
 
Alimentatie 
 
Algemene informatie kinderalimentatie 
De basisgedachte van alimentatie is dat kinderen (en partners) er na de scheiding niet op achteruit 
zouden moeten gaan. Met andere woorden, dat zij dezelfde welvaart behouden als voor de 
scheiding.  
 
Over de hoogte van kinderalimentatie mogen partners zelf afspraken maken. De rechter toetst 
echter wel of het bedrag niet te laag is. Om de hoogte van kinderalimentatie te bepalen wordt 
gekeken naar de kosten van de kinderen vóór de scheiding. Dit wordt ook wel de behoefte 
genoemd. Naast de behoefte wordt gekeken naar de draagkracht van degene die de alimentatie 
moet betalen. Draagkracht is wat de betaler kán betalen aan alimentatie. 
De draagkracht kun je (laten) berekenen, dit is echter niet verplicht. Ouders kunnen ook onderling 
afspreken hoe zij de kosten verdelen.  
 
Het kan voorkomen dat er onvoldoende draagkracht is om aan de behoefte te voldoen. De 
alimentatiebetaler dient dan het maximale te betalen wat de draagkracht toelaat. Dit betekent dat 
de levensstandaard van de kinderen achteruit gaat. Als er na de kinderalimentatie nog draagkracht 
over is, is dat bedrag eventueel beschikbaar voor partneralimenatie.  
 
Alimentatie wordt betaald voor kinderen tot de 18e levensjaar. Hierna zijn kinderen meerderjarig. 
Als het kind echter niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien, dan geldt de verlengde 
onderhoudsplicht tot 21 jaar. Voor alimentatie na de 18 jaar zijn geen vaste bedragen. Vaak wordt 
gekeken naar de eigen bedrage van de Wet studiefinanciering.  
 
De kinderalimentatie wordt maandelijks of per kwartaal aan de verzorgende ouder betaald. 
Sommige ouders spreken af dat de alimentatie op een speciale rekening wordt gestort. Als het kind 
18 jaar is wordt rechtstreeks aan het kind betaald, tenzij hier andere afspraken over worden 
gemaakt.  
 
Jaarlijks stijgen op grond van artikel 402-a Boek 1 BW de alimentatiebedragen. De Minister van 
Justitie stelt omstreeks november het indexeringspercentage vast. Voor het jaar 2017 is de 
verhoging vastgesteld op 2,1%. 
 
Algemene informatie partneralimentatie 
Naast de onderhoudsplicht voor uw kinderen staat er ook een verplichting dat  ex-echtgenoten 
elkaar onderhouden. Deze plicht bestaat alleen als er sprake is geweest van een huwelijk of 
geregistreerd partnerschap. Partners die hebben samengewoond hebben geen onderhoudsplicht, 
tenzij hierover specifieke afspraken zijn gemaakt in het samenlevingscontract. 
 
De partner die geen of weinig eigen inkomen heeft kan aan de andere partner partneralimentatie 
vragen. Zijn er uit het huwelijk kinderen geboren of bent u 5 jaar of langer gehuwd geweest, dan is 
de duur van partneralimentatie 12 jaar. Bestond het huwelijk korter dan 5 jaar en heeft u geen 
kinderen, dan is de alimentatieplicht gelijk aan de duur van het huwelijk.  
 
U bent echter vrij in het maken van afspraken over de hoogte en de duur van de 
partneralimentatie. U kunt er ook voor kiezen af te zien van partneralimentatie. Dit kan echter niet 
als u niet in uw eigen levensbehoefte kan voorzien en hierdoor bent aangewezen op een 
bijstandsuitkering in het kader van de Wet Inkomen en Bijstand. 
 
Partneralimentatie vervalt als de alimentatieontvanger opnieuw gaat samenwonen of trouwen.  
 


