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Beste <<Voornaam>>, 

 

Initiatiefwet Herziening Partneralimentatie 

  

De homepage van onze website staat 10 dagen in 

het teken van de Initiatiefwet Herziening 

Partneralimentatie. Deze wet is 19 juni 2015 

ingediend met als belangrijkste motivatie dat 

vrouwen door de voorstellen in deze wet sneller aan 

het werk gaan en/of hun aantal gewerkte uren zullen 

uitbreiden. Voorgesteld wordt de duur van de 

partneralimentatie te verlagen van 12 naar 5 jaar. 

Tegenstanders voeren als argument aan dat deze 

wet te vroeg komt. Lees meer 

  

Het wetsvoorstel is voor een leek lastig te lezen, 

omdat er veel verwijzingen naar andere wetsartikelen 

in staan en er veel kennis bij de lezer wordt 

verondersteld. Daarom is het handig om de Memorie 

van Toelichting te lezen, waar de voorstellen 

uitgebreid worden toegelicht en de indieners 

aangeven waarom zij deze wet nodig achten. Lees 

meer. 

http://vrouwenvannu.nl/landelijk/initiatiefwet-herziening-partneralimentatie
http://vrouwenvannu.nl/landelijk/initiatiefwet-memorie-van-toelichting-en-advies-raad-van-state
http://vrouwenvannu.nl/landelijk/initiatiefwet-memorie-van-toelichting-en-advies-raad-van-state


Geschiedenis van partneralimentatie 

 

Al in 1830 werd voor het eerst wettelijk vastgelegd 

dat in de hogere klassen partneralimentatie 

betaald moest worden. Lees hier meer. 

 

Tijdens de eerste (1880-1920) en tweede (jaren 

'60, '70, '80 van vorige eeuw) feministische golf 

werd meer en meer gestreden voor de rechten 

van vrouwen, onder meer op het gebied van 

partneralimentatie. 

 

 

Rolverdeling tijdens het huwelijk 

  

Partneralimentatie heeft alles te maken met de 

rolverdeling tijdens het huwelijk en economische 

zelfstandigheid. De keuzes die partners tijdens het 

huwelijk maken met betrekking tot de verdeling 

van betaald en onbetaald werk kunnen vergaande 

consequenties hebben. Lees meer 

  

Een vrouw die na 23 jaar haar huwelijk uit elkaar 

zag spatten, doet haar verhaal. Een 

praktijkvoorbeeld van de gevolgen van gemaakte 

keuzes. 

http://vrouwenvannu.nl/landelijk/geschiedenis-partneralimentatie-vanaf-1830
http://vrouwenvannu.nl/landelijk/de-ijzeren-eeuw-eerste-feministische-golf
http://vrouwenvannu.nl/landelijk/de-strijdijzers-tweede-feministische-golf
http://vrouwenvannu.nl/landelijk/de-strijdijzers-tweede-feministische-golf
http://vrouwenvannu.nl/landelijk/rolverdeling-tijdens-het-huwelijk
http://vrouwenvannu.nl/landelijk/mijn-verhaal


Test je kennis 

 

Hoeveel weet jij over partneralimentatie? 

 

Hier kun je je kennis testen met vragen over het 

aantal echtscheidingen, hoe vaak daarbij kinderen 

betrokken zijn, hoeveel vrouwen in de bijstand 

belanden door echtscheiding en hoeveel er 

partneralimentatie ontvangen. 

 

 

Wat vind jij van partneralimentatie? 

 

Heb je alle voors en tegens van de wetswijziging 

over partneralimentatie afgewogen? Laat ons dan 

weten hoe jij over de plannen rondom 

partneralimentatie denkt en vul onze poll in. 

 

Wil je meer weten? De Studiegroep Economisch 

Zelfstandig heeft een website gemaakt speciaal 

rond het thema economische zelfstandigheid in 

relatie tot partneralimentatie. Hier kun je reageren 

op stellingen, je kennis testen en 

achtergrondinformatie vinden, ook nadat de 

themasite van Vrouwen van Nu gedepubliceerd is. 

http://vrouwenvannu.nl/landelijk/test-je-kennis-over-echtscheiding
http://vrouwenvannu.nl/poll/ben-jij-het-ermee-eens-dat-de-duur-van-de-partneralimentatie-wordt-teruggebracht-van-12-naar-5
http://www.economischzelfstandig.nl/


Stuur in en win 

 

Niet alle huwelijken eindigen in een echtscheiding. 

Voor sommigen is ‘en ze leefden nog lang en 

gelukkig’ geen sprookje maar werkelijkheid. 

Anderen moeten er hard aan werken en kunnen 

wel wat hulp gebruiken om een relatie in stand te 

houden. Het boek ‘Eerste hulp bij 

relatieongelukken’ kan je daarbij helpen. 

Lees hier de recensie. 

 

Kans maken op dit boek? Stuur voor 10 november 

een mail naar winactie@vrouwenvannu.nl met je 

naam en adresgegevens en vermeld als 

onderwerp ‘relatieongelukken’. 

 

Niet gewonnen? Bestel dan het boek via onze 

boekwinkel. 
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http://vrouwenvannu.nl/landelijk/boekbesprekingen
mailto:winactie@vrouwenvannu.nl?subject=relatieongelukken
https://www.youbedo.com/boekenwinkel/vrouwenvannu
https://www.youbedo.com/boekenwinkel/vrouwenvannu
http://vrouwenvannu.us6.list-manage.com/unsubscribe?u=055532ba39e3389cf4effc314&id=cba95ee737&e=%5bUNIQID%5d&c=e07f735353
http://vrouwenvannu.us6.list-manage.com/profile?u=055532ba39e3389cf4effc314&id=cba95ee737&e=%5bUNIQID%5d
http://twitter.com/vrouwenvannu
http://www.facebook.com/groups/vrouwenvannu/
http://www.linkedin.com/groups?gid=1938920

