelijk-
heid niet wenselijk vond. Ze is met haar bijstands-
uitkering gaan studeren en bouwde alsnog een dijk 
van een carrière op. Sorry mam, kennelijk zijn de 
 barricades waar jullie destijds vol verve opsprongen 
voor sommigen verworden tot een sleets verhaal. 

 Hans, na 4 jaar meer dan ! 25.000  
aan advocaatkosten verder: 

‘Ze eiste ! 2000  
    per maand – of ik  
mocht mijn zoon  
  niet meer zien’
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betalen aan de moeder. Vervolgens heeft hij niets 
meer te zeggen over de manier waarop dat geld wordt 
uitgegeven, de moeder beheert het. Dat is jammer, 
want het ondermijnt het door de wetgever zo gewenste 
gezamenlijk voortgezet ouderschap.’ Wel is er inmid-
dels ook een ander model ontwikkeld dan de strikte 
Trema-normen: het ouderschapsplan dat scheidende 
ouders sinds 2009 verplicht zijn op te stellen. Hierin 
leggen ouders afspraken vast over de opvoeding en 
verzorging van de kinderen.

In Duitsland is de partneralimentatiewet inmid-
dels aangepast. Daar is de duur van alimentatie in-
gekort tot drie jaar. Ook in Nederland zijn de meeste 
politieke partijen voor. Anja Timmer van de PvdA 
noemde de wet ‘niet meer van deze tijd’. Wanda 
Everts: ‘Alimentatie is geen levensverzekering. In som-
mige situaties kan de duur van twaalf naar acht jaar 
worden verkort, met name als de ontvanger nog rela-
tief jong is. Het bedrag wordt dan langzamerhand af-
gebouwd. Dan heeft de ontvanger de eerste jaren tijd 
om een nieuw bestaan op te bouwen, met opleiding 
als ze wil. Zodat ze straks in haar eigen inkomsten kan 
voorzien.’ In de mediationpraktijk van Wanda Everts 
worden ook vaak afspraken gemaakt over vaste her-
ijking-momenten. ‘Meestal twee keer per jaar – om te 
kijken of het bedrag nog klopt met beider situatie.’ 
Anke Mulder, voorzitter van het FAS (Familierecht 
 Advocaten Scheidingsmediators) suggereert nog een 
andere optie: de afkoopmogelijkheid. ‘In de praktijk 
van mediators wordt dat al vaak geregeld, maar de 
mogelijkheden die de wet aan de rechter biedt zijn 
mager en fiscaal uiterst onaantrekkelijk. Als de een de 
ander in één keer kan afkopen, kunnen beide exen 
verder met hun leven. Ze hoeven niet elke maand weer 
aan elkaar herinnerd te worden en de ontvanger hoeft 
niet bang te zijn om gekort te worden in de alimentatie 
als ze weer gaat werken.’ Everts: ‘Maar als de man in 
één keer betaalt, en de vrouw binnen twaalf jaar toch 
een beroep doet op de bijstand, dan komt de gemeente 
alsnog bij de onderhoudsplichtige man verhaal halen. 
Dat zou via wetgeving anders moeten worden geregeld, 
maar dat is vooral vanwege mogelijke fraude niet 
 eenvoudig.’

Herijking van de alimentatie zou voor Maria en 
Koen een uitkomst zijn. Ze zijn sinds acht jaar samen. 
Koen heeft een zoon van 11, Pepijn, uit een vorige re-
latie. Koen betaalt zijn ex 250 euro per maand. Maria: 

 Maria, ‘nieuwe’ vrouw van een gescheiden vader:

‘Waar is haar trots,  
            vraag ik me af’
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