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Bijlage 1. Voorbeeldbrief 

 

Beste vrouwen, 

 

Als u het standpunt van deskundigen en de Raad van State, van de Vereniging Vrouw en Recht, 

en van de studiegroep EZ van de Wouw onderschrijft, dan vragen wij u als organisatie of lid van 

een organisatie de bijgaande brief te versturen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marjan Nieuwenhuis,  

namens de studiegroep EZ van de Wouw, 

020 6793159 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hoe de brief sturen, zodat alle commissieleden de brief ontvangen? 

 

Deze brief/mail sturen naar de vaste kamercommissies Veiligheid en Justitie 

Zij willen het graag per e-mail ontvangen.: cievj@tweedekamewr.nl 

Zij sturen de mail/brief door naar alle leden van de commissie. 

 

De brief wordt alleen in behandeling genomen als het adres van uw organisatie erbij staat. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

Aan de vaste kamercommissie Veiligheid en Justitie. 

 

Kunt u deze brief mailen aan de leden van de vaste kamercommissie Veiligheid en Justitie? 

 

Hartelijk bedankt, 

 

Naam van uw organisatie:  

Adres,  

Postcode, 

Telefoonnummer, mail adres 

 

 

mailadres:  cie.vj@tweedekamer.nl 

Plus bijlage/brief 

  

mailto:cie.vj@tweedekamer.nl
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Voorbeeldbrief  

 

Naam organisatie,  

 

 

Aan de vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie 

 

Betreft: Reactie op de Initiatiefwet herziening partneralimentatie,  

                  kamerstuk nr. 34.231 

 

Datum  

 

Geachte leden van de commissie,  

 

Ondergetekende maakt zich zorgen over de ingediende initiatiefwet herziening partner-

alimentatie, omdat wij vrezen dat de financiële achterstand van vrouwen in vergelijking met 

mannen zal toenemen. We delen de bezwaren van de Raad van State, zoals gepubliceerd op 8 

september 2016. Het wetsvoorstel maakt niet duidelijk welke verbeteringen de wetsvoorstellen 

voor de positie van vrouwen hebben. 

Wij zijn van mening dat de huidige wet voldoende flexibiliteit heeft om maatwerk te leveren, zodat 

een ingrijpende wetwijziging niet nodig is. Rechters hebben de mogelijkheid om minder dan 12 

jaar partneralimentatie toe te wijzen. Daarvan maken zij ook regelmatig gebruik. 

 

Wij verzoeken u om 

1. Op korte termijn te overleggen met de vrouwenbeweging, bijvoorbeeld in de vorm van een 

ronde tafelgesprek met de NVR.  

2. Een Emancipatie Effect Rapportage (EER) uit te voeren, om helder te maken wat deze wet 

voor de positie van vrouwen zal betekenen.  

3. Opschorting van de behandeling van de initiatiefwet totdat de EER is afgerond. 

 

Uw reactie zien wij met grote belangstelling tegemoet,  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Naam, 

Adres,  

Postcode, Woonplaats 

tel nr., e-mail adres 

namens de organisatie  

Website   
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Extra: Mogelijke argumenten om te betrekken bij het reageren op het wetsvoorstel 

 

a. Is een wetswijziging wel nodig?  

-. Rechters kunnen nu al ‘maatwerk’ leveren.  

- De partneralimentatie dient vaak om de vrouw de gelegenheid te geven om bij te scholen, werk 

te zoeken en/of haar werkuren uit te breiden. Hierdoor kan ze uit de bijstand blijven.  

- Bij slechts één op de zes echtscheiding wordt partneralimentatie toegewezen, met een 

gemiddelde van 500 euro per maand, die de alimentatieplichtige van de belasting kan aftrekken.  

 

- Zo’n 140.000 kinderen leven in armoede, vaak met hun alleenstaande moeder. Het is niet 

moeilijk te bedenken dat velen hier vanwege een scheiding in zijn terechtgekomen. Een toename 

ligt in het verschiet als deze wet werkelijkheid wordt.  

- Zo’n 120.000 kinderen zijn gehandicapt, lichamelijk of geestelijk. Deze kinderen behoeven extra 

aandacht, aandacht die meestal door de moeder wordt gegeven.  

 

- Vrouwbeeld dat uit de initiatiefwet blijkt. Wat denken vrouwen zelf over vrouwen die 

partneralimentatie ontvangen? Het zou goed zijn deze discussie te voeren in de achterban. 

Dit moet nog uitgewerkt worden.  

Opmerking: veel vrouwen krijgen een kleine alimentatie om uit de bijstand te blijven.  

 

- Mannen worden in dit wetsontwerp niet aangespoord om hun rol in de zorg en huishouden te 

vergroten. De verdeling zorg - betaald werk komt niet aan de orde.  

 

- De definitie van economische zelfstandigheid is een beleidsdefinitie (inkomen van ongeveer 900 

euro per maand netto), en komt niet overeen met het minimumloon voor werkende mensen 

(ongeveer 1300 euro per maand netto). Vrouwen worden geacht zelf hun inkomen te verdienen, 

dan zou je verwachten dat de overheid bij ‘economische zelfstandigheid’ uitgaat van het 

minimumloon, en niet van het bestaansminimum.  

 

- De verwachting is dat wanneer de partneralimentatie 5 jaar wordt, méér vrouwen in de bijstand 

zullen komen. Rechters hebben minder mogelijkheden om maatwerk te leveren. De 

mogelijkheden om verlenging aan te vragen, bv. bij de verzorging van een ziek of gehandicapt 

kind, zijn zeer beperkt.  

 

- Global Gender Gap Index. Op 26 oktober 2016 werd bekend dat vrouwen gemiddeld 48% 

verdienen van wat mannen verdienen. Bij de Global Gender Gap Index zijn nieuwe berekeningen 

gemaakt met inkomens tot 75.000 dollar per jaar. Deze grens is aangehouden omdat men denkt 

dat meer inkomen minder invloed heeft op welbevinden.  

 


