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Partneralimentatie
Vaststelling van partneralimentatie
Nadat er is vastgesteld dat de ex‐partner een behoefte heeft aan
alimentatie en uit de draagkrachtberekening van de alimentatieplichtige is
gebleken dat er, nadat de kinderalimentatie is betaald, nog
draagkrachtruimte over is, kan er bepaald worden hoeveel
partneralimentatie er nu daadwerkelijk voldaan dient te worden. Bij de
bepaling van de uiteindelijke hoogte van de partneralimentatie wordt er
eerst gekeken naar de behoefte. Er hoeft namelijk niet meer betaald te
worden dan dat de behoefte hoog is. (zie hiervoor het document behoefte
aan alimentatie)
Draagkracht
Voorts wordt er gekeken naar hoeveel draagkracht er nog over is nadat er
voldaan is aan de behoefte van de kinderen. Er kan immers niet meer
worden voldaan dan dat de draagkracht van de alimentatiegerechtigde
groot is. Pas aan het eind van de draagkrachtberekening wordt de uitkomst
gebruteerd. Jusvergelijking Als laatste wordt er dan nog bekeken of de “vrije
ruimte” die de alimentatieplichtige (betalende partij) overhoudt niet minder is
dan de “vrije ruimte” die de alimentatiegerechtigde (ontvangende partij)
overhoudt na ontvangst van de partneralimentatie. Dit gebeurt op basis van
een zgn. “jusvergelijking” welke is gebaseerd op je bruto (jaar)inkomen, het
“draagkrachtloos inkomen” (dit het bedrag aan inkomen wat volgens de
alimentatienormen nodig is om minimaal in het levensonderhoud te
voorzien en waarover geen alimentatie kan worden voldaan.) van beiden
partijen en de bijdrage die voldaan moet gaan worden aan de kinderen.
Hoe lang betaalt u partneralimentatie
Om deze reden is het belangrijk om van beiden partijen alle gegevens te
hebben; ook al heeft één van partijen geen of nagenoeg geen inkomen. De
duur van de onderhoudsverplichting aan de ex‐partner is bepaald op 12
jaar, tenzij het huwelijk of geregistreerd partnerschap korter heeft geduurd
dan 5 jaar en er geen kinderen zijn geboren uit deze relatie. In deze
gevallen duurt de onderlinge onderhoudsverplichting de duur van het
huwelijk dan wel de duur van het geregistreerde partnerschap.
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Vanaf 1 januari 2020 is/wordt de nieuwe wet van kracht.
De duur van de partneralimentatie is dan de helft van de duur van het
huwelijk met een maximum van 5 jaar. Als er jonge kinderen zijn (jonger
dan 7 jaar oud) dan tot het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.
Bent u tien jaar of korter voor uw AOW gerechtigde leeftijd dan maximaal
10 jaar dan wel tot AOW gerechtigde leeftijd. Er is daarnaast een (korte)
overgangsregeling voor degene die geboren is voor 1 januari 1970 en een
huwelijk heeft van langer dan 15 jaar. Die krijgt 10 jaar partneralimentatie.
Afwijkende afspraken
Partijen zijn vrij om samen afspraken te maken over de hoogte van de
alimentatie en de duur van de alimentatie. Het is evenwel mogelijk om de
partneralimentatie ineens of in delen af te kopen.
Indien je afspraken wenst te maken hierover is het goed om te weten welke
voor‐ maar ook nadelen er zijn. De bemiddelaar van “scheiden doe je
samen” kan jullie hierover nader informeren.
LET OP Kinderalimentatie heeft voorrang op partneralimentatie. Dat is
vastgelegd in de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige
scheiding. In onderling overleg kun je afwijkende afspraken

