
Schriftelijke vragen van de CU in de Eerste Kamer 

 
Belangrijke vraag 

Zijn voor de huidige problemen minder verstrekkende oplossingen denkbaar 
dan het verkorten van de termijn van partneralimentatie? 
 
 

Als eerste is het nodig te weten wat de huidige problemen zijn.  
Te denken valt aan:  
- Veel vrouwen werken in deeltijd waardoor ze minder verdienen dan de bijstandsnorm voor 
een alleenstaande, waardoor ze niet economisch zelfstandig zijn.  
- De lange duur van de huidige partneralimentatie van 12 jaar zou vrouwen niet stimuleren 
om voldoende inkomen te verwerven. Vrouwen blijven financieel afhankelijk van hun ex-
partner.  
- De verdeling van zorg en huishouden over de partners. Nu voelen vooral vrouwen zich 
verantwoordelijk en leveren vaak bij het aangaan van een relatie en het krijgen van kinderen 
betaalde werktijd in.  
- De ongelijke verlofregelingen voor vrouwen en partner bij de komst van kinderen. 
- De ontoereikende voorzieningen voor de opvang van kinderen en de onbetrouwbaarheid 
van de politiek door de jaren heen om dit consistent te regelen, ook financieel.  
- Nogal wat rechters wijzen standaard 12 jaar partner alimentatie toe.  
 
 

Minder verstrekkende oplossingen zijn:  
- Handhaven van de huidige wet.  
Motivatie: het vooruitzicht om bij een scheiding 12 jaar partneralimentatie te betalen, kan 
mannen aanzetten om niet zonder meer akkoord te gaan met deeltijdwerken. Ze kunnen 
meedenken om de problemen rondom zorg op te lossen en dit niet aan hun vrouw over te 
laten.  
- Evenwichtiger verdeling van het betaald werk en het huishouden en zorg is nodig. Hierbij 
kan o.a. gebruik worden gemaakt van de WerkZorgBerekenaar: hoe combineer jij het 
ouderschap met je werk en hoe pakt dit uit voor jouw portemonnee? Bereken in 7 stappen 
hoe je er nu financieel voor staat en bekijk wat een andere werk-zorgverdeling betekent 
voor je financiële situatie. 
- Beide partners werken parttime. Het verschil in inkomen zal dan waarschijnlijk minder 
groot zijn, waardoor een verrekening via partneralimentatie niet nodig is.  
- Betere voorzieningen kinderopvang, waardoor vrouwen meer betaald kunnen werken.  
- Betere verlofregelingen voor beide partners.  
- Betalingsproblemen ondervangen door alle alimentaties, dus zowel de kinder- als 
partneralimentatie door een bureau te laten innen en uit te betalen aan de 
alimentatiegerechtigde. Dit voorkomt veel ergernis en gerechtelijke procedures, en komt 
hoogstwaarschijnlijk ook de omgangsregelingen te goede. Zo’n bureau is er al, namelijk et 
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, LBIO. Dit is ingesteld voor als er problemen 
zijn.  

https://werkzorgberekenaar.nibud.nl/#/panel/0
https://www.lbio.nl/alimentatie/alimentatie-ontvangen/aanvragen-inning-alimentatie/


- Rechters maken meer gebruik van de mogelijkheid om een kortere alimentatieduur toe te 
wijzen. Hiervoor is meer ‘bijscholing’ nodig van rechters vanwege de ingewikkelde 
problematiek.  
- Loonkloof dichten tussen vrouwen en mannen voor hetzelfde werk. Heeft haast. 
- Belastingaftrek en inkomensbelasting over partneralimentatie afschaffen, want het is in 
feite uitgesteld loon. Namelijk een verrekening van onbetaalde arbeid. Geeft voor beide 
exen meer duidelijkheid over wat hun maandelijkse inkomen is. Voor de alimentatieplichtige 
is dan niet pas na een jaar of nog later duidelijk wat het maandelijkse inkomen was.  


