
Vereniging Vrouw en Recht, http://www.vrouwenrecht.nl/ 

Datum: 18 september 2015 

Tijd: 15:00 – 18:15 

Plaats: De Pont, Amsterdam (achter het Centraal Station) 

Seminar: Is partneralimentatie aan vernieuwing toe? 

Het huidige systeem van partneralimentatie is aan vervanging toe. Dat is althans de 

overtuiging van de Kamerleden Van Oosten (VVD), Recourt (PvdA) en Berndsen-Jansen 

(D66). Zij dienden onlangs het (initiatief) wetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie 

in, waarmee zij beogen zowel de grondslag, de berekeningsmethode als de duur van 

partneralimentatie aan te passen. 

De grondslag voor partneralimentatie is nu: lotsverbondenheid. Voorgesteld wordt deze 

grondslag te vervangen door inkomensverlies. 

 

Jeroen Recourt, een van indieners van het wetsvoorstel zal de voorstellen toelichten. 

Diverse sprekers uit wetenschap en praktijk zullen verschillende vragen aan de orde 

stellen: 

 Doet deze nieuwe grondslag recht aan de afgesproken of feitelijke verdeling van zorg en 

betaalde arbeid tijdens het huwelijk? 

 Wat betekent de voorgestelde beperking van partneralimentatieduur in het licht van de 

emancipatie van vrouwen? 

 Zijn de gevolgen van deze wetswijziging uiteindelijk gunstig of ongunstig voor de positie 

van vrouwen bij echtscheiding? 

 Is de duur, berekening en grondslag van partneralimentatie aan vernieuwing toe? 

 Is de huidige grondslag voor partneralimentatie ‘lotsverbondenheid’ uit de tijd? 

 Zo ja, wat zou de grondslag voor partneralimentatie in deze tijd moeten zijn? 

Inkomensverlies zoals de indieners van het wetsvoorstel voorstellen? Of zou het meer 

gedacht moeten worden aan (afgesproken/feitelijke) verdeling zorg en betaalde arbeid 

tijdens huwelijk? 

 Wat zullen de gevolgen zijn van het wetsvoorstel? 

 Wat betekent de voorgestelde beperking van partneralimentatieduur in het licht van de 

emancipatie van vrouwen? 

 Zijn de gevolgen van deze wetswijziging uiteindelijk gunstig of ongunstig voor de positie 

en economische zelfstandigheid van vrouwen? 

Mr. Margreet de Boer (advocaat en VVR lid) zal deze bijeenkomst voorzitten. Het 

volledige programma vindt  u hier. 

http://www.vrouwenrecht.nl/2015/08/25/programma-seminar-is-partneralimentatie-aan-vernieuwing-toe/
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Plaats: Café De Pont (achter het centraal station, met de pont). 

Buiksloterweg 3-5, Amsterdam 

Aanmelden: 

Aanmelding voor de bijeenkomst is nodig, via vrouwenrecht.nl. 

Deelname is voor VVR leden gratis en voor niet-leden € 30 (studenten € 10) – wie lid 

wordt van de VVR kan gratis deelnemen. 

 

 

 

Programma seminar Is partneralimentatie aan vernieuwing toe? 

vrijdag 18 september 2015 

Programma 

15.00 – Inloop 

15.30 – drs. Ans Merens, wetenschappelijk medewerker SCP en auteur Emancipatiemonitor 

2014) 

15.50 – mr. Jeroen Recourt, lid Tweede Kamer en een van indieners van het wetsvoorstel. 

16.10 – mr. Ariane Hendriks en mr. Ingrid Vledder, beiden advocaat 

16.30  – Pauze 

16.45 – 18.15 – Discussie o.l.v. Mr. Margreet de Boer (advocaat en VVR lid) 

Plaats: 

Café De Pont (achter het centraal station, met de pont). 

Buiksloterweg 3-5, Amsterdam 
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