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10 Misverstanden Partneralimentatie
Man moet altijd betalen voor vrouw

Dit is een veelgehoord misverstand. De man betaalt niet automatisch voor de vrouw, het is
echter vaak wel de uitkomst, omdat de inkomens verschillend zijn. De vrouw verdient namelijk
over het algemeen minder dan de man, omdat zij meestal parttime werkt en vaker voor de
kinderen zorgt.

De vastgestelde duur van partneralimentatie ligt vast
Nee, dat klopt niet. Er zijn weliswaar wettelijke richtlijnen voor de duur van de
partneralimentatie, de rechtbank kan echter beslissen om bijvoorbeeld bij veranderde
omstandigheden de duur van de partneralimentatie aan te passen. Het verlies van
een baan is een voorbeeld van een veranderde omstandigheid.

Partneralimentatie geldt alleen bij een huwelijk
Veel mensen denken dat het recht op partneralimentatie alleen bij een huwelijk
bestaat. Maar partneralimentatie moet soms ook worden betaald na het verbreken
van een geregistreerd partnerschap. Voor samenwoners bestaan er geen wettelijke
regels met betrekking tot het betalen van partneralimentatie, tenzij er andere
afspraken in het samenlevingscontract staan of als jullie onderling zelf andere
afspraken willen vastleggen.

Alimentatie wordt alleen berekend aan de hand van mijn inkomen
Inkomen is één van de factoren die meespelen bij de hoogte van het alimentatie-
bedrag. Andere factoren zijn onder meer de behoefte (welk bedrag is er nodig om de
huidige levensstandaard van de partner en de kinderen voort te zetten) en de
draagkracht (welk budget heeft ieder van jullie te besteden ná de scheiding en wat
blijft er van dit budget over voor de alimentatie).

Er is altijd recht op alimentatie
Partneralimentatie is van toepassing als de inkomens tussen de aanstaande ex-
partners verschillen. Als één van de partners niet (volledig) in eigen onderhoud kan
voorzien, draagt degene met het hoogste inkomen bij aan de kosten van
levensonderhoud van degene met het laagste inkomen.

De partneralimentatie is niet fiscaal aftrekbaar
Kinderalimentatie is inderdaad niet fiscaal aftrekbaar, echter de partneralimentatie
kun je als alimentatieplichtige (‘betaler’) wel degelijk fiscaal aftrekken als 'betaalde
partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen'.

Bij vreemdgaan of overspel vervalt het recht op alimentatie
De reden van de scheiding heeft geen invloed op het recht van partneralimentatie. Bij
overspel vervalt het recht op alimentatie dus normaal gesproken niet. Jullie kunnen
wel met elkaar afspreken wanneer de verplichting voor het voldoen van
partneralimentatie komt te vervallen (bijvoorbeeld bij het duurzaam samenwonen
met een nieuwe partner).

2

1

5

3

4

7

6



2

Partneralimentatie eindigt bij pensioen
De partneralimentatie loopt ook door bij het behalen van de pensioenleeftijd. Wel
ontstaat er een nieuwe situatie, waardoor er veelal een herberekening zal moeten
plaatsvinden.

Partneralimentatie eindigt als ex een nieuwe relatie heeft
In het geval dat de alimentatiegerechtigde (‘ontvanger’) duurzaam gaat samenleven
met een nieuwe partner vervalt de betaalverplichting van de alimentatieplichtige
(‘betaler’). Als er van een relatie met een nieuwe partner sprake is, maar zonder een
duurzaam karakter, dan loopt de partneralimentatie alsnog door.

Ervan afzien is voor altijd
Als de alimentatieplichtige (‘betaler’) al een aantal schulden op zich neemt, kan er
onderling worden afgesproken dat de alimentatiegerechtigde (‘ontvanger’) afziet van
partneralimentatie. Toch kan de alimentatiegerechtigde (‘ontvanger’) eventueel in een
later stadium alsnog succesvol alimentatie afdwingen als hij/zij niet in het eigen
onderhoud kan voorzien gedurende de wettelijke dan wel onderling vastgelegde
periode van partneralimentatie.

TIP: voorkom misverstanden met een goede alimentatieberekening
Partneralimentatie is tijdens het scheidingstraject vaak een lastig onderwerp. Vooral
de hoogte van de partneralimentatie kan vaak een fikse discussie opleveren tussen
partijen. Misverstanden over de partneralimentatie dragen niet bij aan een goede
relatie met elkaar ná de scheiding. Laat daarom altijd de mogelijkheden van de
partneralimentatie berekenen door een financieel expert, zoals de Scheidingsplanner.

De Scheidingsplanner gebruikt de wettelijke bepalingen op basis van redelijkheid en
billijkheid als kader/referentie waarbinnen jullie als partijen samen bepalen wat in de
specifieke situatie reëel is. De wetgeving rondom partneralimentatie is regelend recht.
De scheidende partijen hebben de mogelijkheid samen tot unieke afspraken te
komen. Hierbij wordt door de Scheidingsplanner zoveel als mogelijk rekening
gehouden met alle daadwerkelijke inkomsten én uitgaven die beide partners ná de
scheiding hebben. Beide ex-partners kijken op die manier bij elkaar in de
portemonnee en kunnen vervolgens samen beoordelen wat nu redelijk naar elkaar
toe is. Door het voorrekenen van ieders te besteden budget ná de scheiding (inclusief
eventuele partneralimentatie) kunnen veel misverstanden tussen partijen voorkomen
worden.
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