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Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 06-12-2018

Datum publicatie 11-12-2018

Zaaknummer 200.231.100/01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Behoefte kind. Ook ingeval ouders nooit hebben samengewoond, profiteert kind
van stijging inkomen onderhoudsplichtige ouder door behoefte te berekenen naar
dit hogere inkomen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
EB 2019/17 

Uitspraak

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.231.100/01

(zaaknummer rechtbank C/17/150061 / FA RK 16/1106)

beschikking van 6 december 2018

inzake

[verzoeker] ,

wonende te [A] ,
verzoeker,

verder te noemen: de man,

advocaat: mr. W.J.L. Zwaan te Amersfoort,

en

ECLI:NL:GHARL:2018:10666

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
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3.1

3.2

Stichting [B],

in zijn hoedanigheid van (beschermings)bewindvoerder van:
[verweerster],

wonende te [C] ,

verweerster,

verder te noemen: de vrouw,

advocaat: mr. H.D. Postma te Leeuwarden.

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de rechtbank Noord-
Nederland, locatie Leeuwarden, van 11 oktober 2017, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het beroepschrift met productie(s), ingekomen op 9 januari 2018;

- het verweerschrift;

- een journaalbericht van mr. Zwaan van 20 februari 2018 met productie(s);
- een journaalbericht van mr. Postma van 29 juni 2018 met productie(s);
- een journaalbericht namensmr. Postma van 3 juli 2018 met productie(s);
- een journaalbericht van mr. Zwaan van 4 september 2018 met productie(s).

De op 9 juli 2018 geplande mondelinge behandeling is op verzoek van mr. Postma aangehouden
en heeft vervolgens plaatsgevonden op 17 september 2018. Partijen en hun advocaten zijn
daarbij verschenen.

Nagekomen stuk

Zoals ter zitting besproken heeft de advocaat van de vrouw bij journaalbericht van 20 september
2018 een instemmingsverklaring van de (beschermings)bewindvoerder nagezonden.

Uit de affectieve relatie die partijen met elkaar hebben gehad is [in] 2011 geboren de thans nog
minderjarige [de minderjarige] (verder te noemen: [de minderjarige] ). De man is de verwekker
van [de minderjarige] . Partijen hebben nimmer in gezinsverband met de minderjarige gewoond.

De man heeft op 2 augustus 2016 een verzoekschrift ingediend waarin hij de rechtbank heeft
verzocht hem vervangende toestemming te verlenen voor de erkenning van [de minderjarige] en
een omgangsregeling tussen hem en [de minderjarige] vast te stellen van een weekend per

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep

3 De feiten
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veertien dagen van vrijdag 17.00 uur tot zondag 17.00 uur.

De vrouw heeft op 25 november 2016 een verweerschrift ingediend tevens inhoudende een
zelfstandig verzoek waarin zij, voor zover hier van belang, heeft verzocht te bepalen dat de man
een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding (hierna: kinderbijdrage) voor [de
minderjarige] aan de vrouw dient te voldoen van € 350,- per maand.

Bij beschikking van 21 december 2016 heeft de rechtbank onder meer vervangende toestemming
verleend aan de man om [de minderjarige] te erkennen en de beslissing over de kinderbijdrage
aangehouden.

In de bestreden beschikking heeft de rechtbank over de kinderbijdrage beslist als hierna vermeld.

Het geschil in deze procedure betreft de kinderbijdrage voor [de minderjarige] , in de bestreden
beschikking bepaald op € 205,- per maand met ingang van 25 november 2016.

De man verzoekt het hof de bestreden beschikking te vernietigen voor zover het de voormelde
beslissing betreft en, in zoverre opnieuw rechtdoende, het verzoek van de vrouw af te wijzen,
althans de kinderbijdrage te bepalen op een lager bedrag dan € 205,- per maand met ingang van
de door het hof te geven beschikking althans met ingang van de dag van de bestreden
beschikking.

De vrouw verzoekt het hof de man niet-ontvankelijk te verklaren in zijn verzoeken dan wel die af
te wijzen, al dan niet met verbetering van de gronden, met veroordeling van de man in de
proceskosten in beide instanties.

De gezamenlijke onderhoudsverplichting van partijen jegens [de minderjarige] volgt uit de
artikelen 1:394 en 1:404 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Bij de bepaling van de
kinderbijdrage wordt op grond van artikel 1:397 BW enerzijds rekening gehouden met de
behoefte van de minderjarige en anderzijds met de draagkracht van partijen, de zogenoemde
wettelijke maatstaven.

Voor de berekening van kinderalimentatie is, zowel op het punt van de behoefte van een
minderjarige als voor de draagkracht van de onderhoudsplichtige, een forfaitair systeem
ontwikkeld, nader beschreven in het rapport van de Expertgroep alimentatienormen. Met
uitzondering van de hierna beschreven geschilpunten ten aanzien van de wijze van berekenen
van de behoefte van de minderjarige en de draagkracht van de vrouw, is de toepasselijkheid van
deze forfaitaire rekensystematiek niet in geschil. Het hof zal daar bij zijn beoordeling van uitgaan,
evenals van de niet betwiste vaststellingen in de bestreden beschikking.

De ingangsdatum

Tussen partijen is de ingangsdatum van de kinderbijdrage voor [de minderjarige] in geschil, door
de rechtbank in de bestreden beschikking bepaald op de dag van indiening van het zelfstandig
verzoek van de vrouw, namelijk 25 november 2016.

Het hof ziet geen aanleiding een andere ingangsdatum te hanteren en neemt in aanmerking dat

4 De omvang van het geschil

5 De motivering van de beslissing
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voor de man in ieder geval vanaf 25 november 2016 duidelijk moet zijn geweest dat de vrouw
aanspraak maakte op een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van [de
minderjarige] . De desbetreffende grief van de man faalt.

De behoefte 
5.5 De rechtbank is in de bestreden beschikking uitgegaan van de door de man in eerste aanleg
gestelde en door de vrouw niet betwiste behoefte van [de minderjarige] van € 265,- per maand.

De man heeft in hoger beroep een correctie bepleit op de wijze van berekening en de hoogte van
de behoefte. Het hof overweegt dat het de man vrij staat terug te komen op zijn aanvankelijke
stelling met betrekking tot de behoefte, gelet op de herstelfunctie van het hoger beroep en de
aard van deze procedure.

Voor de vaststelling van de behoefte aan een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding
van kinderen is in samenwerking met het Nibud een forfaitair systeem ontwikkeld dat is
neergelegd in het rapport ‘Kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling kinderalimentatie’.
Aan de hand van het netto besteedbare gezinsinkomen, en het aantal en de leeftijd van de tot
het gezin behorende kinderen, wordt aan de hand van een tabel bepaald wat de behoefte is van
het betreffende kind. Vast staat dat de minderjarige [de minderjarige] nimmer in gezinsverband
met beide ouders heeft geleefd. Conform de aanbevelingen van de Expertgroep wordt in zo'n
geval de behoefte aldus bepaald, dat het gemiddelde wordt genomen van de behoefte berekend
op basis van het inkomen van de ene ouder (inclusief het voor het betreffende kind ontvangen
kindgebonden budget) en de behoefte op basis van het inkomen van de andere ouder. De
inkomens dienen in dat geval dus niet bij elkaar te worden opgeteld. Uitgangspunt van het
rapport is voorts dat stijging van het inkomen van een ouder invloed heeft op de vaststelling van
de behoefte, in die zin dat voor zover het inkomen hoger wordt dan het (gezins)inkomen tijdens
het huwelijk of de samenleving dat hogere inkomen de maatstaf is. Hoewel de situatie in deze
zaak in zoverre anders is dat partijen nooit met [de minderjarige] in gezinsverband hebben
geleefd, ziet het hof aanleiding haar (ook) te laten profiteren van de stijging van het inkomen van
de man, dat aanzienlijk hoger is dan in 2011, het geboortejaar van [de minderjarige] . In lijn
hiermee zal het hof de behoefte van [de minderjarige] bepalen door middeling van de
behoeftebedragen verkregen aan de hand van de inkomens van ieder van partijen.

Het hof berekent de behoefte van de minderjarige op basis van het inkomen van de man in 2016
aan de hand van de behoeftetabel (1 kind, 4 punten) op afgerond € 265,- per maand. Ter
toelichting zij opgemerkt dat uit de jaaropgaaf 2016 van de man een totaal bruto loon blijkt van €
29.109,- hetgeen in het rekenprogramma Ina van het hof correspondeert met een netto
besteedbaar inkomen van € 1.918,- per maand. Dat netto besteedbaar inkomen correspondeert in
de behoeftetabel behorend bij het rapport van de Expertgroep alimentatienormen met € 265,- per
maand behoefte.

Het hof berekent de behoefte van de minderjarige op basis van het netto inkomen van de vrouw
in 2016 op de hiervoor vermelde wijze op afgerond € 208,- per maand (1 kind,
4 punten). Uit de stellingen van partijen en de tot de stukken behorende definitieve berekeningen
blijkt in dit verband dat zij in 2016 een bedrag van € 4.104,- heeft ontvangen aan kindgebonden
budget (inclusief alleenstaande ouderkop) naast haar uitkering op grond van de
Participatiewetvan € 14.896,- per jaar. Het hof zal aan de zijde van de vrouw daarom uitgaan van
een netto besteedbaar inkomen in 2016 van € 1.583,- per maand inclusief dat kindgebonden
budget.

De gemiddelde behoefte van [de minderjarige] bedraagt aldus afgerond € 237,- per maand zodat
het hof daarvan uit zal gaan.

De draagkracht van de man
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De rechtbank is in de bestreden beschikking uitgegaan van een (door de vrouw niet
weersproken) draagkracht aan de zijde van de man van € 306,- per maand.

In zijn derde grief voert de man aan dat bij de berekening van zijn draagkracht rekening
gehouden moet worden met reiskosten voor de omgangsregeling. De man acht zich genoodzaakt
om een auto te hebben voor de omgang en de kosten daarvan zijn volgens hem ten minste €
200,- per maand.

Het hof overweegt dat in de forfaitaire berekeningswijze met kosten van de omgang rekening
wordt gehouden door middel van de zorgkorting, zijnde een percentage van de behoefte waarvan
de hoogte is gerelateerd aan het gemiddeld aantal verblijfsdagen in de omgangsregeling. Vast
staat dat feitelijk tot op de mondelinge behandeling geen omgang plaatsvond tussen de man en
[de minderjarige] . Reeds daarom ziet het hof geen aanleiding om naast de zorgkorting, die door
de rechtbank in de bestreden beschikking is bepaald op 15%, en welk percentage het hof ook zal
hanteren (zie hierna in r.o. 5.19) nog een (extra) bedrag aan reiskosten voor de omgang in
aanmerking te nemen.

Het hof zal uitgaan van de door de rechtbank berekende draagkracht van € 306,- per maand aan
de zijde van de man nu daartegen verder geen grieven zijn gericht.

De draagkracht van de vrouw

Aan de zijde van de vrouw is de rechtbank in de bestreden beschikking uitgegaan van een
minimale draagkracht van € 25,- per maand omdat volgens de rechtbank voldoende duidelijk is dat
haar inkomen lager is dan € 1.500,- per maand.

De man stelt in zijn tweede grief de draagkracht van de vrouw aan de orde, die volgens de man
door de rechtbank te laag en niet conform het rapport van de Expertgroep is vastgesteld. De man
ziet reden aan te nemen dat de vrouw wel € 100,- per maand draagkracht heeft om in de
behoefte van [de minderjarige] te voorzien. De vrouw heeft dit betwist.

Zoals hiervoor is overwogen staat vast dat de vrouw een bijstandsuitkering heeft, sinds 2016 uit
hoofde van de Participatiewet, naar de norm voor een alleenstaande. Het hof ziet daarom geen
aanleiding de draagkracht van de vrouw hoger te stellen dan de minimale draagkracht van € 25,-
die de rechtbank heeft gehanteerd en waartegen de vrouw niet heeft gegriefd.

Draagkrachtvergelijking 
5.18 Nu de totale draagkracht van partijen groter is dan de behoefte van de minderjarige bestaat
aanleiding voor een draagkrachtvergelijking teneinde ieders aandeel in de (gemiddelde) behoefte
te bepalen. Draagkrachtvergelijking vindt plaats aan de hand van de formule: ieders draagkracht /
totale draagkracht x behoefte. Het aandeel van de man in de behoefte naar rato van draagkracht
kan worden bepaald op € 219,- per maand (€ 306 /€ 331 x € 237,-).

De zorgkorting 
5.19 Het hof ziet in hetgeen de man heeft aangevoerd - in het kader van onder meer de
reiskosten voor de omgangsregeling - geen aanleiding van een hogere zorgkorting uit te gaan dan
waar de rechtbank van is uitgegaan (15%) nu feitelijk nog geen omgang plaatsvindt. Partijen
hebben ter zitting toegelicht dat op korte termijn de omgang gestart zal worden via [D] . Het hof
vindt een zorgkorting daarom wel op zijn plaats en zal de rechtbank hierin volgen door deze op
15% vast te stellen. De nominale zorgkorting bedraagt afgerond
€ 36,- per maand (15% x van de behoefte van € 237,- per maand).

Conclusie

Gelet op het voorgaande zal het hof de door de man aan de vrouw verschuldigde kinderbijdrage
voor [de minderjarige] bepalen op € 183,- per maand (het aandeel van de man in de behoefte
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6.1

6.2

zijnde € 219,- minus de nominale zorgkorting).

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen kan de bestreden beschikking voor zover aan dit
hoger beroep onderworpen niet in stand blijven.

Proceskosten

Het hof ziet in hetgeen door de vrouw is aangevoerd met betrekking tot de proceskosten geen
reden af te wijken van de gebruikelijke wijze van afdoening in familiezaken en zal de proceskosten
in eerste aanleg en in hoger beroep aldus compenseren dat iedere partij de eigen kosten van het
geding draagt.

Het hof:

vernietigt de beschikking van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, van
11 oktober 2017 voor zover aan dit hoger beroep onderworpen;

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

bepaalt de door de man aan de vrouw verschuldigde bijdrage in de kosten van verzorging en
opvoeding van de voornoemde minderjarige [de minderjarige] op € 183,- per maand met ingang van
25 november 2016;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de proceskosten in beide instanties aldus dat ieder de eigen kosten draagt;

wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Deze beschikking is gegeven door mrs. E.B.E.M. Rikaart-Gerard, I.A. Vermeulen en
C. Koopman, bijgestaan door mr. A.J.Th. Harkema als griffier en is op 6 december 2018 in het openbaar
uitgesproken.

6 De slotsom

7 De beslissing

8



Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak 20-12-2018

Datum publicatie 28-12-2018

Zaaknummer 200.229.807_01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Kinderalimentatie. Uitleg echtscheidingsconvenant, bewuste afwijking van de
wettelijke maatstaven, verzwaarde toetsing wijziging van omstandigheden.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
EB 2019/29 

Uitspraak

Afdeling civiel recht

Uitspraak: 20 december 2018

Zaaknummer: 200.229.807/01

Zaaknummer eerste aanleg: C/01/318374 / FA RK 17-1054
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[verweerster] als gevolmachtigde van
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2.1.

2.2.

-
-

2.3.1.

2.3.2.

2.3.

[jongmeerderjarige 2] ,

wonende te

[woonplaats] ,

verweerster,

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat: mr. C.F.M.L. van Beukering-Michielsen

en

[verweerder]

wonende te [woonplaats] ,

verweerder,

hierna te noemen: [jongmeerderjarige 1] ,

advocaat: mr. C.F.M.L. van Beukering-Michielsen

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Oost-Brabant van 14 september 2017.

Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 14 december 2017, heeft de man
verzocht voormelde beschikking te vernietigen en opnieuw rechtdoende alsnog zijn verzoek tot
wijziging van de beschikking van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 11 augustus 2006 en het
daar deel van uitmakende echtscheidingsconvenant toe te wijzen, waarbij bepaald wordt dat de
door de man te betalen bijdrage aan [jongmeerderjarige 1] en [jongmeerderjarige 2] met ingang
van 1 mei 2015 € 25,- per kind per maand bedraagt.

Bij verweerschrift met productie, ingekomen ter griffie op 29 januari 2018, hebben de vrouw en
[jongmeerderjarige 1] verzocht de bestreden beschikking, zo nodig onder aanvulling van gronden,
te bekrachtigen en het verzoek van de man af te wijzen.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 13 november 2018. Bij die gelegenheid zijn
gehoord:

de man, bijgestaan door mr. Schaeken;
de vrouw, bijgestaan door mr. van Beukering-Michielsen.

[jongmeerderjarige 1] is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen.

Het hof heeft in een eerder stadium van de procedure de toen nog minderjarige
[jongmeerderjarige 2] in de gelegenheid gesteld haar mening kenbaar te maken.

Zij heeft hiervan geen gebruik gemaakt.

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van de inhoud van:

het V6-formulier van de advocaat van de man d.d. 28 maart 2018, met als bijlage het proces-
verbaal van de mondelinge behandeling in eerste aanleg op 4 juli 2017;
het V6-formulier met bijlagen van de advocaat van de man d.d. 25 oktober 2018;
de zowel bij fax als gewone post op 9 november 2018 ingekomen volmacht van
[jongmeerderjarige 2] waarin zij de vrouw de bevoegdheid verleent om in haar naam in rechte
op te treden.

Partijen zijn op 11 maart 1988 gehuwd.

Uit het huwelijk van partijen zijn, voor zover voor deze procedure van belang, [jongmeerderjarige
1] (op [geboortedatum] 1999 te [geboorteplaats] ) en [jongmeerderjarige 2] ( op
[geboortedatum] 2000 te [geboorteplaats] ) geboren.

Bij beschikking van 11 augustus 2006 heeft de rechtbank ’s-Hertogenbosch tussen partijen de
echtscheiding uitgesproken, welke beschikking op 17 augustus 2006 is ingeschreven in de
registers van de burgerlijke stand.

Bij deze beschikking, waarvan wijziging wordt gevraagd, heeft de rechtbank voorts in
overeenstemming met het door de man en de vrouw opgestelde echtscheidingsconvenant, voor
zover thans van belang, bepaald dat de man als bijdrage in de kosten van verzorging en
opvoeding c.q. levensonderhoud en studie van de (vier) kinderen moet voldoen een bedrag van €
250,- per kind per maand met ingang van de datum van inschrijving van de
echtscheidingsbeschikking.

De bijdrage voor thans nog [jongmeerderjarige 1] en [jongmeerderjarige 2] bedraagt ingevolge de
wettelijke indexering op dit moment € 312,98 per kind per maand.

Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank het verzoek van de man, tot wijziging van
voornoemde beschikking alsmede het echtscheidingsconvenant onder vaststelling van een
bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie voor [jongmeerderjarige 1] en
[jongmeerderjarige 2] van € 25,- per kind per maand, afgewezen.

De man kan zich met deze beslissing niet verenigen en hij is hiervan in hoger beroep gekomen.

Uit het beroepschrift zonder expliciete grieven blijkt dat de man zijn standpunten uit eerste
aanleg onverminderd handhaaft. De man is van mening dat hij en de vrouw bij het opstellen van
het echtscheidingsconvenant niet bewust zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven en dat
wegens wijziging van omstandigheden niet meer aan deze wettelijke maatstaven wordt voldaan
bij instandhouding van de afgesproken bijdrage. Volgens de man heeft de rechtbank ten onrechte
geoordeeld dat sprake is van een bewuste afwijking van de wettelijke maatstaven in het
convenant en derhalve zijn verzoek niet overeenkomstig art. 1:401 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW)
heeft beoordeeld op basis van gewijzigde omstandigheden. Onder verwijzing naar zijn stellingen
hieromtrent in eerste aanleg stelt de man dat het inkomen van partijen ontoereikend was om de
kosten van € 1.000,- voor de kinderen te dragen. In dat kader is afgesproken dat zij zouden gaan
interen op hun beider vermogen. In het licht van het feit dat de WW-uitkering van de man werd
gezien als een omstandigheid van relatief korte duur, is deze afspraak niet ongebruikelijk. Ook
toen gold dat, indien gedurende een korte tijd de draagkracht voor het leveren van een bijdrage
ontbrak terwijl er wel een aanzienlijk vermogen aanwezig was, verlangd mocht worden dat
gedurende enig tijd op dit vermogen werd ingeteerd. Dit heeft de man en de vrouw destijds voor
ogen gestaan en derhalve is de man van mening dat daarmee niet bewust is afgeweken van de

3 De beoordeling
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3.6.

wettelijke maatstaven.

De door de rechtbank gegeven interpretatie aan de zinsnede in het convenant (art. 2.6.1.) is
onjuist volgens de man. Deze passage kan volgens de man niet worden uitgelegd in de door de
rechtbank voorgestane zin dat de man en de vrouw overeenkwamen dat zij op dat moment en in
de toekomst in de behoefte van de kinderen zouden voorzien deels uit inkomen en deels uit
vermogen.

Zo er al sprake is van een bewust afwijken van de wettelijke maatstaven dan is dit geschied met
een grove miskenning van die maatstaven. In ieder geval is met analoge toepassing van het
bepaalde in artikel 1: 159 lid 3 BW sprake van een zodanig ingrijpende wijziging van
omstandigheden dat de vrouw naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. De man heeft meerdere periodes van
arbeidsongeschiktheid gekend en heeft thans een IOAW-uitkering. Zijn vermogen is gedaald
doordat hij gedurende deze periodes in zijn eigen levensonderhoud en dat van de kinderen moest
voorzien. Thans is er geen vermogen meer over. De man is van mening dat hij op zorgvuldige wijze
met het hem ter beschikking staande vermogen is omgegaan.

Volgens de man is tussen partijen niet in geschil dat hij niet meer over vermogen beschikt en dat
hij daarmee dus heeft voldaan aan hetgeen partijen destijds hebben afgesproken, namelijk deels
interen op het vermogen. De man wenst dat de vrouw ook inzage geeft in haar financiële situatie
zodat bezien kan worden of en zo ja in welke mate de man met een lager bedrag dan € 250,- per
maand in de kosten van de kinderen kan bijdragen.

De man wenst te benadrukken dat hij geen vergoeding heeft ontvangen bij het beëindigen van
zijn dienstverband bij [werkgever] in 2012. Aan de man is reeds medio 2011 medegedeeld dat zijn
dienstverband zou eindigen en hij heeft tot medio 2012 in dienst mogen blijven zonder verrichten
van werkzaamheden doch met behoud van salaris. Thans leeft de man ruim drie jaar op
bijstandsniveau.

De vrouw en [jongmeerderjarige 1] voeren in het verweerschrift – en aangevuld ter zitting – het
volgende aan. In de visie van de vrouw en [jongmeerderjarige 1] zijn de man en de vrouw destijds
bewust afgeweken van de wettelijke maatstaven. Daarom moet het verzoek van de man niet op
grond van het bepaalde in art.1:401 lid 1 BW beoordeeld worden. Op een verzoek tot wijziging
van een afspraak over kinderalimentatie waarbij is afgeweken van de wettelijke maatstaven mag
volgens vaste rechtspraak slechts worden overgegaan indien na de totstandkoming van de
overeenkomst een wijziging van omstandigheden is ingetreden die meebrengt dat de partijen, in
het licht van alle bestaande omstandigheden, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mogen verwachten. De man herhaalt in
hoger beroep zijn standpunten maar brengt niets concreets tegen het oordeel van de rechtbank
hieromtrent in.

Evenmin geeft de man in hoger beroep uitsluitsel over de wijze waarop hij zegt te zijn ingeteerd
op zijn vermogen De man genereerde in de periode 2009 – 2012 een substantieel inkomen en het
ligt niet voor de hand dat hij in deze periode heeft moeten interen op zijn vermogen. De rechtbank
heeft terecht overwogen dat niet vastgesteld kan worden waaraan de man de vermogensdaling
van € 62.053,- heeft besteed in voornoemde periode. Ook in hoger beroep kan dit in de visie van
de vrouw en [jongmeerderjarige 1] niet worden vastgesteld.

Zoals ook in eerste aanleg reeds door de vrouw is verklaard behoudt de notaris een bedrag van
thans circa € 24.000 in depot, welk bedrag verband houdt met een lening van de man aan wijlen
de vader van de vrouw. De man mag dit bedrag van de erven gebruiken ten behoeve van de
kinderen doch tot op heden heeft hij hiermee niet ingestemd.

De vrouw en [jongmeerderjarige 1] stellen zich op het standpunt dat niet gesteld noch gebleken is
dat de man niet meer kan werken. Niet is gebleken dat de man zich sinds 2012 voldoende heeft
ingespannen om zijn verdiencapaciteit te benutten.
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3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

3.7.

Ter zitting heeft de vrouw verklaard dat het geldbedrag dat bij de notaris in depot staat nog
steeds door de man vrij gemaakt kan worden indien het ten goede mag komen aan de kinderen,
doch de man geeft hier tot op heden geen toestemming voor. Dit geld behoort toe aan de vrouw
en haar zus en ook de kinderen van haar zus hebben uit de erfenis iets gekregen. De vrouw
meent dat het overeenkomstig de wens van wijlen haar vader is als ook haar kinderen daar van
mee kunnen profiteren.

Het hof oordeelt als volgt.

Bewuste afwijking van de wettelijke maatstaven

Het hof is van oordeel dat de man noch in het beroepschrift noch ter gelegenheid van de
mondelinge behandeling in hoger beroep voldoende concrete feiten of omstandigheden
heeft aangedragen op grond waarvan moet worden aangenomen dat de man en de vrouw
bij het aangaan van het echtscheidingsconvenant niet bewust zijn afgeweken van de
wettelijke maatstaven bij de vaststelling van de door de man te betalen kinderalimentatie.
De man heeft evenmin, zo daar al aan zou worden toegekomen, ter zake enig concreet en
gemotiveerd bewijsaanbod gedaan. Op dezelfde gronden als de rechtbank, die het hof na
eigen weging en beoordeling overneemt en tot de zijne maakt, gaat het hof dan ook uit van
een bewuste afwijking van de wettelijke maatstaven bij het opstellen van het tussen de
man en de vrouw geldende echtscheidingsconvenant. Mitsdien wordt niet toegekomen aan
een beoordeling van het beroep op het bepaalde in artikel 401, vijfde lid BW.

Wijziging van omstandigheden

Conform vaste rechtspraak geldt in een situatie waarin bewust is afgeweken van de
wettelijke maatstaven, anders dan de gebruikelijke wijzigingsmaatstaf van artikel 1:401 lid 1
BW, een verzwaarde wijzigingsmogelijkheid waarbij slechts kan worden overgegaan tot
wijziging van een afspraak omtrent kinderalimentatie indien de verzoeker stelt en de rechter
aannemelijk oordeelt, dat na het tot stand komen van de betreffende overeenkomst een
wijziging van omstandigheden is ingetreden die meebrengt dat in dit geval de vrouw, in het
licht van alle bestaande omstandigheden, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. De rechter dient
bij het nemen van een dergelijke beslissing terughoudendheid te betrachten.

Hetgeen de man heeft gesteld omtrent de wijziging (van zijn financiële situatie) is naar het
oordeel van het hof onvoldoende onderbouwd met onderliggende stukken. De man heeft
verzuimd, ook in hoger beroep, met voldoende concrete gegevens inzichtelijk te maken hoe
zijn huidige vermogen is opgebouwd en op welke wijze dit vermogen zich in de periode sinds
het sluiten van het echtscheidingsconvenant heeft ontwikkeld. Het had op de weg van de
man gelegen om het hof op basis van financiële verifieerbare stukken inzichtelijk te maken
waaraan hij in de periode februari 2009 tot juni 2012, een periode waarin hij tevens een
substantieel inkomen uit arbeid genereerde, een aanzienlijk deel van zijn vermogen (€
62.053,- ) heeft gespendeerd. Hetgeen hierover door de man is verklaard, is niet
onderbouwd aan de hand van verifieerbare stukken. In het licht van de tussen de man en de
vrouw overeengekomen regeling ter zake de kinderalimentatie dient beoordeeld te kunnen
worden of de man zich hier met het oog op zijn onderhoudsverplichting van had dienen te
onthouden. Nu de man heeft nagelaten hierover inzicht te verschaffen, is het hof met de
rechtbank van oordeel dat de financiële gevolgen van zijn beslissing om een aanzienlijk deel
van zijn vermogen voor andere, het hof onbekende, doeleinden aan te wenden voor zijn
rekening en risico dient te blijven.

Bovendien heeft de man niet althans niet voldoende betwist dat thans een bedrag ad circa 
€ 24.000 in depot staat bij de notaris, welk bedrag door de man ten behoeve van de
kinderen kan worden vrijgemaakt. De man kiest er om voor hem moverende redenen voor
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3.7.4.

3.7.5.

om dit bedrag in depot te houden en daarmee niet aan zijn onderhoudsverplichting jegens
de kinderen te voldoen.

Voor wat betreft de stelling dat de man thans reeds geruime tijd een inkomen uit IOAW-
uitkering ontvangt en daarmee op bijstandsniveau leeft, is het hof met de rechtbank en in
het licht van de afspraken die de man en de vrouw gemaakt hebben omtrent
kinderalimentatie, van oordeel dat daarmee niet gebleken is dat de man niet in staat kan
worden geacht om inkomsten uit arbeid te genereren. Het feit dat de man, onbetwist, een
IOAW-uitkering ontvangt, maakt niet zonder meer dat daarmee vaststaat dat de man niet in
staat is om te werken. Op de man rust een voortdurende inspanningsverplichting om zijn
huidige inkomensverlies te herstellen teneinde de met de vrouw gemaakte afspraken
omtrent kinderalimentatie na te kunnen komen. Door de man is onvoldoende aangetoond
dat hij zich tot het uiterste inspant om aan deze zwaarwegende verplichting te voldoen. Het
door de man opgemaakt lijstje met onverifieerbare sollicitatie-activiteiten, niet voorzien van
enige afwijzingsbrief/email, kan naar het oordeel van het hof niet volstaan als bewijs van
(voldoende) inspanning. Derhalve is het hof van oordeel dat ook het huidige lagere inkomen
van de man op dit moment geen dusdanig ingrijpende wijziging van omstandigheden
rechtvaardigt om te de eerder gemaakte afspraken met betrekking tot de kinderalimentatie
te wijzigen.

In het licht van de verzwaarde toets, analoog aan art. 1:159 lid 3 BW, is het hof van oordeel
dat de man niet met voldoende concrete feiten en omstandigheden heeft onderbouwd,
tegenover de gemotiveerde betwisting door de vrouw, dat thans sprake is van een dusdanig
ingrijpende ingetreden wijziging van omstandigheden, dat hij niet langer aan de tussen de
man en de vrouw gemaakte afspraken uit het echtscheidingsconvenant kan worden
gehouden. De man heeft daarmee niet voldaan aan zijn (in dezen verzwaarde) stelplicht.

Gelet op het voorgaande zal het hof de bestreden beschikking bekrachtigen.

Het hof:

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van 14 september 2017;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. C.N.M. Antens, L.Th.L.G. Pellis en J.F.A.M. Graafland-Verhaegen
en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier op 20 december 2018.

4 De beslissing
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(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland C/18/168250 / FA RK 16-1690)

beschikking van 21 augustus 2018

inzake

[verzoekster] ,

wonende te [A] ,
verzoekster in hoger beroep,

verder te noemen: de vrouw,

advocaat: mr. E. Henkelman te Groningen,

en
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2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

4.1.

[verweerder] ,

wonende te [A] ,

verweerder in hoger beroep,

verder te noemen: de man,

advocaat: mr. A.R.H. Baas te Groningen.

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de rechtbank Noord-
Nederland, locatie Groningen, van 21 februari 2017, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het beroepschrift met productie(s), ingekomen op 22 mei 2017;

- het verweerschrift;

- een journaalbericht van mr. Henkelman van 9 juni 2017 met productie(s);

- een journaalbericht van mr. Baas van 21 november 2017 met productie(s).

De mondelinge behandeling heeft op 4 december 2017 plaatsgevonden. Partijen zijn in persoon
verschenen, bijgestaan door hun advocaten.

Na de mondelinge behandeling is met toestemming van het hof ingekomen een journaalbericht
van mr. Henkelman van 5 december 2017 met als productie het bewijs van inschrijving van de
echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

De echtscheiding tussen partijen is uitgesproken in voornoemde beschikking van 21 februari
2017. De echtscheidingsbeschikking is op 29 mei 2017 ingeschreven in de registers van de
burgerlijke stand.

De man en de vrouw zijn de ouders van:

- de thans meerderjarige zoon [de meerderjarige] , geboren [in] 1998, en

- de minderjarige dochter [de minderjarige] (hierna: [de minderjarige] ), geboren [in] 2002. [de
minderjarige] heeft haar hoofdverblijf bij de vrouw.

In geschil is de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van [de minderjarige] (hierna

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep

3 De feiten

4 De omvang van het geschil
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4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

ook: kinderalimentatie) en de uitkering in de kosten van levensonderhoud van de vrouw (hierna
ook: partneralimentatie).

De rechtbank heeft in de bestreden beschikking de kinderalimentatie met ingang van 29 juni 2016
vastgesteld op € 158,-- per maand en de partneralimentatie met ingang van de dag van
inschrijving van de beschikking tot echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand op € 24,--
bruto per maand.

De vrouw is met drie grieven in hoger beroep gekomen van de beschikking van 21 februari 2017.
Deze grieven zien op de draagkracht van de man.

De vrouw heeft in hoger beroep haar verzoek vermeerderd en verzoekt het hof de
(echtscheidings)beschikking van 21 februari 2017- zoals het hof begrijpt - voor zover het de
kinder- en partneralimentatie betreft te vernietigen en de door de man te betalen bijdrage in de
kosten van verzorging en opvoeding van [de minderjarige] te bepalen op € 400,-- per maand en
de door de man te betalen uitkering in de kosten van levensonderhoud van de vrouw op € 500,--
per maand, kosten rechtens.

De man voert verweer en hij verzoekt het door de vrouw ingestelde hoger beroep te verwerpen
dan wel het door haar verzochte af te wijzen, de beschikking waarvan beroep te bekrachtigen en
de vrouw te veroordelen in de kosten van dit geding.

Vermeerdering verzoek in hoger beroep / nieuwe grief ter zitting

De vrouw heeft in hoger beroep (de gronden van) haar verzoek met betrekking tot de
kinderalimentatie vermeerderd en het hof verzocht de door de man te betalen bijdrage in de
kosten van verzorging en opvoeding van [de minderjarige] - anders dan haar verzoek
dienaangaande in eerste aanleg, strekkende tot vaststelling van een bedrag van € 354,-- per
maand - te bepalen op € 400,-- per maand.

Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft de vrouw de grondslag van haar verzoek
tot vaststelling van (hogere) kinderalimentatie aangevuld in die zin dat zij thans stelt dat zij deze
hogere bijdrage verzoekt omdat de man onvoldoende financiële stukken heeft overgelegd.
Daardoor heeft zij slechts een schatting kunnen maken van de behoefte, aangezien zij het netto
besteedbaar inkomen van de man niet correct heeft kunnen berekenen. Deze aanvulling moet,
aldus de vrouw, worden begrepen als een nieuwe grief.

De man heeft er niet mee ingestemd dat deze nieuwe grief alsnog in de rechtsstrijd zal worden
betrokken.

Het hof stelt voorop dat de vrouw gelet op artikel 283 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
(Rv), in samenhang met zowel artikel 130 Rv als artikel 362 Rv, het recht heeft als oorspronkelijk
verzoekster in eerste aanleg (de gronden van) haar verzoek in hoger beroep te vermeerderen.

Daarbij geldt dat grieven en veranderingen of vermeerderingen van het verzoek in hoger beroep
bij beroep- of verweerschrift dienen te worden aangevoerd respectievelijk plaats te vinden (HR 19
juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI8771). Deze in beginsel strakke regel lijdt onder meer uitzondering
bij geschillen over alimentatie, omdat beide partijen er belang bij hebben dat de vast te stellen
alimentatie berust op een juiste en volledige waardering van de omstandigheden ten tijde van de
uitspraak in hoger beroep. Om deze reden is het bij deze vaststelling gewettigd dat de
appelrechter rekening mag - en in beginsel ook moet - houden met een grief of wijziging dan wel
vermeerdering van het verzoek die eerst na het beroep- of verweerschrift wordt aangevoerd of
plaatsvindt. Onverkort blijft wel gelden dat toelating van de nieuwe grief of de verandering of
vermeerdering van het verzoek niet in strijd mag komen met de eisen van een goede procesorde

5 De motivering van de beslissing

17



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

(vergelijk HR 26 april 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0225 en HR 20 maart 2009,
ECLI:NL:HR:2009:BG9917).

Het hof constateert dat deze grief direct in het inleidend beroepschrift door de vrouw had kunnen
worden aangevoerd. Het hof constateert verder dat de vrouw in haar beroepschrift niets heeft
gesteld over een eventuele hogere behoefte van [de minderjarige] terwijl de vrouw de door haar
in hoger beroep verzochte hogere bijdrage inhoudelijk ook niet heeft toegelicht. De man hoefde
dan ook, mede gelet op de stellingen van de vrouw in eerste aanleg over het netto besteedbaar
inkomen van partijen tijdens het huwelijk, geen rekening te houden met deze ter zitting gedane
gewijzigde stellingname. Nu er ook geen sprake is van sedert de bestreden beschikking
gewijzigde feiten en omstandigheden of samenhang met door de man naar voren gebrachte
verweren, die maken dat de vrouw haar gewijzigde standpunt niet eerder had kunnen innemen,
laat het hof deze grief, als in strijd met de goede procesorde, buiten beschouwing.

Het inkomen van de man

Het geschil tussen partijen in het onderhavige hoger beroep spitst zich toe op de voor de kinder-
en partneralimentatie beschikbare draagkracht van de man en in het bijzonder op de vraag welk
inkomen de man heeft uit de onderneming.

De man voert een onderneming in de vorm van een eenmanszaak, genaamd [B] . Uit de
overgelegde jaarstukken 2013 t/m 2016 blijken de volgende cijfers (in euro’s):

2013 2014 2015 2016

Omzet 78.162 49.536 49.432 67.639

Bedrijfskosten 53.466 34.168 28.723 42.405

Winst 24.696 15.368 20.709 25.234

Privé-opnamen 24.374 18.070 19.981 26.601

Eigen vermogen per einde jaar 9.638 6.936 7.664 6.297

De rechtbank is in de bestreden beschikking uitgegaan van de gemiddelde winst over de jaren
2014, 2015 en 2016, te weten € 20.437,--, zoals door de man opgegeven.

De eerste grief van de vrouw richt zich tegen deze beoordeling van de rechtbank. De vrouw stelt
dat niet de financiële gegevens van de laatste drie jaren, maar die van de laatste vier jaren in acht
hadden moeten worden genomen voor de berekening van het netto besteedbaar inkomen van de
man. Gelet op de wisselende inkomsten van de man, alsmede de nadrukkelijke aanbeveling van
de Expertgroep Alimentatienormen om een getrouw beeld omtrent het inkomen van een
ondernemer te verkrijgen, had de rechtbank volgens de vrouw, als de gemiddelde winst van de
man tot uitgangspunt wordt genomen, rekening dienen te houden met alle beschikbare jaarcijfers,
zijnde in dit geval de jaarcijfers van 2013 tot en met 2016, waaruit een gemiddelde winst volgt
van € 21.502,--. In haar tweede grief stelt de vrouw dat onvoldoende rekening is gehouden met
de omstandigheid dat de man meer geld opneemt uit de onderneming dan hij feitelijk aan winst
genereert. Volgens de vrouw dient dan ook, om de draagkracht van de man te kunnen becijferen,
te worden uitgegaan van het gemiddelde van de opnames over de jaren 2013 t/m 2016, wat de
vrouw berekent op € 22.656,--. Het is immers, aldus de vrouw, voor de man mogelijk gebleken
meer op te nemen dan zijn winst feitelijk toelaat.

In haar derde en laatste grief heeft de vrouw de juistheid van de in het geding gebrachte
jaarstukken uitdrukkelijk betwist. De vrouw wijst er daarbij op dat de jaarstukken zijn opgesteld
aan de hand van door de man zelf aangeleverde gegevens en stelt dat de door de man
overgelegde jaarstukken en cijfers niet kunnen kloppen. Volgens de vrouw roepen deze cijfers
veel vragen op, met name wat betreft de lage privé-onttrekkingen van de man uit de onderneming
- waarvan de man, zo meent de vrouw, niet kan leven - alsook wat betreft de omzet in combinatie
met de door de man gewerkte en gefactureerde uren. De vrouw wijst erop dat de man in zijn
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5.12.

5.13.

aangifte IB aangeeft dat hij meer uren in zijn bedrijf werkzaam is dan uit de jaarstukken blijkt,
althans in ieder geval vanwege het aantal opgegeven uren voor zelfstandigenaftrek in aanmerking
komt.

In feite zegt de vrouw dat de man niet al zijn inkomsten opgeeft aan de belastingdienst. Volgens
de vrouw is de man niet open omtrent de aard en de omvang van zijn inkomen.

De vrouw heeft haar stelling onderbouwd met een verklaring van accountant drs. [C] te [D]
(hierna: [C] ). [C] heeft op verzoek van de vrouw de jaarrekeningen van de onderneming van de
man, opgemaakt door het accountantskantoor van [E] AA te [A] (hierna: [E] ), beoordeeld en zijn
bevindingen neergelegd in een brief van 30 januari 2017. Volgens [C] werkt de gemiddelde
zelfstandige ondernemer (zzp-er) minimaal 1600 uur per jaar. [C] heeft de resultaten (waarbij hij
een uurtarief van € 40,-- en een reguliere winstopslag van 25-40% op materialen en werk derden
hanteert) van 2014 gecorrigeerd naar € 56.118,--, van 2015 naar € 56.709,-- en van 2016 naar €
53.234,--. Deze cijfers geven volgens [C] een meer getrouw beeld van de behaalde resultaten van
de man over 2014, 2015 en 2016.

De man heeft daartegen in hoger beroep een door [E] op 11 november 2017 opgestelde reactie
op voornoemde brief van [C] ingebracht. [E] gaat in zijn reactie puntsgewijs in op de door [C] naar
voren gebrachte vragen/opmerkingen en berekeningen. [E] concludeert (onder verwijzing wat
betreft de privé-onttrekkingen naar de Participatiewetnormen en wat betreft de gefactureerde
uren naar een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek) dat de gegevens in de door
de man ingediende jaarverslagen als juist aangehouden dienen te worden.

Het hof stelt met betrekking tot grief III voorop dat als uitgangspunt heeft te gelden dat door
een accountant opgestelde jaarstukken een juiste weergave bevatten van onder meer het
resultaat van de onderneming. In deze zaak ligt het op de weg van de vrouw om, wanneer zij de
jaarcijfers wenst te betwisten, dit van een deugdelijke onderbouwing te voorzien. Met de
rechtbank is het hof van oordeel dat de bevindingen van [C] zijn gebaseerd op algemene
veronderstellingen, die niet zonder meer tot de door de vrouw gewenste conclusie kunnen leiden
dat de jaarcijfers geen getrouw beeld geven. Voorts heeft de vrouw, na de gemotiveerde
betwisting door de man van de bevindingen van [C] , onder meer met de in het geding gebrachte
reactie van [E] , niets naders gesteld dat tot die conclusie zou kunnen leiden. De vrouw heeft
daarmee onvoldoende omstandigheden aangevoerd die het hof reden zouden kunnen geven te
twijfelen aan de betrouwbaarheid van de jaarstukken.

Overigens heeft de vrouw geen conclusie verbonden aan het door haar in haar derde grief
gestelde. Zo heeft zij geen op haar stellingen gebaseerde draagkrachtberekening overgelegd,
waaruit zou kunnen worden afgeleid welke draagkracht volgens haar beschikbaar zou zijn.

Voor zover de vrouw erop heeft gewezen dat de man tot en met juli 2015 - toen het huwelijk
nog niet was ontbonden - een hoge bijdrage aan haar heeft voldaan, waaruit volgens haar blijkt
dat de man wel degelijk over een hoger inkomen beschikt, heeft de man ter zitting van het hof
verklaard dat hij in staat is geweest om deze bijdrage te betalen omdat hij in 2012-2013, toen zijn
moeder nog leefde, van zijn moeder als voorschot op de erfenis ongeveer € 10.000,-- heeft
ontvangen. Grief III faalt dan ook.

Het hof stelt vervolgens vast dat partijen - voor het geval het hof de cijfers in de door de man
ingediende jaarstukken tot uitgangspunt zou nemen - akkoord zijn gegaan om het gemiddelde
inkomen van de man in redelijkheid vast te stellen op € 22.000,--, mede gelet op wat de vrouw in
grief I en II daarover heeft aangevoerd. Het hof zal dan ook, nu grief III van de vrouw faalt, bij het
vaststellen van de voor de kinder- en partneralimentatie beschikbare draagkracht van de man
uitgaan van een bruto jaarinkomen van de man van € 22.000,--.

Kinderen en stiefkinderen die de leeftijd van eenentwintig jaren nog niet hebben bereikt,
hebben op grond van artikel 1:400 lid 1 BW voorrang boven alle andere onderhoudsgerechtigden,
indien de draagkracht van de onderhoudsplichtige onvoldoende is om aan allen volledig dit
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levensonderhoud te verschaffen. Nu de bijdrage van de man ten behoeve van [de minderjarige] in
geschil is, zal het hof allereerst beoordelen welke bijdrage de man dient te leveren in de kosten
van opvoeding en verzorging van [de minderjarige] , alvorens in te gaan op het verzoek tot
vaststelling van partneralimentatie.

De kinderalimentatie

Omdat er geen grief is gericht tegen de door de rechtbank gehanteerde ingangsdatum van de
door de man aan de vrouw ten behoeve van [de minderjarige] te betalen kinderalimentatie zal het
hof uitgaan van deze datum van 29 juni 2016. Met inachtneming van hetgeen hiervoor onder 5.4 is
overwogen stelt het hof verder vast dat van de door de rechtbank vastgestelde behoefte van [de
minderjarige] van € 259,-- uitgegaan dient te worden. Genoemd behoeftebedrag vormt de
bovengrens van de door de man te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding
van [de minderjarige] .

Verder heeft de vrouw in haar beroepschrift geen grief gericht tegen de door de rechtbank
vastgestelde draagkracht van de vrouw ten behoeve van [de minderjarige] van € 50,-- per maand.

Ten slotte is geen bezwaar gemaakt tegen toepassing van de zorgkorting van 15%, zijnde,
afgerond, € 39,--.

Het hof zal bij de bepaling van de draagkracht van de man zijn netto besteedbaar inkomen tot
uitgangspunt nemen (NBI). Dit inkomen wordt vastgesteld door het bruto- inkomen en de
werkelijke inkomsten uit vermogen te verminderen met de belastingen en premies die daarover
verschuldigd zijn, waarbij tevens de relevante heffingskortingen in aanmerking zijn genomen.
Geen rekening wordt gehouden met de fiscale gevolgen van het zijn van eigenaar van een
woning.

Uitgaande van het jaarinkomen van € 22.000,-- en de belastingtarieven van 2016, en rekening
houdend met de zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling, de algemene heffingskorting en de
arbeidskorting, berekent het hof het NBI van de man op een bedrag van € 1.775,-- per maand.

De draagkracht van de man zal worden vastgesteld aan de hand van de formule 70% [NBI - (0,3
NBI + € 890,--)], nu het een netto besteedbaar inkomen betreft dat hoger is dan

€ 1.550,-- per maand. Deze benadering houdt in dat aan de zijde van de man het draagkrachtloos
inkomen wordt vastgesteld op 30% van het netto besteedbaar inkomen ter zake van forfaitaire
woonlasten, vermeerderd met een bedrag van € 890,-- aan overige lasten, en dat van het bedrag,
dat van het netto besteedbaar inkomen resteert na aftrek van dit draagkrachtloos inkomen, 70%
beschikbaar is voor kinderalimentatie.

Gelet op het voorgaande berekent het hof de voor [de minderjarige] met ingang van 29 juni
2016 beschikbare draagkracht van de man op 70% [€ 1.775,-- - (0,3 x € 1.775,-- + € 890,--)] =
afgerond € 247,-- per maand.

Aangezien de totale draagkracht van de man en de vrouw groter is dan de behoefte van [de
minderjarige] (€ 259,--), zal het hof het aandeel van de man in de kosten van [de minderjarige]
bepalen aan de hand van een draagkrachtvergelijking.

De verdeling van de kosten over beide ouders wordt dan berekend volgens de formule: ieders
draagkracht gedeeld door de totale draagkracht vermenigvuldigd met de behoefte, oftewel:

het eigen aandeel van de man bedraagt: (€ 247,-- /€ 297,--) x € 259,-- = afgerond € 215,--;

het eigen aandeel van de vrouw bedraagt: (€ 50,-- /€ 297,--) x € 259,-- = afgerond € 44,--;

samen € 259,--.

Derhalve komt van de totale behoefte van [de minderjarige] € 215,-- per maand voor rekening
van de man.
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5.29.

5.30.

6.1

Het bedrag van de zorgkorting van € 39,-- wordt volledig in mindering gebracht op het bedrag
dat de man aan de vrouw dient te betalen voor de kosten van verzorging en opvoeding, omdat de
ouders samen voldoende draagkracht hebben om in de behoefte van [de minderjarige] te
voorzien.

Daarmee komt de door de man aan de vrouw verschuldigde bijdrage in de kosten van
verzorging en opvoeding van [de minderjarige] met ingang van 29 juni 2016 op (€ 215,-- - € 39,--
=)

€ 176,-- per maand.

De partneralimentatie

De behoefte van de vrouw aan de door haar verzochte partneralimentatie is niet in geschil en
staat daarmee vast.

Ten aanzien van het in geschil zijnde inkomen van de man uit onderneming verwijst het hof naar
hetgeen is overwogen in r.o. 5.5 t/m 5.12.

Het hof gaat bij de vaststelling van de draagkracht van de man voor partneralimentatie uit van
het hiervoor in r.o. 5.12 vastgestelde inkomen van de man van € 22.000,-- per jaar. Voor het
overige zal worden uitgegaan van de gegevens waarvan de rechtbank in haar
draagkrachtberekening is uitgegaan, als verder niet in geschil.

Het hof heeft voor de berekening van de draagkracht van de man voor partneralimentatie een
afzonderlijke berekening gemaakt, waarin rekening is gehouden met de prevalerende
kinderalimentatie, inclusief zorgkorting (post 141).

Een gewaarmerkt exemplaar van deze berekening is aan deze beschikking gehecht en maakt
daarvan deel uit.

Nu het de vaststelling van de draagkracht van de man voor partneralimentatie betreft, houdt het
hof evenals de rechtbank rekening met de norm voor een alleenstaande en het door de
Expertgroep Alimentatienormen aanbevolen draagkrachtpercentage van 60.

Uit de draagkrachtberekening blijkt dat de man na voldoening van de prevalerende
kinderalimentatie en de bijdrage in de vorm van zorgkorting ten behoeve van [de minderjarige]
nog een draagkracht heeft voor partneralimentatie (inclusief fiscaal voordeel) van

€ 66,-- per maand.

Nu tegen de door de rechtbank bepaalde ingangsdatum van de partneralimentatie geen grief is
gericht zal het hof, evenals de rechtbank, als ingangsdatum van de partneralimentatie de dag dat
de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand hanteren,
zijnde 29 mei 2017.

Gelet op het voorgaande zal het hof de door de man aan de vrouw verschuldigde
kinderalimentatie met ingang van 29 juni 2016 bepalen op € 176,-- per maand en de
partneralimentatie met ingang 29 mei 2017 op € 66,-- bruto per maand.

Het hof zal de beschikking van de rechtbank vernietigen, voor zover het de kinder- en
partneralimentatie betreft. Het hof zal opnieuw beslissen zoals hieronder nader aangegeven.

6 Slotsom
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6.2 Het hof zal de proceskosten in beide instanties compenseren, nu partijen gewezen echtgenoten
zijn en de procedure de bijdrage aan het uit dat huwelijk geboren kind en de bijdrage in het
levensonderhoud van de vrouw betreft.

Het hof, beschikkende in hoger beroep

vernietigt de beschikking van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, van 21 februari 2017
voor zover het de vastgestelde kinder- en partneralimentatie betreft, en in zoverre opnieuw
beschikkende:

bepaalt dat de man aan de vrouw met ingang van 29 juni 2016 als bijdrage in de kosten van
verzorging en opvoeding van [de minderjarige] , geboren [in] 2002, € 176,-- per maand moet betalen,
de toekomstige termijnen telkens bij vooruitbetaling te voldoen;

bepaalt dat de man aan de vrouw met ingang van 29 mei 2017 als bijdrage in de kosten van haar
levensonderhoud € 66,-- per maand moet betalen, de toekomstige termijnen telkens bij
vooruitbetaling te voldoen;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de kosten van het geding in beide instanties in die zin, dat elke partij de eigen kosten
draagt;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. I.M. Dölle, E.B.E.M. Rikaart-Gerard en M.P. den Hollander,
bijgestaan door mr. M. Marsnerova als griffier, en is op 21 augustus 2018 uitgesproken in het
openbaar in tegenwoordigheid van de griffier.

7 De beslissing
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beschikking van de meervoudige kamer van 24 oktober 2018

inzake

[appellante 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: de vrouw,

en

[appellante 2] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: [de jongmeerderjarige] ,
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

verzoekers in hoger beroep,

hierna gezamenlijk te noemen: verzoekers,

advocaat mr. A.J. Badenbroek-de Graaf te Papendrecht,

tegen

[geïntimeerde] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerder in hoger beroep,

hierna te noemen: de man,

advocaat mr. H.J.C. de Waard te Zwijndrecht.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Rotterdam van 10 november 2017, uitgesproken onder voormeld zaak- en rekestnummer
(hierna: de bestreden beschikking).

Verzoekers zijn op 8 februari 2018 in hoger beroep gekomen van de bestreden beschikking.

De man heeft op 20 april 2018 een verweerschrift ingediend.

Bij het hof zijn voorts de volgende stukken ingekomen:

- een journaalbericht van de zijde van verzoekers van 23 februari 2018 met bijlagen, ingekomen
op 26 februari 2018;

- een fax van de zijde van verzoekers van 12 maart 2018 met bijlagen;

- een journaalbericht van de zijde van verzoekers van 17 april 2018 met bijlage, ingekomen op 25
april 2018;

- een journaalbericht van de zijde van de man van 4 mei 2018 met bijlage, ingekomen op 7 mei
2018;

- een brief van 23 augustus 2018 van de zijde van de man met bijlagen, ingekomen op diezelfde
datum;

- een journaalbericht van de zijde van verzoekers van 24 augustus 2018 met bijlagen, ingekomen
op 28 augustus 2018.

De hierna te noemen minderjarige [minderjarige 1] is in de gelegenheid gesteld zijn mening
kenbaar te maken met betrekking tot het verzoek, maar heeft daarvan geen gebruik gemaakt.

De mondelinge behandeling heeft op 7 september 2018 plaatsgevonden. De vrouw en de man zijn
in persoon verschenen, bijgestaan door hun advocaten. [de jongmeerderjarige] is niet
verschenen, maar heeft de vrouw gemachtigd om haar te vertegenwoordigen.

1 Het verloop van het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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3.1

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

De feiten

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten voor zover daartegen in hoger
beroep niet is opgekomen. Onder meer staat het volgende vast.

Het huwelijk van partijen is op 15 augustus 2016 ontbonden door echtscheiding.

Partijen zijn de ouders van:

- [de jongmeerderjarige] , geboren [in] 1998 te [geboorteplaats] (hierna: [de jongmeerderjarige]
),

- [minderjarige 1] , geboren [in] 2002 te [geboorteplaats] (hierna: [minderjarige 1] ),

- [minderjarige 2] , geboren [in] 2005 te [geboorteplaats] (hierna: [minderjarige 2] ), en

- [minderjarige 3] , geboren [in] 2007 te [geboorteplaats] (hierna: [minderjarige 3] ),

hierna gezamenlijk te noemen: de kinderen.

Bij beschikking van de rechtbank Rotterdam van 19 juli 2016 is bepaald dat de man als bijdrage in
de kosten van verzorging en opvoeding van [de jongmeerderjarige] telkens bij vooruitbetaling zal
uitkeren € 383,75 per maand, ten aanzien van [minderjarige 1] € 322,75 per maand en ten
aanzien van [minderjarige 2] en [minderjarige 3] € 281,75 per maand.

Het hof heeft, voor zover hierna bedragen zijn genoemd, deze telkens afgerond, tenzij anders
vermeld.

Bij de bestreden beschikking is, voor zover thans van belang en met wijziging van de beschikking
van de rechtbank Rotterdam van 19 juli 2016, de bijdrage in de kosten van verzorging en
opvoeding van [minderjarige 1] , [minderjarige 2] en [minderjarige 3] met ingang van 10 november
2017 bepaald op € 152,- per maand per kind en de bijdrage in de kosten van levensonderhoud en
studie van [de jongmeerderjarige] met ingang van 10 november 2017 op € 152,- per maand.

Verzoekers verzoeken het hof om bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, de bestreden
beschikking te vernietigen en alsnog de verzoeken van de man niet-ontvankelijk te verklaren dan
wel af te wijzen dan wel een dusdanige bijdrage voor de minderjarige kinderen en [de
jongmeerderjarige] vast te stellen waarbij recht wordt gedaan aan het uitgangspunt dat ouders in
het levensonderhoud van kinderen dienen te voorzien.

De man bestrijdt het beroep en verzoekt het hof bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad voor
zover de wet zulks toelaat, de verzoeken van de vrouw en [de jongmeerderjarige] af te wijzen,
dan wel de vrouw en [de jongmeerderjarige] niet-ontvankelijk te verklaren en de bestreden
beschikking te bekrachtigen, kosten rechtens.

Wijziging van omstandigheden

4 De omvang van het geschil

5 De motivering van de beslissing
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat sprake is van een wijziging van omstandigheden die
herbeoordeling van de bij beschikking van 19 juli 2016 van de rechtbank Rotterdam vastgestelde
onderhoudsbijdragen rechtvaardigt. De man heeft met zijn nieuwe partner een kind gekregen,
[minderjarige 4] , geboren [in] 2017 te [geboorteplaats] (hierna te noemen: [minderjarige 4] ). Nu
de man ook onderhoudsplichtig is geworden tegenover [minderjarige 4] is dit van invloed op zijn
draagkracht.

Behoefte van de kinderen

De behoefte van de kinderen is ook in hoger beroep niet in geschil tussen partijen. Deze bedraagt
in 2017 € 415,- per maand per kind.

Behoefte van [minderjarige 4]

Verzoekers bestrijden de door de rechtbank vastgestelde behoefte van [minderjarige 4] van €
870,- per maand, te vermeerderen met 2/3 gedeelte van € 750,- netto per maand oppaskosten,
terwijl de behoefte van de kinderen € 415,- per maand per kind bedraagt. Met het oog op een
gelijke behandeling van alle kinderen van de man is het niet redelijk de behoefte van één kind
meer dan drie keer zo hoog vast te stellen dan die van de anderen. Daarbij toont de man niet aan
daadwerkelijk oppaskosten voor [minderjarige 4] te moeten maken.

De man stelt dat officiële kinderopvang € 836,- netto per maand zou bedragen, hetgeen nadeliger
is dan hoe de opvang nu is geregeld. Indien er geen rekening wordt gehouden met oppaskosten
zou de man minder moeten gaan werken. Zowel hij als zijn nieuwe echtgenote werken fulltime. De
behoefte van [minderjarige 4] ligt daardoor hoger dan die van de kinderen van partijen.

Het hof is van oordeel dat de rechtbank het netto besteedbaar inkomen van de man en zijn
nieuwe partner juist heeft berekend. Het hof gaat van deze gegevens uit. Verzoekers stellen
weliswaar dat de man zich als alimentatieplichtige had moeten onthouden van gedragingen die
inkomensverlies veroorzaakten, maar het hof is van oordeel dat de man genoegzaam heeft
aangetoond dat het aanvaarden van een functie met (iets) minder inkomen noodzakelijk was. Het
betrof een promotie en het accepteren daarvan was raadzaam gelet onder meer op de afnemende
orderportefeuille van de werkgever van de man. Het hof gaat dan ook uit van het inkomen zoals
dit door de rechtbank is vastgesteld, te weten € 3.401,- per maand aan de zijde van de man en €
3.368,- per maand aan de zijde van de nieuwe partner van de man. Verminderd met de bestaande
(geïndexeerde) onderhoudsverplichting van de man voor de kinderen op grond van de beschikking
van 19 juli 2016 van de rechtbank Rotterdam van € 1.297,- per maand bedraagt het netto
besteedbaar inkomen van de man en zijn nieuwe partner (6.769 - 1.297 =) € 5.472,- per maand.
Dit resulteert in een behoefte van [minderjarige 4] in 2017 van
€ 870,- per maand. Gelet op de gemotiveerde betwisting daarvan door verzoekers acht het hof
het in dit specifieke geval niet redelijk om daarnaast rekening te houden met de door de man
opgevoerde oppaskosten van [minderjarige 4] van € 750,- per maand. De man en zijn nieuwe
partner hebben ervoor gekozen om een kind te krijgen en voltijds te blijven werken, waardoor zij
een (veel) hoger inkomen genieten dan de man en de vrouw destijds. Het hof acht het niet redelijk
om deze keuzen ten nadele van de andere kinderen te doen strekken en, boven op dit hoge
inkomen, ook nog oppaskosten te verdisconteren. Gelet op het inkomen van de man en zijn
nieuwe partner en het feit dat zij de kosten van kinderopvang gezamenlijk dragen, houdt het hof
geen rekening met deze kosten bij de bepaling van de behoefte van [minderjarige 4] . Op de man
rust een zwaarwegende en wettelijke onderhoudsverplichting jegens de kinderen en hij dient zich
dan ook tot het uiterste in te spannen om in hun kosten te voorzien. Dit brengt naar het oordeel
van het hof met zich mee dat de kosten van een nieuw kind niet dermate afwijkend dienen te zijn
dat hij niet langer in de kosten van zijn andere kinderen kan voorzien. Dit klemt te meer daar
[minderjarige 4] thans één jaar oud is en de kinderen alle op een leeftijd zijn waarop hun kosten
een vlucht hebben genomen.
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Draagkracht van de man

Verzoekers stellen dat er bij de berekening van de draagkracht van de man ten onrechte aan de
zijde van de man en zijn echtgenote rekening is gehouden met 30% woonlast. Er dient rekening
te worden gehouden met de daadwerkelijke woonlast, nu een huishouden van twee partners
goedkoper is dan twee afzonderlijke huishoudens. Het belang van de kinderen dient te prevaleren
boven een rekenmethodiek. De kinderen hebben behoefte aan een bijdrage van € 415,- per
maand per kind en de rechtbank heeft € 152,- per maand vastgesteld. Gezien de draagkracht van
de man en zijn nieuwe echtgenote zal het [minderjarige 4] aan niets ontbreken. De kinderen van
partijen komen echter tekort. Er dient dan ook afgeweken te worden van de systematiek en
uitgegaan te worden van de grondslag voor kinderalimentatie, namelijk dat ouders verplicht zijn in
het onderhoud van hun kinderen te voorzien.

De man kan zich vinden in het oordeel van de rechtbank dat er onvoldoende grond is om af te
wijken van de alimentatienormen. De daadwerkelijke woonlast van de man is bovendien hoger
dan 30% van het netto besteedbaar inkomen. De vrouw kan haar woonlast eveneens delen met
haar partner die bij haar inwoont. Volgens de berekeningsmethodiek komen alle kinderen tekort,
ook [minderjarige 4] . De man stelt dat de vrouw meer is gaan werken en [de jongmeerderjarige]
bijverdiensten heeft en dat verzoekers hun inkomensgegevens dienen over te leggen.

Bij het bepalen van de draagkracht van de man gaat het hof uit van het onder 5.5 vermelde netto
besteedbaar inkomen van de man van € 3.401,- per maand.

Met betrekking tot de woonlasten overweegt het hof als volgt. Verzoekers hebben gemotiveerd
bezwaar gemaakt tegen hantering van de forfaitaire woonlast van 30% van het netto inkomen,
omdat deze aanmerkelijk afwijkt van de werkelijke woonlast van de man. De forfaitaire woonlast
bedraagt (0,3 x 3.401 =) € 1.020,- per maand. Ter zitting heeft de man verklaard dat zijn netto
hypothecaire woonlast ongeveer € 1.200,- per maand bedraagt. De helft daarvan komt ten laste
van de nieuwe partner van de man, zodat € 600,- per maand voor rekening van de man komt. Nu
er een aanmerkelijke discrepantie is tussen de werkelijke woonlasten en de forfaitaire woonlasten
en dit ten nadele van de kinderen strekt, acht het hof het in onderhavige geval redelijk om
rekening te houden met een woonlast van 20% in plaats van 30%. De woonlast van de man
bedraagt dan (0,2 x 3.401 =) € 680,- per maand, ter dekking van overige eigenaarslasten naast
de rente op de hypothecaire geldlening.

Gelet op het vorenstaande berekent het hof de draagkracht van de man als volgt:

70% [3.401 - (680 + 905)] = € 1.271,- per maand.

Draagkracht van de nieuwe partner van de man

Rekening houdend met in 5.5 vermelde inkomen van € 3.368,- per maand, en een woonlast van
20%, zijnde € 674,- per maand, becijfert het hof de draagkracht van de nieuwe partner van de
man als volgt:

70% [3.368 - (674 + 905)] = € 1.252,- per maand.

Draagkracht van de vrouw

Het hof gaat evenals de rechtbank uit van een draagkracht aan de zijde van de vrouw van €
160,- per maand. De man stelt dat de vrouw met ingang van 1 september 2018 2% meer is gaan
verdienen, een compensatie van € 750,- krijgt en meer zou kunnen werken. Het hof is van oordeel
dat deze stellingen, gelet op de gemotiveerde betwisting daarvan door de vrouw, geen aanleiding
zijn om uit te gaan van een hogere draagkracht aan de zijde van de vrouw. De inflatie is dusdanig
dat 2% loonsverhoging en € 750,- compensatie daar ternauwernood in voorzien. Daarbij heeft de
vrouw voldoende onderbouwd dat zij gezien de zorg voor de kinderen en haar eigen burn-out
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5.14

5.15

klachten haar werkzaamheden nu niet kan uitbreiden en dat de financiële zorgen groot zijn. Naar
het oordeel van het hof is genoegzaam gebleken dat de echtscheiding van partijen een zware
wissel op het gezin heeft getrokken, zowel op emotioneel als op financieel gebied.

Toerekening van de draagkracht naar rato van de behoefte van de kinderen

De totale behoefte van de kinderen en [minderjarige 4] tezamen bedraagt (4 x 415 = 1.660 +
870 =) € 2.530,- per maand. De draagkracht van de man van € 1.271,- is derhalve minder dan de
behoefte zodat deze verdeeld moet worden naar rato van de behoefte:

1.660/2.530 x 1.271 = € 834,-, zijnde € 209,- per maand per kind komt ten goede aan de
kinderen, en

870/2.530 x 1.271 = € 437,- ten behoeve van [minderjarige 4] .

De man en zijn nieuwe partner zijn beiden onderhoudsplichtig jegens [minderjarige 4] . Hun
gezamenlijke draagkracht bedraagt (437 + 1.252 =) € 1.689,-, zodat zij geheel kunnen voorzien in
de behoefte van [minderjarige 4] . Om ieders aandeel in de kosten van [minderjarige 4] te bepalen
dient de draagkracht van de man en zijn nieuwe partner te worden vergeleken. Het aandeel van
de man bedraagt (437/1.689 x 870 =) € 225,-, en dat van zijn nieuwe partner (1.252/1.689 x 870
=)
€ 645,- per maand. De man houdt derhalve (437 - 225 =) € 212,- per maand over. Dit surplus komt
ten goede aan de kinderen zodat de draagkracht van de man voor de kinderen (834 + 212 =) €
1.046,- bedraagt, zijnde € 262,- per maand per kind.

Zorgkorting

De draagkracht van de man en de vrouw tezamen voor de kinderen bedraagt (1.046 + 160 =) €
1.206,-, hetgeen fors minder is dan hun behoefte. Nu deze draagkracht onvoldoende is om te
voorzien in de behoefte van de kinderen is er geen ruimte voor toepassing van de zorgkorting.

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, zal het hof de bestreden beschikking, voor zover aan
zijn oordeel onderworpen, vernietigen en beslissen als volgt.

Het hof:

vernietigt de beschikking van de rechtbank Rotterdam van 10 november 2017, voor zover aan het
oordeel van het hof onderworpen, en (in zoverre) opnieuw beschikkende en met wijziging in zoverre
van de beschikking van de rechtbank Rotterdam van 19 juli 2016:

bepaalt dat de man aan de vrouw met ingang van 10 november 2017 als bijdrage in de kosten van
verzorging en opvoeding van [minderjarige 1] , [minderjarige 2] en [minderjarige 3] € 262,- per maand

6 De slotsom

7 De beslissing
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per kind zal betalen, de toekomstige termijnen telkens bij vooruitbetaling te voldoen;

bepaalt dat de man aan [de jongmeerderjarige] met ingang van 10 november 2017 als bijdrage in de
kosten van haar levensonderhoud en studie € 262,- per maand zal betalen, de toekomstige termijnen
telkens bij vooruitbetaling te voldoen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.M. van Baardewijk, E.A. Mink, en J. Zwagemaker, bijgestaan
door mr. A.C. van Waning als griffier, en is op 24 oktober 2018 uitgesproken in het openbaar in
tegenwoordigheid van de griffier.
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advocaat: mr. A.H. Vermeulen,

t e g e n

[de vrouw] ,
wonende te [woonplaats] ,

VERWEERSTER in cassatie, verzoekster in het incident, verweerster in het voorwaardelijk incidenteel
cassatieberoep,

advocaat: mr. S. Kousedghi.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de man en de vrouw.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

a. de beschikking in de zaak C/08/192463/FA RK 16-2490 van de rechtbank Overijssel van 8 maart
2017;

b. de beschikking in de zaak 200.217.203 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 25 januari
2018.

De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.

Tegen de beschikking van het hof heeft de man beroep in cassatie ingesteld. De vrouw heeft een
incidentele vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad ingesteld en voorwaardelijk incidenteel
cassatieberoep ingesteld. 
Het cassatierekest en het verweerschrift tevens houdende incident en voorwaardelijk incidenteel
cassatieberoep zijn aan deze beschikking gehecht en maken daarvan deel uit.

De vrouw heeft verzocht het beroep van de man te verwerpen. De man heeft verzocht het incident
van de vrouw primair niet-ontvankelijk te verklaren, subsidiair te verwerpen en het voorwaardelijk
incidenteel cassatieberoep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal M.L.C.C. Lückers strekt tot verwerping van het principale
cassatieberoep en tot afwijzing van de incidentele vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad.

De advocaat van de man heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.

3.1.1 In deze zaak gaat het erom of de inhoud van de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad van 9
oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3011 (hierna ook: de prejudiciële beslissing) een grond is voor
wijziging van een overeenkomst tot levensonderhoud en, zo ja, of die wijziging dient te geschieden op

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie

3 Uitgangspunten in cassatie
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de voet van art. 1:401 lid 1 BW of van art. 1:401 lid 5 BW.

3.1.2 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) De man en de vrouw zijn de ouders van de thans nog minderjarige [minderjarige] (hierna: de
minderjarige), geboren in 2003. Zij oefenen gezamenlijk het gezag uit over de minderjarige.

(ii) Bij beschikking van 17 maart 2010 heeft de rechtbank Almelo tussen partijen echtscheiding
uitgesproken.

(iii) De man draagt bij in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige. Met ingang van
1 juli 2015 is de hoogte van de bijdrage in overleg tussen de man en de vrouw vastgesteld op € 385,-
- per maand over de periode van 5 tot en met 30 juni 2015 en op € 393,-- per maand met ingang van
1 juli 2015 (hierna: de overeenkomst). 
Deze overeenstemming is vastgelegd bij beschikking van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo van
15 september 2015 (hierna: de beschikking van 15 september 2015).

3.2.1 In dit geding heeft de vrouw verzocht, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de bijdrage
van de man in de kosten van het levensonderhoud van de minderjarige te wijzigen en deze bijdrage
met ingang van 1 juli 2015 nader vast te stellen op € 692,-- per maand en met ingang van 1 januari
2016 op € 700,-- per maand. 
Dit wijzigingsverzoek berust erop dat toen partijen tot overeenstemming kwamen over de bijdrage, zij
in lijn met de toen geldende jurisprudentie ervan uitgingen dat het kindgebonden budget, met
inbegrip van de alleenstaandeouderkop, in mindering strekte op de behoefte van de minderjarige. In
zijn prejudiciële beslissing van 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad echter beslist dat het
kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaandeouderkop niet in aanmerking
moeten worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van
de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. De vrouw heeft zich op het
standpunt gesteld dat de prejudiciële beslissing kan worden aangemerkt als een wijziging van
omstandigheden in de zin van art. 1:401 lid 1 BW, dan wel dat art. 1:401 lid 5 BW van toepassing is,
op de grond dat partijen de overeenkomst, die is vastgelegd in de beschikking van 15 september
2015, zijn aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven.

De rechtbank heeft het verzoek van de vrouw afgewezen.

3.2.2 Op het hoger beroep van de vrouw heeft het hof de beschikking van de rechtbank vernietigd.
Het heeft de beschikking van 15 september 2015 gewijzigd en bepaald dat de man met ingang van 1
juni 2015 een bijdrage van € 692,-- per maand aan de vrouw zal voldoen als bijdrage in de kosten van
verzorging en opvoeding van de minderjarige. De relevante overwegingen van het hof houden, kort
weergegeven, het volgende in.

Ingevolge art. 1:401 lid 1 BW kan een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst betreffende
levensonderhoud bij latere rechterlijke uitspraak worden gewijzigd of ingetrokken, wanneer zij nadien
door wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen. De
beantwoording van de prejudiciële vragen door de Hoge Raad kan niet worden beschouwd als een
wijziging van omstandigheden als bedoeld in art. 1:401 lid 1 BW. (rov. 5.4)

Tussen partijen staat vast dat de in de beschikking van 15 september 2015 vastgestelde
onderhoudsbijdrage stoelt op tussen partijen gemaakte afspraken. Voor een wijziging van die
onderhoudsverplichting geldt de wijzigingsgrond van art. 1:401 lid 5 BW en niet de wijzigingsgrond
voor een rechterlijke uitspaak zoals geregeld in art. 1:401 lid 4 BW. De onderhavige overeenkomst kan
worden gewijzigd als zij is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven als
bedoeld in art. 1:401 lid 5 BW. (rov. 5.5)

Met grove miskenning van de wettelijke maatstaven is bedoeld dat, uitgaande van dezelfde
gegevens, er een duidelijke wanverhouding bestaat tussen de onderhoudsbijdrage waartoe de
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4.2.1

4.2.2

4.3.1

4.3.2

4.1

rechter zou hebben beslist en die welke partijen zijn overeengekomen. In de prejudiciële beslissing
heeft de Hoge Raad aan de wettelijke maatstaven behoefte en draagkracht nadere invulling gegeven.
Er moet van worden uitgegaan dat deze uitleg van de maatstaven ook heeft te gelden voorafgaand
aan de datum waarop de prejudiciële beslissing is gegeven, 9 oktober 2015. Vaststaat dat partijen
hun afspraken hebben afgestemd op een andere methodiek. Dat de vrouw bij het maken van de
afspraken werd bijgestaan door een advocaat en dat zij bekend had kunnen zijn met de discussie
over het kindgebonden budget doet hieraan niet af. (rov. 5.8)

Er bestaat een wanverhouding tussen de onderhoudsbijdrage waartoe de rechter, met inachtneming
van de prejudiciële beslissing, zou hebben beslist 
(bijna € 700,--) en die welke partijen zijn overeengekomen (€ 393,--) (rov. 5.9).

Ingevolge art. 1:404 lid 1 BW zijn ouders verplicht naar draagkracht te voorzien in de kosten van
verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Bij de bepaling van het krachtens art.
1:404 lid 1 BW verschuldigde bedrag wordt enerzijds rekening gehouden met de behoefte van de
minderjarige en anderzijds met de draagkracht van de tot uitkering verplichte persoon (art. 1:397
lid 1 BW).

In zijn prejudiciële beslissing heeft de Hoge Raad op gestelde vragen geantwoord dat bij de
vaststelling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige
kinderen, het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaandeouderkop niet
in aanmerking dienen te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij
de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

Dit oordeel heeft betrekking op zowel de regeling van het kindgebonden budget met
alleenstaandeouderkop zoals die geldt sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2015 van de Wet
hervorming kindregelingen, als de regeling van het kindgebonden budget zoals die vóór 1 januari
2015 gold (HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2229, rov. 3.3.2).

Onderdeel 3.2 voert aan dat het oordeel van het hof in rov. 5.10 dat het de beschikking van
15 september 2015 zal wijzigen, miskent dat die beschikking gezag van gewijsde heeft en
niet kan worden gewijzigd.

Het onderdeel faalt. Ingevolge art. 1:401 lid 1 BW kan een overeenkomst betreffende
levensonderhoud bij latere rechterlijke uitspraak worden gewijzigd of ingetrokken, wanneer
zij nadien door wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te
voldoen. Ingevolge art. 1:401 lid 5 BW kan zo’n overeenkomst ook worden gewijzigd of
ingetrokken, indien zij is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven.
Deze regels gelden ook indien de overeenkomst betreffende levensonderhoud is vastgelegd
in een rechterlijke uitspraak. Wordt op de voet van art. 1:401 lid 1 of lid 5 BW wijziging
verzocht van een overeenkomst betreffende levensonderhoud die is vastgelegd in een
rechterlijke uitspraak, dan is de rechter daarom niet gebonden aan de in de uitspraak
vastgelegde overeenkomst waarvan wijziging wordt verzocht, indien blijkt dat een of meer
van de in die bepalingen genoemde gronden zich voordoen.

Onderdeel 1 van het middel richt zich tegen het oordeel van het hof in rov. 5.8 dat de uitleg
die de Hoge Raad in zijn prejudiciële beslissing heeft gegeven aan de maatstaven behoefte
en draagkracht, ook heeft te gelden voorafgaand aan 9 oktober 2015. Het stelt dat aan de
uitspraak van de Hoge Raad naar aanleiding van een prejudiciële vraag geen terugwerkende
kracht toekomt.

Uit hetgeen hiervoor in 4.1 is overwogen, volgt dat de Hoge Raad in zijn prejudiciële
beslissing nadere invulling heeft gegeven aan de wettelijke begrippen behoefte en

4 Beoordeling van het middel in het principale beroep
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4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.5

4.6

draagkracht. Deze beslissing behelst een oordeel over het reeds geldende recht en heeft
betrekking zowel op de regeling van het kindgebonden budget met alleenstaandeouderkop
zoals die geldt sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2015 van de Wet hervorming
kindregelingen als op de regeling van het kindgebonden budget zoals die vóór 1 januari
2015 gold. Onderdeel 1 faalt derhalve.

In aansluiting op onderdeel 1 voeren de onderdelen 2.1 en 3.1 aan dat het oordeel van het
hof in rov. 5.9 en rov. 5.10 dat partijen de overeenkomst over de bijdrage hebben gesloten
met grove miskenning van de wettelijke maatstaven, blijk geeft van een onjuiste
rechtsopvatting dan wel onbegrijpelijk is. Ten tijde van de totstandkoming van de
overeenkomst hield het geldende recht in dat het kindgebonden budget in mindering werd
gebracht op de behoefte van het kind. Vast staat dat de wettelijke maatstaven pas zijn
gewijzigd door de prejudiciële beslissing van 9 oktober 2015, aldus de klacht.

Met ingang van 1 januari 2013, dus ook ten tijde van de totstandkoming van de
overeenkomst, werd door de Expertgroep Alimentatienormen aanbevolen om het
kindgebonden budget in het kader van de berekening van kinderalimentatie in mindering te
brengen op de behoefte van het kind. Uit de prejudiciële beslissing volgt dat deze
aanbeveling niet overeenstemt met het ten tijde van de totstandkoming van de
overeenkomst geldende recht. In cassatie staat vast dat partijen hun afspraken hebben
afgestemd op de aanbeveling van de Expertgroep Alimentatienormen. Zij zijn niet bewust
afgeweken van de wettelijke maatstaven.

De na de totstandkoming van de overeenkomst, uit de prejudiciële beslissing gebleken
inhoud van de wettelijke begrippen behoefte en draagkracht is niet een wijziging van een
omstandigheid die aan de vaststelling van de onderhoudsplicht ten grondslag heeft gelegen.
De prejudiciële beslissing vormt daarom niet een in art. 1:401 lid 1 BW bedoelde wijziging
van omstandigheden.

De prejudiciële beslissing kan wel meebrengen dat een overeenkomst betreffende
levensonderhoud is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven (art.
1:401 lid 5 BW). Dat geldt ook als partijen, al dan niet bijgestaan door een advocaat, hun
afspraken hebben afgestemd op de aanbeveling van de Expertgroep Alimentatienormen
hoewel zij wisten of konden weten dat twijfel bestond omtrent de juistheid van de
aanbeveling.

Ten overvloede wordt opgemerkt dat de prejudiciële beslissing tevens kan meebrengen dat
een rechterlijke uitspraak betreffende levensonderhoud van de aanvang af niet aan de
wettelijke maatstaven heeft beantwoord doordat bij die uitspraak van onjuiste gegevens is
uitgegaan (art. 1:401 lid 4 BW).

Het hof heeft in rov. 5.9 vastgesteld dat een wanverhouding bestaat tussen het resultaat
waartoe partijen zijn gekomen door het aangaan van de overeenkomst betreffende
levensonderhoud met inachtneming van de aanbeveling van de Expertgroep
Alimentatienormen, en de bijdrage die zij zouden hebben afgesproken met inachtneming van
de prejudiciële beslissing. In rov. 5.10 heeft het hof daaraan het oordeel verbonden dat de
overeenkomst is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven en dat zij
derhalve kan worden gewijzigd. Uit hetgeen hiervoor in 4.4.2-4.4.4 is overwogen, volgt dat
het hof aldus niet heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Het oordeel is ook
niet onbegrijpelijk. De klachten van de onderdelen 2.1 en 3.1 falen.

De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81
lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen
in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Het incidentele beroep, dat is ingesteld onder de voorwaarde dat het middel in het principale

34



beroep slaagt, behoeft gelet op hetgeen hiervoor is overwogen geen behandeling.

5. Beoordeling van het incidentele verzoek

Nu het principale cassatieberoep wordt verworpen heeft de vrouw thans geen belang meer bij
haar incidentele verzoek om de bestreden beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

De Hoge Raad:

in de hoofdzaak:

verwerpt het principale beroep;

in het incident:

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door de vicepresident E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren C.E.
du Perron, M.J. Kroeze, C.H. Sieburgh en H.M. Wattendorff, en in het openbaar uitgesproken door de
raadsheer M.V. Polak op 21 december 2018.

6 Beslissing
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Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 04-12-2018

Datum publicatie 11-12-2018

Zaaknummer 200.234.887/01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Aanvaardbaarheidstoets. Verhoging kinderalimentatie leidt tot onaanvaardbare
situatie onderhoudsplichtige. Verzoek om verhoging wordt daarom afgewezen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
RFR 2019/45 

Uitspraak

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.234.887/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland C/18/179316 / FA RK 17-2983)

beschikking van 4 december 2018

inzake

[verzoeker] ,

wonende te [A] ,
verzoeker in hoger beroep,

verder te noemen: de man,

advocaat: mr. O.J.C. Toxopeus te Veendam,

die zich aan de zaak heeft onttrokken,

ECLI:NL:GHARL:2018:10710

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

en

[verweerster] ,

wonende te [B] ,

verweerster in hoger beroep,

verder te noemen: de vrouw,

advocaat: mr. G.B. de Jong te Hoogezand.

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de rechtbank Noord-
Nederland, locatie Groningen, van 5 december 2017 uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het beroepschrift met producties van de man, ingekomen op 2 maart 2018;

- het verweerschrift van de vrouw;

- twee journaalberichten van mr. Toxopeus van 21 augustus 2018 met productie(s);

-een journaalbericht van mr. De Jong van 21 augustus 2018 met producties;

- een brief van 23 augustus 2018 van de man met producties.

De mondelinge behandeling heeft op 6 september 2018 plaatsgevonden. Namens de vrouw is
haar advocaat verschenen. De man is in persoon verschenen zonder bijstand van een advocaat.

Tijdens de mondelinge behandeling heeft mr. De Jong aan het hof bevestigd dat hij een kopie van
de brief van de man van 23 augustus 2018 met bijbehorende producties heeft ontvangen en geen
bezwaren heeft tegen kennisname van de inhoud van de stukken. Het hof heeft dan ook de
inhoud van de brief en de producties in zijn beoordeling betrokken.

Het huwelijk van partijen is in oktober 2010 ontbonden door echtscheiding.

De man en de vrouw zijn de ouders van:

- [de minderjarige1] , geboren [in] 2004 (hierna: [de minderjarige1] ) en

- [de minderjarige2] , geboren [in] 2008 (hierna: [de minderjarige2] ),

over wie partijen gezamenlijk het gezag uitoefenen. De kinderen hebben hun hoofdverblijf bij de
vrouw.

Bij beschikking van 31 januari 2012 heeft de toenmalige rechtbank Groningen bepaald dat de man

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep

3 De feiten
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4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

met ingang van 21 december 2011 als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van [de
minderjarige1] en [de minderjarige2] € 140,- per kind per maand zal voldoen. Deze bijdrage
bedraagt met ingang van 1 januari 2017 ingevolge de wettelijke indexering € 149,77 per kind per
maand en per 1 januari 2018 € 152,02 per kind per maand.

Bij de bestreden beschikking is, met wijziging van de beschikking van 31 januari 2012, de bijdrage
in de kosten van verzorging en opvoeding van [de minderjarige1] en [de minderjarige2] (hierna
ook: kinderalimentatie) op verzoek van de vrouw met ingang van 1 oktober 2017 bepaald op €
200,- per kind per maand.

De man is met een grief in hoger beroep gekomen van de beschikking van 5 december 2017. Deze
grief betreft zijn draagkracht, meer in het bijzonder de schulden waarop hij betaalt. De man
verzoekt, kort gezegd, de bestreden beschikking te vernietigen en primair de kinderalimentatie op
nihil te stellen en subsidiair het verzoek van de vrouw tot verhoging alsnog af te wijzen.

De vrouw voert verweer en zij verzoekt het ingestelde hoger beroep af te wijzen.

Het hof zal de verschillende onderdelen van de grief per onderwerp bespreken.

het verzoek tot verlaging

De man heeft in hoger beroep verzocht om de beschikking van 31 januari 2012 te wijzigen en de
bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van [de minderjarige1] en [de minderjarige2]
te verlagen tot nihil. Hij is niet verschenen in de procedure in eerste aanleg en heeft dan ook bij
de rechtbank niet een (vergelijkbaar) verzoek gedaan. Daarmee is het huidige verzoek tot
verlaging in hoger beroep een zelfstandig tegenverzoek dat voor het eerst in hoger beroep wordt
gedaan. Ingevolge het bepaalde in artikel 362 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
(Rv) in verbinding met artikel 282 lid 4 Rv kan een tegenverzoek niet voor het eerst in hoger
beroep worden gedaan. Op grond hiervan zal het hof dit verzoek afwijzen.

het verzoek tot verhoging

In hoger beroep is enkel aan de orde of de eerder in de beschikking van 31 januari 2012
vastgestelde kinderalimentatie verhoogd moet worden tot € 200,- per kind per maand.

* ingangsdatum

In hoger beroep is geen grief gericht tegen de door de rechtbank gehanteerde ingangsdatum.
Ook het hof zal daarom de ingangsdatum van de eventuele wijziging van de kinderalimentatie
stellen op 1 oktober 2017.

* behoefte kinderen

Partijen hebben niets gesteld over de (toenmalige dan wel huidige) behoefte van de kinderen. Ter
zitting is enkel in algemene bewoordingen benoemd dat aan de destijds vastgestelde
kinderalimentatie een berekening ten grondslag heeft gelegen. Uit de standpunten van partijen in
de procedure leidt het hof wel af dat kennelijk niet in geschil is dat de kinderen ten minste

4 De omvang van het geschil

5 De motivering van de beslissing
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

behoefte hebben aan een kinderalimentatie van € 200,- per kind per maand.

* draagkracht man

Voor de vaststelling van kinderalimentatie is het netto besteedbaar inkomen (NBI) van de
alimentatieplichtige(n) het uitgangspunt. Vervolgens wordt op forfaitaire wijze rekening gehouden
met de volgende redelijke kosten van levensonderhoud van de onderhoudsplichtige: een redelijke
netto woonlast van 30% van het netto inkomen en een vast bedrag voor de kosten van
levensonderhoud (bestaande uit bijstandsnorm minus wooncomponent, ziektekosten en een post
onvoorzien). Uitgangspunt is dat van het netto besteedbaar inkomen verminderd met de hiervoor
genoemde forfaitaire bedragen vervolgens 70% beschikbaar is als draagkracht. Daarbij wordt
gewerkt met de navolgende formule 70% [NBI - (0,3 NBI + € xxx,-)] waarbij het vaste bedrag van
€ xxx,- jaarlijks wordt aangepast. Dit vaste bedrag is bepaald op € 905,- per maand voor 2017 en
op € 920,- per maand voor 2018.

het inkomen

In de stukken worden door en namens de man verschillende inkomens genoemd en er wordt door
en namens hem ook met verschillende inkomens gerekend, terwijl de vrouw dit punt onbesproken
heeft gelaten. Het hof ziet hierin aanleiding om het inkomen van de man zelfstandig vast te
stellen.

Volgens de jaaropgave over 2017 heeft het bruto inkomen van de man over dat jaar € 31.764,-
bedragen. Dat komt neer op een bedrag van afgerond € 2.300,- netto per maand. Hij heeft bij die
werkgever gewerkt tot 1 februari 2018. Na een kort dienstverband elders met een lager inkomen
is de man halverwege juli 2018 in dienst getreden bij zijn huidige werkgever omdat hij daar iets
meer kon verdienen. Van dit laatste dienstverband zijn geen specificaties overgelegd. Het hof zal
daarom in redelijkheid uitgaan van een netto besteedbaar inkomen van afgerond € 2.300,- netto
per maand.

Bij toepassing van de formule voor 2017 [NBI - (0,3 NBI + € 905,-)] komt genoemd netto
besteedbaar inkomen van € 2.300,- per maand neer op een draagkracht voor kinderalimentatie
van afgerond € 494,- per maand in 2017. Toepassing van de formule voor 2018 [NBI - (0,3 NBI + €
920,-)] resulteert bij een netto besteedbaar inkomen van € 2.300,- per maand in een draagkracht
voor kinderalimentatie van € 483,- per maand.

Op basis van zijn draagkracht is de man vanaf 1 oktober 2017 in staat om de door de vrouw
verzochte verhoging tot € 200,- per kind per maand te betalen.

de schulden

Het belangrijkste geschilpunt tussen partijen betreft de vraag of en in hoeverre rekening moet
worden gehouden met de schulden van de man, die volgens de man deels uit het huwelijk
stammen (zoals de restschuld ter zake van de voormalige echtelijke woning) en deels het gevolg
zijn een faillissement medio 2010.

Gelet op het verweer van de man dient het hof te beoordelen of de hiervoor berekende door de
man aan de vrouw te betalen kinderalimentatie op basis van de zogenaamde
aanvaardbaarheidstoets gecorrigeerd dient te worden omdat deze bijdrage, gezien de inkomsten
en lasten van de man waaronder in het bijzonder de betalingsverplichtingen ten aanzien van de
eerder door hem genoemde schulden, leidt tot een onaanvaardbare situatie voor hem.

Van een onaanvaardbare situatie als hier bedoeld is sprake indien de onderhoudsplichtige bij de
vast te stellen bijdrage niet meer in de noodzakelijke kosten van bestaan kan voorzien of van zijn
inkomen na vermindering van de lasten minder dan 90% van de voor hem geldende bijstandsnorm
overhoudt. Het ligt op de weg van de onderhoudsplichtige om te stellen en te onderbouwen dat
daarvan sprake is en meer in het bijzonder dat de op basis van het rekenmodel vastgestelde
kinderbijdrage niet aanvaardbaar is, alle omstandigheden in aanmerking genomen. Tot de
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5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

omstandigheden die van belang zijn worden onder meer gerekend, de financiële situatie (inkomen
en vermogen) van de onderhoudsplichtige, de noodzaak van de lasten, de mogelijkheid zich van
de lasten te bevrijden, de verhouding tussen de onderhoudsplichtigen en de zorgregeling.

Bij een beroep op de aanvaardbaarheidstoets wordt van de onderhoudsplichtige verwacht dat
hij volledig en duidelijk - door middel van een overzicht van zijn inkomsten en uitgaven met
onderliggende stukken en een toelichting daarop - inzicht geeft in zijn inkomens- en
vermogenspositie en zijn bestedingen. Daarbij dient voldoende informatie ten aanzien van de
schulden te worden verstrekt, waaronder de reden en datum van ontstaan en de (nog restende)
omvang en de overeengekomen betalingsregeling. De onderbouwing is mede afhankelijk van het
verweer en de betwisting van de onderhoudsgerechtigde.

In het onderhavige dossier ontbreekt een integraal overzicht met onderbouwing van de
schulden, maar de stukken die op 21 en 23 augustus namens en door de man zijn overgelegd zijn
- mede gelet op het verhandelde ter zitting - voor het hof voldoende om vast te stellen dat de man
op basis van de verschillende betalingsregelingen een totaal bedrag van afgerond € 1.200,- per
maand betaalt op twaalf aan zijn zijde bestaande schulden. Ook de overige werkelijke vaste
lasten van de man (neerkomende op een bedrag van ruim € 800,- per maand zonder kosten van
eten en drinken) komt hierin voldoende naar voren. De vrouw heeft ten aanzien van deze lasten
nog wel gewezen op het feit dat de man samenwoont in de woning van zijn vriendin maar zij heeft
deze stelling, mede in het licht van de betwisting van de man, onvoldoende onderbouwd en het
hof gaat daarom aan haar stelling voorbij.

Uit de stukken en de door de man ter zitting gegeven toelichting op de schulden is gebleken dat
hij nog altijd betaalt op de restschuld ter zake van de destijds gezamenlijke echtelijke woning
waarvan de betaling mede ten gunste van de vrouw zal strekken. Verder is gebleken dat een
belangrijk deel van de overige schulden het gevolg is van een faillissement medio 2010,
waaronder de terugvordering van een aan de man destijds toegekende uitkering door het UWV.
De thans getroffen betalingsregelingen stellen de man in staat om zijn schulden binnen een
redelijke termijn af te lossen terwijl hij ook, mede door financiële en materiële bijstand van zijn
ouders, in staat is om een deel van de zorg (en de daarmee gepaard gaande kosten) voor de
kinderen op zich te nemen.

Het hof is van oordeel dat in het kader van de aanvaardbaarheidstoets rekening moet worden
gehouden met de lasten verbonden aan de schulden van de man. Uitgaande van een inkomen van
€ 2.300,- netto per maand en rekening houdend met een betaling op de schulden van € 1.200,-
per maand resteert voor de man een bedrag van € 1.100,- per maand voor, kort gezegd, zijn
kosten van levensonderhoud en de kosten van de kinderen. Bij betaling van de verzochte € 200,-
per kind per maand resteert voor de man een bedrag van € 700,- per maand. Hieruit kan de man
niet de door hem genoemde werkelijke vaste lasten van ruim € 800,- per maand betalen (waarin
nog niet de kosten van eten en drinken zijn begrepen), terwijl het bedrag ook ruim ligt beneden
het bedrag van € 885,- per maand zijnde 90% van de voor hem geldende bijstandsnorm van €
983,- per maand. Als de man, na betalingen op de schulden, van het voor hem resterende bedrag
van € 1.100,- de door hem genoemde werkelijke vaste lasten betaalt van € 800,- resteert een
bedrag van € 300,- per maand. Dat is vrijwel het bedrag aan kinderalimentatie dat de man op
basis van de eerdere beschikking (zie rechtsoverweging 3.3) moet betalen terwijl hij daarnaast
ook nog zijn eigen voedingskosten en die van de kinderen in de omgangsweekenden heeft. Hij is
dus niet in staat de door de vrouw gevraagde verhoging van kinderalimentatie te betalen.

Concluderend is het hof van oordeel dat de man voldoende heeft onderbouwd dat de op basis
van het rekenmodel vastgestelde kinderbijdrage van maximaal € 200,- per kind per maand, alle
omstandigheden in aanmerking genomen, niet aanvaardbaar is. De toepassing van de
aanvaardbaarheidstoets geeft daarom aanleiding om de bijdrage van de man in de kosten van
verzorging en opvoeding van [de minderjarige1] en [de minderjarige2] niet te verhogen.
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5.18 Het verzoek van de vrouw om de kinderalimentatie te verhogen tot € 200,- per kind per maand
dient daarom alsnog af te worden gewezen.

6. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, slaagt de grief. Het hof zal de bestreden beschikking
vernietigen en beslissen als volgt.

Het hof, beschikkende in hoger beroep:

vernietigt de beschikking van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, van 5 december 2017
en in zoverre opnieuw beschikkende:

wijst af het verzoek van de vrouw tot wijziging van de in de beschikking van 31 januari 2012
vastgestelde bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van [de minderjarige1] , geboren [in]
2004 en [de minderjarige2] , geboren [in] 2008;

wijst af het verzoek van de man tot wijziging van de in de beschikking van 31 januari 2012
vastgestelde bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van [de minderjarige1] , geboren [in]
2004 en [de minderjarige2] , geboren [in] 2008.

Deze beschikking is gegeven door mr. C. Koopman, mr. J.G. Idsardi en mr. I.M. Dölle, bijgestaan door
mr. J. Robben als griffier, en is op 4 december 2018 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid
van de griffier.

6 De slotsom

7 De beslissing
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Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 15-01-2019

Datum publicatie 28-05-2019

Zaaknummer 200.233.871

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Bijdrage voor studie en levensonderhoud. Geen verlengde onderhoudsplicht.
Overeengekomen bijdrage niet van rechtswege geconverteerd in verplichting tot
betaling van bijdrage aan meerderjarige. Nihilstelling in eerste aanleg niet juist; niet-
ontvankelijkheid. 1:395 BW.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2019-0154 
RFR 2019/111 

Uitspraak

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.233.871

(zaaknummer rechtbank Midden-Nederland 446787)

beschikking van 15 januari 2019

inzake

[verzoekster] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoekster in hoger beroep,

verder te noemen: [verzoekster] ,

advocaat: mr. J. van Andel te Utrecht,

ECLI:NL:GHARL:2019:251

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

42



2.1

2.2

3.1

3.2

en

[bewindvoerder] ,

handelend onder de naam [x]

in haar hoedanigheid als bewindvoerder van:

[verweerder] ,

wonende te [woonplaats] ,
verweerder in hoger beroep,

verder te noemen: de man,

advocaat: mr. A.M. Beuwer te Utrecht.

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikkingen van de rechtbank Midden-
Nederland, locatie Utrecht, van 30 augustus 2017 en 22 november 2017, uitgesproken onder
voormeld zaaknummer. De beschikking van 22 november 2017 zal verder ook de bestreden
beschikking worden genoemd.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het beroepschrift met producties, ingekomen op 22 februari 2018;

- het verweerschrift met producties 1 en 2;

- een journaalbericht van mr. Beuwer van 9 november 2018 met een brief van mr. Beuwer van
diezelfde datum en producties 9 tot en met 14.

De mondelinge behandeling heeft op 20 november 2018 plaatsgevonden. [verzoekster] is in
persoon verschenen, bijgestaan door haar advocaat. De man is eveneens in persoon verschenen,
bijgestaan door zijn advocaat.

De man en [de vrouw] (verder te noemen: de vrouw) zijn de ouders van [verzoekster] . Daarnaast
hebben de man en de vrouw nog twee andere kinderen. [verzoekster] is tijdens de procedure in
eerste aanleg meerderjarig geworden.

Het huwelijk tussen de man en de vrouw, is op [scheidingsdatum] 2012 ontbonden door
inschrijving van de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank Utrecht van 18 juli 2012 in de
registers van de burgerlijke stand.

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep

3 De feiten
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3.3

6.1.

6.2.

3.4

3.5

3.6

3.7

In het door de man en de vrouw ondertekende ongedateerde ouderschapsplan zijn zij met
betrekking tot de bijdrage voor hun minderjarige kinderen (verder ook: kinderalimentatie) het
navolgende overeengekomen:

(….)

Behoefte

Partijen nemen op basis van de gezinssituatie voor de scheiding een normbehoefte in aanmerking
van € 200,- per kind per maand zoals bepaald aan de hand van de tabellen eigen kosten en met in
acht name van ieders netto inkomen op het moment van uiteengaan.

Draagkracht

Voor het vaststellen van de draagkracht hebben partijen een alimentatieberekening opgesteld aan
de hand van ieders bruto-inkomen conform de tremanormen en met in acht name van de
bovenstaande verdeling betaalt de man aan de vrouw ter zake kinderalimentatie een bedrag van
€ 165,- per kind per maand.

(….)

In maart 2013 hebben partijen een convenant gesloten. In dit convenant hebben de ouders
vastgelegd dat zij met betrekking tot de kinderalimentatie het navolgende zijn overeengekomen:

(….)

Artikel 2 Kinderalimentatie

2.1

Partijen zijn in het ouderschapsplan d.d. 18 april 2012 overeengekomen dat de man ten behoeve
van de minderjarigen een bedrag van € 165,00 per kind per maand zal voldoen als bijdrage in hun
levensonderhoud. Nu de man sinds het opstellen van het ouderschapsplan zijn verplichting tot het
voldoen van kinderalimentatie niet heeft nagekomen is er een achterstand ontstaan.

2.2

In het kader van de boedelverdeling en de daarbij gemaakte afspraken, zijn partijen
overeengekomen dat de achterstallige kinderalimentatie tot de maand december 2012
(uitgezonderd de bedragen welke wel zijn voldaan door de man) niet meer hoeft te worden
betaald aan de vrouw. Partijen hebben voorts afgesproken dat de man met ingang van 1 januari
2013 het overeengekomen bedrag van € 165,00 per kind per maand (welk per 2013 zal worden
verhoogd met de wettelijke indexering in de zin van art. 1:402 BW naar € 167,81 per kind per
maand) bij vooruitbetaling aan de vrouw dient te voldoen.

(….)

De man is thans getrouwd met [partner verweerder] . Uit dit huwelijk is op [geboortedatum] 2014
te [woonplaats] geboren: [kind] .

Bij beschikking van de rechtbank Midden-Nederland van 5 januari 2017 heeft de kantonrechter de
goederen die toebehoren of zullen toebehoren aan de man onder bewind gesteld wegens
verkwisting of het hebben van problematische schulden.

Bij beschikking van de rechtbank Midden-Nederland van 24 mei 2017 is de vrouw toegelaten tot
de Wettelijke Schuldsanering voor Natuurlijke Personen (WSNP).

4 De omvang van het geschil
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

Bij voormelde (tussen)beschikking van 30 augustus 2017 heeft de rechtbank de beslissing op het
verzoek van de man om het convenant te wijzigen, primair de kinderalimentatie ten behoeve van
de minderjarige kinderen uit het huwelijk met de vrouw met ingang van indiening van zijn
verzoekschrift op nihil te stellen, subsidiair op € 25,- per kind per maand te stellen, aangehouden
teneinde de man in de gelegenheid te stellen zijn bewindvoerder op te roepen om de procedure
namens hem over te nemen, onder het stellen van een advocaat.

Verder is in deze beschikking van 30 augustus 2017 door de rechtbank overwogen dat omdat
[verzoekster] tijdens de procedure meerderjarig is geworden, aan [verzoekster] een termijn zal
worden gegeven voor het indienen van een verweerschrift. Voor zover mr. Van Andel ook namens
[verzoekster] zal optreden, dient hij zich uitdrukkelijk voor haar te stellen.

Bij bestreden beschikking van 22 november 2017 is het door de bewindvoerder van de man
gedane verzoek om het convenant te wijzigen en de bijdrage voor de kinderen op nihil te stellen
wat betreft de periode nadat [verzoekster] meerderjarig is geworden, door de rechtbank
toegewezen, in die zin dat de door de man te betalen bijdrage in de kosten van levensonderhoud
en studie met ingang van 27 juni 2017 op nihil is gesteld. Deze beschikking is uitvoerbaar bij
voorraad verklaard.

Bij beschikking van 8 februari 2018 heeft de rechtbank het verzoek van de bewindvoerder om het
convenant te wijzigen, in die zin dat primair de kinderalimentatie ten behoeve van de minderjarige
kinderen uit het eerste huwelijk van de man met ingang van indiening van het verzoekschrift op
nihil wordt gesteld, subsidiair op € 25,- per kind per maand afgewezen.

[verzoekster] is met één grief in hoger beroep gekomen van de bestreden beschikking van 22
november 2017. Deze grief beoogt het geschil in hoger beroep in volle omvang aan het hof voor te
leggen.

[verzoekster] verzoekt het hof de bestreden beschikking te vernietigen en, opnieuw
beschikkende, de man alsnog niet-ontvankelijk te verklaren in zijn verzoeken, althans de
verzoeken van de man alsnog af te wijzen en de beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

De man voert verweer en verzoekt het hof [verzoekster] in haar beroep niet ontvankelijk te
verklaren dan wel haar verzoeken in hoger beroep af te wijzen en de bestreden beschikking te
bekrachtigen, met compensatie van de kosten in die zin dat elk van partijen de eigen kosten
draagt, een en ander bij beschikking en voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

5. De motivering van de beslissing

[verzoekster] voert in haar grief aan dat het verzoek van de man wat betreft de periode nadat zij
meerderjarig is geworden ten onrechte is toegewezen. Bij vergissing heeft zij geen verweer
gevoerd tegen zijn verzoek en zij doet dit alsnog. In dat kader stelt zij - kort gezegd - dat de man
onvoldoende inzicht heeft gegeven in zijn financiële situatie en het vermogensverloop. Het moet er
voor worden gehouden dat de man kan interen op zijn vermogen, mede gelet op het feit dat hij
wel voldoende financiële middelen heeft om vakanties en reizen te ondernemen en om de sauna
te bezoeken. De man geeft geen inzicht in de wijze en de reden waarom zijn
arbeidsovereenkomsten zijn gewijzigd, maar indien daadwerkelijk sprake is van een
inkomensachteruitgang dan moet hij die ongedaan maken. De man is onderhoudsplichtig jegens
haar en moet zijn verantwoordelijkheid nemen.

Tot slot stelt [verzoekster] dat de man de kosten van deze procedure dient te dragen, omdat hij
nooit overleg met haar gevoerd over een aanpassing van de onderhoudsbijdrage.

De man voert verweer tegen het verzoek in hoger beroep van [verzoekster] . Hij stelt dat hij sinds
het meerderjarig worden van [verzoekster] noch uit hoofde van enige rechterlijke beschikking,
noch uit hoofde van het convenant dat hij met de vrouw overeenkwam, gehouden is een
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5.3

5.4

5.5

5.6

onderhoudsbijdrage aan [verzoekster] te voldoen. Het convenant en het ouderschapsplan zijn
niet opgenomen in de echtscheidingsbeschikking en in het convenant en het ouderschapsplan is
niets vermeld over hoe de ouders voorzien in de kosten van hun kinderen wanneer ze jong-
meerderjarig worden. Van rechtswege is een einde gekomen aan zijn plicht om uit hoofde van het
convenant om kinderalimentatie aan haar te betalen. Weliswaar is hij op grond van artikel 1:395
van het Burgerlijk Wetboek (BW) wel onderhoudsplichtig jegens [verzoekster] , maar indien
[verzoekster] aanspraak op een onderhoudsbijdrage wil maken dan dient zij daartoe een verzoek
te doen en dient zij uiteen te zetten hoe hoog haar behoefte is.

Indien het hof van oordeel is dat hij wel een bijdrage voor [verzoekster] is verschuldigd, dan
verwijst hij naar zijn beroepschrift (productie 2) in de procedure tegen de vrouw bij dit hof met
zaaknummer 200.239.351 waarin hij uiteengezet heeft waarom hij in elk geval met ingang van 11
maart 2014 niet langer in staat was om een bijdrage te betalen en waarom hij niet in staat is om
weer een inkomen te gaan verdienen dat hem daartoe wel in staat zal stellen.

Het hof stelt vast dat [verzoekster] in eerste aanleg geen verweer heeft gevoerd tegen de door
de man verzochte nihilstelling van de onderhoudsbijdrage, maar dat zij dat in deze procedure
alsnog wenst te doen. Het hof is van oordeel dat zij kan worden ontvangen in dit verzoek.

Op grond van 1:395a BW is sprake van een verlengde onderhoudsplicht van de man ten aanzien
van [verzoekster] vanaf de dag dat zij 18 jaar is geworden tot het moment dat zij 21 jaar wordt.
Artikel 1:395b BW bepaalt dat een door de rechter vastgestelde bijdrage voor een minderjarige bij
het bereiken van de meerderjarigheid wordt omgezet in een bijdrage voor studie en
levensonderhoud van de meerderjarige beneden de leeftijd van 21 jaren. In de onderhavige
situatie is echter geen sprake van een door de rechter vastgestelde bijdrage. Partijen zijn
uitsluitend in het voormelde ouderschapsplan en convenant een bijdrage ten behoeve van
[verzoekster] overeengekomen. Deze overeengekomen bijdrage voor [verzoekster] wordt niet van
rechtswege geconverteerd in een verplichting tot betaling van een bijdrage aan de meerderjarige
[verzoekster] . Terecht voert de man in zijn verweer derhalve aan dat een einde is gekomen aan
zijn plicht om uit hoofde van het convenant alimentatie voor [verzoekster] te betalen.

Op grond van het vorenstaande is het hof van oordeel dat de grief van [verzoekster] faalt en de
stellingen van [verzoekster] geen nadere bespreking behoeven.

Het hof constateert dat in de bestreden beschikking is overwogen dat het verzoek van (de
bewindvoerder) van de man om het convenant te wijzigen en de bijdrage voor de kinderen op nihil
te stellen - ten aanzien van [verzoekster] wat betreft de periode nadat zij meerderjarig is
geworden - de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Daarom is het verzoek door
de rechtbank toegewezen, in die zin dat de door de man te betalen bijdrage in de kosten van
levensonderhoud en studie voor de jongmeerderjarige [verzoekster] met ingang van 27 juni 2017
op nihil is gesteld. Deze beslissing is naar het oordeel van het hof niet juist, omdat - zoals hiervoor
is overwogen - geen sprake meer is van een verplichting tot betaling van een onderhoudsbijdrage
aan de jongmeerderjarige [verzoekster] . De rechtbank kon de onderhoudsbijdrage voor de
meerderjarige [verzoekster] niet op nihil stellen, omdat er geen sprake meer was van een
verplichting tot het betalen van een bijdrage. Daarom zal het hof, ondanks het feit dat dat de grief
van [verzoekster] faalt, de bestreden beschikking vernietigen en de (bewindvoerder van) de man
alsnog niet-ontvankelijk verklaren in het verzoek voor zover is verzocht de onderhoudsbijdrage
ten behoeve van [verzoekster] vanaf haar periode van meerderjarigheid op nihil te stellen.

Het hof zal de proceskosten in hoger beroep, gelet op de familierechtelijke relatie tussen
[verzoekster] en de man, compenseren.

6 De beslissing
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Het hof, beschikkende in hoger beroep:

vernietigt de beschikking van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, van 22 november 2017,
voor zover deze de afwijzing van het verzoek tot nihilstelling van de onderhoudsbijdrage ten behoeve
van [verzoekster] betreft,

en in zoverre opnieuw beschikkende:

verklaart (de bewindvoerder van) de man alsnog niet-ontvankelijk in het verzoek tot nihilstelling van
de onderhoudsbijdrage ten behoeve van [verzoekster] vanaf haar periode van meerderjarigheid, te
weten de periode vanaf 27 juni 2017;

compenseert de kosten van het geding in hoger beroep in die zin, dat elke partij de eigen kosten
draagt;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. M.J. Stolwerk, A. Smeeïng-van Hees en R. Krijger, bijgestaan
door de griffier, en is op 15 januari 2019 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid van de
griffier.
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Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak 09-05-2019

Datum publicatie 17-05-2019

Zaaknummer 200.253.215_01 en 200.253.215_02

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Kinderalimentatie en alimentatie jongmeerderjarige. Maatstaf bij de bepaling van de
behoefte van de kinderen indien het inkomen van (een van) de ouders na scheiding
is gestegen. Verdeling draagkracht moeder over vier kinderen. Slechts gedeeltelijke
terugbetalingsverplichting.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
RFR 2019/113 

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Team familie- en jeugdrecht

zaaknummers : 200.253.215/01 en 200.253.215/02

zaaknummer rechtbank : C/01/338227 / FA RK 18-4457

beschikking van de meervoudige kamer van 9 mei 2019

inzake

[de moeder] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoekster in principaal appel,

verweerster in incidenteel appel,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat: mr. M.A. Stoffijn te ’s-Hertogenbosch,

ECLI:NL:GHSHE:2019:1733
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.1.

2.5.

tegen

[de vader]

en

[jongmeerderjarige] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerders in principaal appel,

appellanten in incidenteel appel,

hierna te noemen: de vader en [jongmeerderjarige] ,

advocaat: voorheen mr. H.H.C. van de Kerkhof te Helmond, thans mr. P.P.J. de Bruijn te
’s‑Hertogenbosch.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Oost-Brabant van 14 november 2018, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

De moeder is bij beroepschrift met producties, ingekomen op 21 januari 2019 in hoger beroep
gekomen van een beschikking van 14 november 2018.

De vader en [jongmeerderjarige] hebben op 4 maart 2019 een verweerschrift ingediend, tevens
houdende incidenteel appel.

De minderjarige [minderjarige 1] , hierna nader te noemen, heeft bij brief, ingekomen op 13
februari 2019, aan het hof haar mening kenbaar gemaakt met betrekking tot het verzoek.

Bij het hof zijn voorts de volgende stukken ingekomen:

- het V8-formulier van de zijde van de moeder van 24 januari 2019, ingekomen op 24 januari
2019;

- het V6-formulier van de zijde van de moeder van 20 februari 2019 met bijlagen, ingekomen op 20
februari 2019;

- het V6-formulier van de zijde van de vader en [jongmeerderjarige] van 25 februari 2019 met
bijlagen, ingekomen op 25 februari 2019;

- het V4-formulier van de zijde van de moeder van 28 februari 2019 met bijlage, ingekomen op 28
februari 2019.

De mondelinge behandeling heeft op 7 maart 2019 plaatsgevonden. De vader en de moeder zijn
in persoon verschenen, bijgestaan door hun advocaten.

[jongmeerderjarige] is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen.

De advocaat van de moeder heeft ter zitting alimentatieberekeningen overgelegd.

1 Het verloop van het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.1.

4.2.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten voor zover daartegen in hoger
beroep niet is opgekomen. Onder meer staat het volgende vast.

Het huwelijk van de moeder en de vader is op 27 april 2017 ontbonden door inschrijving van de
echtscheidingsbeschikking van 13 april 2017 in de registers van de burgerlijke stand.

De moeder en de vader zijn de ouders van:

- [jongmeerderjarige] , geboren op [geboortedatum jongmeerderjarige] 2000 (hierna:
[jongmeerderjarige] ),

- [minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum minderjarige 1] 2002 (hierna: [minderjarige 1] ),

hierna ook: de kinderen.

De moeder heeft voorts twee kinderen uit haar huidige relatie met de heer [partner] ,
[minderjarige 2] (geboren op [geboortedatum minderjarige 2] 2011) en [minderjarige 3] (geboren
op [geboortedatum minderjarige 3] 2007).

Bij de bestreden (verstek-)beschikking heeft de rechtbank, uitvoerbaar bij voorraad:

- de door de moeder aan de vader te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding
van [minderjarige 1] (hierna ook: de kinderalimentatie) met ingang van 13 september 2018
bepaald op € 152,- per maand;

- de door de moeder aan [jongmeerderjarige] te betalen bijdrage in de kosten van
levensonderhoud en studie van [jongmeerderjarige] (hierna ook: de onderhoudsbijdrage voor
[jongmeerderjarige] ) met ingang van [geboortedatum jongmeerderjarige] 2018 bepaald op €
268,50 per maand.

De grieven van de moeder in principaal appel zien op:

- de zorgkorting;

- de draagkracht van de vader;

- de draagkracht van de moeder;

- de draagkracht van de heer [partner] en de behoefte van [minderjarige 3] en [minderjarige 2] ;

- de behoefte van [jongmeerderjarige] ;

- de ingangsdatum van de onderhoudsbijdrage voor [jongmeerderjarige] .

De moeder verzoekt (zakelijk weergegeven) bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, de
bestreden beschikking te vernietigen en opnieuw rechtdoende:

- de verzoeken van de vader en [jongmeerderjarige] af te wijzen;

- te bepalen dat de moeder € 70,- per maand aan kinderalimentatie dient te voldoen aan de
vader met ingang van 13 september 2018;

- te bepalen dat de moeder € 146,- per maand aan onderhoudsbijdrage voor
[jongmeerderjarige] dient te voldoen aan [jongmeerderjarige] met ingang van 13 september
2018, althans met ingang van een datum die het hof juist acht;

- te bepalen dat hetgeen op grond van de te geven beschikking teveel door de moeder is

3 De feiten

4 De omvang van het geschil
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4.2.2.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

bijgedragen in de kosten van [minderjarige 1] en [jongmeerderjarige] over de periode van
[geboortedatum jongmeerderjarige] 2018 c.q. 13 september 2018 tot en met de datum van
de te geven beschikking, door de vader respectievelijk [jongmeerderjarige] aan de moeder
dient te worden terugbetaald;

- te bepalen dat de proceskosten worden gecompenseerd.

De moeder heeft tevens verzocht om bij wege van voorlopige voorziening voor de duur van
het geding, de werking van de bestreden beschikking op te schorten.

Het schorsingsverzoek is administratief geboekt onder nummer 200.253.215/02.

De vader en [jongmeerderjarige] verzoeken in principaal appel de grieven, de daarop gebaseerde
verzoeken en het zelfstandig verzoek van de moeder als ongegrond af te wijzen en de bestreden
beschikking, met inachtneming van de hierna te noemen verzoeken in incidenteel appel, te
bekrachtigen.

De grieven van de vader en [jongmeerderjarige] in incidenteel appel zien op:

- de behoefte van [minderjarige 1] ;

- de behoefte van [jongmeerderjarige] ;

- de draagkracht van de vader.

De vader en [jongmeerderjarige] verzoeken in incidenteel appel de bestreden beschikking
te vernietigen, doch uitsluitend op het punt van de hoogte van de ten behoeve van
[minderjarige 1] en [jongmeerderjarige] vastgestelde onderhoudsbijdragen en opnieuw
rechtdoende, uitvoerbaar bij voorraad, de kinderalimentatie ten behoeve van [minderjarige
1] vast te stellen op € 363,- per maand, althans op een door het hof te bepalen bedrag en
de onderhoudsbijdrage voor [jongmeerderjarige] vast te stellen op € 321,- per maand,
althans op een door het hof te bepalen bedrag.

Bij voormeld bericht van 28 februari 2019 heeft de moeder het schorsingsverzoek ingetrokken.

De moeder heeft ter zitting van het hof op 7 maart 2019 mondeling verweer gevoerd tegen het
incidenteel appel van de vader en [jongmeerderjarige] .

In de zaak met nummer 200.253.215/01:

Het hof heeft, voor zover hierna bedragen zijn genoemd, deze telkens afgerond, tenzij anders
vermeld.

Voor zover hetgeen hierna volgt betrekking heeft op de kinderalimentatie ten behoeve van
[minderjarige 1] , wordt alleen de vader als wederpartij van de moeder aangemerkt

Ingangsdatum

De rechtbank heeft de ingangsdatum van de kinderalimentatie ten behoeve van [minderjarige 1]

5 De motivering van de beslissing
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

vastgesteld op 13 september 2018 en de ingangsdatum van de onderhoudsbijdrage voor
[jongmeerderjarige] vastgesteld op [geboortedatum jongmeerderjarige] 2018.

Tegen de vaststelling van de ingangsdatum van de onderhoudsbijdrage ten behoeve van
[minderjarige 1] zijn geen grieven gericht, zodat het hof ook van 13 september 2018 uitgaat.

De moeder kan zich niet verenigen met de vaststelling van de ingangsdatum van de
onderhoudsbijdrage voor [jongmeerderjarige] .

De moeder voert in dit kader aan dat [jongmeerderjarige] weliswaar op [geboortedatum
jongmeerderjarige] 2018 meerderjarig is geworden maar dat [jongmeerderjarige] toen nog bij
haar woonachtig was en dat zij tot en met september 2018 volledig aan haar
onderhoudsverplichting jegens [jongmeerderjarige] voldeed, namelijk door zijn kosten voor
onderdak en voeding te betalen en door de helft van zijn opleidingskosten, de kosten van zijn
telefoonabonnement en de kosten voor openbaar vervoer te voldoen.

De vader en [jongmeerderjarige] voeren tegen de stellingen van de moeder gemotiveerd
verweer.

Het hof overweegt het volgende.

Artikel 1:402 BW laat de rechter grote vrijheid bij het vaststellen van de ingangsdatum van de
alimentatieverplichting. Drie data liggen als ingangsdatum het meest voor de hand: de datum
waarop de omstandigheden zijn ingetreden die voor de onderhoudsverplichting bepalend zijn, de
datum van het inleidend processtuk en de datum waarop de rechter beslist.

Naar het oordeel van het hof heeft de moeder voldoende onderbouwd dat zij in de periode vóór
de indiening van het inleidend verzoekschrift door de vader en [jongmeerderjarige] kosten heeft
gemaakt ter zake het levensonderhoud en de studie van [jongmeerderjarige] . De vader heeft
weliswaar betoogd dat [jongmeerderjarige] in die periode veelal bij hem verbleef, hetgeen de
moeder overigens gemotiveerd heeft betwist, maar de specifieke door de moeder aangevoerde
kosten die zij stelt ten behoeve van [jongmeerderjarige] te hebben gemaakt, zijn door of namens
de vader en [jongmeerderjarige] niet of onvoldoende betwist. In de stellingen van de vader en
[jongmeerderjarige] ziet het hof (ook overigens) geen aanleiding om ten aanzien van de
ingangsdatum van de onderhoudsbijdrage voor [jongmeerderjarige] anders te beslissen dan ten
aanzien van de ingangsdatum van de kinderalimentatie ten behoeve van [minderjarige 1] .

Het hof hanteert op grond van het voorgaande als ingangsdatum van de onderhoudsbijdrage
voor [jongmeerderjarige] eveneens de datum waarop het inleidend verzoekschrift is ingediend,
zijnde 13 september 2018.

Behoefte [minderjarige 1] en [jongmeerderjarige]

In eerste aanleg heeft de vader betoogd dat de behoefte van [minderjarige 1] vastgesteld moet
worden op € 304,- per kind per maand. De rechtbank heeft de behoefte van [minderjarige 1] niet
zelfstandig beoordeeld.

In incidenteel appel is de behoefte van [minderjarige 1] weer aan de orde gesteld. De moeder
heeft ter zitting een gemotiveerde reactie gegeven op de stellingen van de vader in incidenteel
appel.

Het hof stelt vast dat in incidenteel appel terecht is aangevoerd dat zowel het huidige inkomen
van de moeder als het huidige inkomen van de vader het voormalige gezinsinkomen, namelijk het
inkomen van de vader ten tijde van het uiteengaan van partijen, dat circa € 40.000,- op jaarbasis
bedroeg, thans overschrijdt.

Conform het Tremarapport van de Expertgroep Alimentatienormen (versie 2019) is dan “dat hogere
inkomen van die ouder de maatstaf voor de bepaling van de kosten van de kinderen”.
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5.16.

Anders dan namens de vader is betoogd dient deze zin op pagina 10 van het rapport niet aldus te
worden uitgelegd de huidige inkomens van beide ouders bij elkaar dienen te worden opgeteld
voor het vaststellen van de behoefte van [minderjarige 1] , maar dient enkel het inkomen van de
thans meest verdienende ouder als uitgangspunt te gelden. Het hof ziet in hetgeen de vader
heeft aangevoerd geen aanleiding om tot een andere uitleg van deze passage te komen, reeds
omdat op pagina 9 van het rapport expliciet staat dat met ‘inkomen’ in de tabel ‘Eigen bijdrage
kosten kinderen’ is bedoeld “het netto besteedbare gezinsinkomen tijdens het huwelijk (de relatie),
dus van beide ouders opgeteld, dan wel na de (echt)scheiding het netto inkomen van de ouder(s)
afzonderlijk, dus niet bij elkaar opgeteld, ingeval dit inkomen van één van de ouders het voormalige
gezinsinkomen te boven gaat.”

Het hof neemt dat ook (enkel) het inkomen van de thans meest verdienende ouder in aanmerking
bij de vaststelling van de behoefte van [minderjarige 1] .

Het hof overweegt dat de moeder ter zitting van het hof heeft betoogd dat haar huidige bruto
inkomen € 70.823,- op jaarbasis bedraagt en dat het huidige inkomen van de vader € 72.955,- op
jaarbasis bedraagt.

De vader begroot zowel het huidige inkomen van de moeder als het huidige inkomen van de vader
op lagere bedragen.

Mede gelet op de door de vader overgelegde inkomensgegevens 2018, welke zelfs op een hoger
inkomen wijzen, is het hof van oordeel dat de door de moeder begrote (fiscaal) jaarinkomen van
de vader als uitgangspunt heeft te dienen voor de nadere vaststelling van de behoefte van
[minderjarige 1] . De moeder heeft in de door haar ter zitting van het hof overgelegde berekening
de fiscale bijtelling met betrekking tot de auto van de zaak op een juiste wijze van het fiscaal
jaarinkomen van de vader afgetrokken en heeft het bij de berekening van de behoefte van
[minderjarige 1] in aanmerking te nemen netto besteedbaar inkomen derhalve op een juiste wijze
begroot.

De stelling van de moeder ter zitting dat een en ander leidt tot een behoefte van [minderjarige
1] van € 423,- per maand is door de vader niet betwist. Het hof zal van dit bedrag dus uitgaan. De
moeder heeft ter zitting van het hof verklaard dat zij ermee kan instemmen dat de behoefte van
[jongmeerderjarige] eveneens op dat bedrag wordt vastgesteld, ondanks dat de behoefte van
[jongmeerderjarige] lager zou uitkomen indien -conform de Tremanormen- vastgesteld op basis
van de WSF-norm, rekening houdend met de door [jongmeerderjarige] ontvangen basisbeurs.

Behoefte [minderjarige 3] en [minderjarige 2]

In hoger beroep is tussen partijen niet in geschil dat de behoefte van [minderjarige 2] en
[minderjarige 3] € 720,- per kind per maand bedraagt, zodat ook het hof van dit bedrag uitgaat.

Draagkracht

Bij het bepalen van het eigen aandeel van de moeder in de kosten van de kinderen dient de
draagkracht van alle onderhoudsplichtigen en de verhouding waarin een ieder tot de kinderen
staat in de beoordeling te worden betrokken.

Het hof neemt bij de bepaling van de draagkracht van de ouders hun netto besteedbaar
inkomen tot uitgangspunt. Dit inkomen wordt vastgesteld door het bruto inkomen te verminderen
met de belastingen en premies die daarover verschuldigd zijn.

Draagkracht van de vader

Ter zitting van het hof is gebleken dat partijen het niet eens zijn over het in aanmerking te
nemen inkomen van de vader.

Uit de jaaropgaven blijkt dat het fiscaal jaarinkomen van de vader:
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5.18.
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5.20.

5.21.

5.22.

5.20.

- in 2016 € 57.531,- bedroeg;

- in 2017 € 69.540,- bedroeg;

- in 2018 € 94.568,- bedroeg,

dat is gemiddeld € 73.879,-

De moeder meent dat uit moet worden gegaan van het inkomen van de vader in de jaren 2017 en
2018, nu de vader in 2016 een veel lager inkomen had, dat niet meer representatief is voor de
huidige financiële positie van de vader.

Het hof volgt echter de stelling van de vader en [jongmeerderjarige] dat ook het inkomen van de
vader in het jaar 2016 dient te worden meegewogen, aangezien het inkomen van de vader
jaarlijks fluctueert vanwege een variabele bonusuitkering. Door ook het inkomen van 2016 mee te
wegen kan een realistischer begroting worden gemaakt van het te verwachten gemiddelde
jaarinkomen van de vader.

Het hof stelt het in aanmerking te nemen gemiddelde fiscaal jaarinkomen van de vader vast op €
73.879,-. Hierop strekt in mindering de fiscale bijtelling ter zake de auto van de zaak. Tegen de
stelling van de vader en [jongmeerderjarige] dat deze bijtelling € 9.096,- op jaarbasis bedraagt,
heeft de moeder niets of onvoldoende aangevoerd, zodat het hof ook van dat bedrag uitgaat.

De vader vormt met de kinderen een gezin. Bij het berekenen van het netto besteedbaar
inkomen ten behoeve van de bepaling van de draagkracht houdt het hof, conform de eigen
berekeningen van de vader en [jongmeerderjarige] , rekening met de algemene heffingskorting en
arbeidskorting.

De moeder is in haar berekening van het netto besteedbaar inkomen van de vader, zoals
overgelegd ter zitting van het hof, uitgegaan van een klein netto bedrag aan ten behoeve van
[minderjarige 1] ontvangen kindgebonden budget. Nu de vader zich daartegen niet heeft
verweerd, gaat het hof eveneens uit van een bedrag van € 516,- op jaarbasis aan (te) ontvangen
kindgebonden budget.

Onder de gegeven omstandigheden en op basis van de stukken van het geding stelt het hof het
netto besteedbaar inkomen van de vader in 2018 vast op € 3.500,- per maand.

De draagkracht van de vader wordt vastgesteld aan de hand van de formule:

70% [NBI - (0,3 NBI + € 920,-)], nu het een netto besteedbaar inkomen betreft dat hoger is dan €
1.600,- per maand. Deze benadering houdt in dat aan de zijde van de vader het draagkrachtloos
inkomen wordt vastgesteld op 30% van het netto besteedbaar inkomen ter zake van forfaitaire
woonlasten vermeerderd met een bedrag van € 920,- aan overige lasten en dat van het bedrag,
dat van het netto besteedbaar inkomen resteert na aftrek van dit draagkrachtloos inkomen, 70%
beschikbaar is voor kinderalimentatie.

Het hof stelt de draagkracht van de vader ten behoeve van de betaling van een bijdrage ten
behoeve van de kinderen op grond van het voorgaande vast op € 1.071,- per maand.

Draagkracht van de moeder

De draagkracht van de moeder is in hoger beroep in geschil.

Het hof overweegt omtrent de financiële positie van de moeder het volgende.

De moeder exploiteert samen met haar nieuwe partner, de heer [partner] , een VOF. Het betreft
een restaurant, genaamd Restaurant [partner] .

Tussen partijen is niet in geschil dat het aan de moeder toekomende deel van de winst uit de VOF,
verminderd met het negatieve resultaat van de onderneming van de moeder [onderneming] :
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5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

- in het jaar 2015 € 67.696,- bedroeg;

- in het jaar 2016 € 73.632,- bedroeg;

- in het jaar 2017 € 71.140,- bedroeg.

Het hof is van oordeel dat het winstdeel van de afgelopen drie jaren, derhalve 2016 tot en met
2018, in het onderhavige geval bepalend behoren te zijn bij de beoordeling van inkomenspositie
van de moeder. Van het jaar 2018 heeft de moeder geen financiële gegevens overgelegd. Het hof
is met de vader en [jongmeerderjarige] van oordeel dat deze gegevens ten tijde van de zitting
van het hof op 7 maart 2019, wel beschikbaar hadden kunnen zijn.

Het hof zal derhalve voor het jaar 2018 moeten uitgaan van een geschat inkomen.

Gebleken is dat de moeder en haar partner op enig moment hebben besloten het restaurant met
ingang van november 2018 één dag in de week extra te sluiten. Het restaurant is nu vijf dagen in
de week geopend. Het hof volgt de vader en [jongmeerderjarige] niet in hun stelling dat het de
moeder in het licht van haar alimentatieverplichting van de kinderen niet vrijstond om minder te
gaan werken, althans dat de gevolgen van haar keuze voor haar rekening en risico dienen te
komen. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat het werken in de horeca (fysiek) zwaar is. Ook
omdat dat de moeder en haar partner de zorg voor twee jonge kinderen hebben, acht het hof het
onredelijk om van de moeder (en haar partner) te verlangen dat zij de zesdaagse werkweek
hadden behouden. Van belang acht het hof voorts dat de moeder ter zitting heeft aangevoerd dat
zij dit nodig hadden om het werken in het restaurant te kunnen blijven volhouden, hetgeen
uiteraard ook (indirect) in het belang is van [minderjarige 1] en [jongmeerderjarige] .

De stelling van de vader en [jongmeerderjarige] dat uit alles blijkt dat het zeer goed gaat met het
restaurant, is door de moeder niet betwist. Het hof gaat voor 2018 derhalve uit van een stijging
van de winst ten opzichte van 2017. Het hof ziet aanleiding om in 2018 te rekenen met hetzelfde
resultaat als in het ‘goede jaar’ 2016. Een hogere winst in 2018 dan in 2016 acht het hof niet
aannemelijk aangezien het restaurant ten opzichte van dat jaar thans een dag per week minder
geopend is.

Gezien al het voorgaande stelt het hof het gemiddelde aan de moeder toekomende resultaat uit
onderneming vast op € 72.801,- op jaarbasis.

De moeder heeft recht op de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

Bij het berekenen van het netto besteedbaar inkomen ten behoeve van de bepaling van de
draagkracht houdt het hof rekening met de algemene heffingskorting, arbeidskorting en
inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Onder de gegeven omstandigheden en op basis van de stukken van het geding stelt het hof het
netto besteedbaar inkomen van de moeder in 2018 vast op € 4.396,- per maand.

De draagkracht van de moeder wordt eveneens vastgesteld aan de hand van de formule: 70%
[NBI - (0,3 NBI + € 920,-)].

Het hof stelt de draagkracht van de moeder voor betaling van een bijdrage ten behoeve van de
kinderen op grond van het voorgaande de vast op € 1.510,- per maand.

Verdeling draagkracht moeder over vier kinderen

De moeder is onderhoudsplichtig voor vier kinderen. Haar draagkracht dient naar rato van
behoefte te worden verdeeld over alle vier de kinderen.

Het voor [jongmeerderjarige] en [minderjarige 1] beschikbare deel van de draagkracht van de
moeder stelt het hof vast volgens de formule behoefte [jongmeerderjarige] en [minderjarige 1] /
totale behoefte vier kinderen x draagkracht moeder, derhalve op (846 / 2.286 x 1.510 =) € 559,-.
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5.32.

5.33.

5.34.

Het voor [minderjarige 2] en [minderjarige 3] beschikbare deel van de draagkracht van de
moeder stelt het hof vast volgens de formule behoefte [minderjarige 2] en [minderjarige 3] / totale
behoefte vier kinderen x draagkracht moeder, derhalve op (1.440 / 2.286 x 1.510 =) € 951,-.

Draagkrachtvergelijking moeder – heer [partner]

De moeder vormt met [minderjarige 2] en [minderjarige 3] en de heer [partner] een gezin.

De totale behoefte van [minderjarige 2] en [minderjarige 3] bedraagt zoals gezegd € 1.440,- per
maand.

Tussen partijen is niet in geschil dat de draagkracht van de heer [partner] € 1.649,- per maand
bedraagt.

De onder 5.27. berekende draagkracht van de moeder en de draagkracht van de heer [partner]
bedragen tezamen € 2.600,-, hetgeen de totale behoefte van [minderjarige 2] en [minderjarige 3]
overschrijdt.

Het hof stelt vast dat in een vergelijking van de onder 5.27. berekende draagkracht van de
moeder en de draagkracht van heer [partner] , een bedrag van (951 / 2.600 x 1.440 =) € 527,- per
maand van de totale behoefte van [minderjarige 3] en [minderjarige 2] voor rekening van de
moeder komt.

Draagkrachtvergelijking moeder - vader

De totale behoefte van de [jongmeerderjarige] en [minderjarige 1] bedraagt zoals gezegd €
846,- per maand.

De onder 5.26. berekende draagkracht van de moeder en de draagkracht van de vader bedragen
tezamen (€ 559,- + € 1.071,- =) € 1.630,- per maand, hetgeen de totale behoefte van
[jongmeerderjarige] en [minderjarige 1] overschrijdt.

Het hof stelt vast dat in een vergelijking van de onder 5.26. berekende draagkracht van de
moeder en de draagkracht van de vader, een bedrag van (559 / 1.630 x 846 =) € 290,- per maand
van de totale behoefte van [jongmeerderjarige] en [minderjarige 1] voor rekening van de moeder
komt.

Een bedrag van (951 – 527 =) € 424,- van de ten behoeve van [minderjarige 2] en [minderjarige
3] beschikbare draagkracht van de moeder wordt ‘niet benut’.

Nu echter in de volledige behoefte van [jongmeerderjarige] en [minderjarige 1] wordt voorzien, is
er geen aanleiding om de draagkracht voor [minderjarige 2] en [minderjarige 3] die niet werd
benut, ‘over te hevelen’ naar [jongmeerderjarige] en [minderjarige 1] .

Vermindering met de zorgkorting

De kosten van de verdeling van de zorg worden in aanmerking genomen als een percentage van
de behoefte, de zorgkorting. Het percentage van de zorgkorting is afhankelijk van de frequentie
van de zorg.

Niet in geschil is dat er op dit moment geen sprake is van (regelmatig) contact tussen de moeder
enerzijds en [minderjarige 1] en [jongmeerderjarige] anderzijds.

In de stukken en ter zitting van het hof is het (ontbreken van) contact tussen de moeder en de
kinderen veelvuldig aan de orde gekomen. Partijen hebben een verschillende kijk op hoeveel
feitelijke zorg de moeder voor de kinderen heeft gehad in de voor de alimentatierekening van
belang zijnde periode.

Het hof kan op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen over en weer in ieder
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5.35.

5.36.

5.37.

5.38.1.

5.38.2.

5.38.

geval vaststellen dat het contact in de loop van 2018 steeds minder is geworden. Hoewel er op dit
moment helemaal geen contact is tussen de moeder en [minderjarige 1] , heeft [minderjarige 1] in
de herfstvakantie 2018 nog (kort) bij de moeder verbleven en heeft de moeder daarna nog een
keer met [minderjarige 1] en haar vriend geluncht. Met de [jongmeerderjarige] heeft de moeder
nog af en toe contact.

De moeder heeft in de stukken en ter zitting nadrukkelijk de wens en de hoop uitgesproken dat,
wanneer deze procedure achter de rug is, de weg vrij is om een poging te doen het contact c.q. de
band met de kinderen te herstellen en zij meent ook dat de kinderen daarvoor open zullen staan.

Gelet op het voorgaande en aangezien de ouders onderling en jegens [minderjarige 1] het recht
en de verplichting hebben tot contact, zou de moeder in ieder geval met een minimaal bedrag in
de feitelijke zorg voor [minderjarige 1] moeten kunnen voorzien. Derhalve acht het hof het
passend om een zorgkortingspercentage van 5 te hanteren, zijnde een bedrag van € 21,-.

Het bedrag van de zorgkorting wordt volledig in mindering gebracht op het bedrag dat de
moeder aan de vader dient te betalen voor de kosten van verzorging en opvoeding, omdat de
ouders samen voldoende draagkracht hebben om in de behoefte van [minderjarige 1] te voorzien.

Het hof stelt de door de moeder aan [jongmeerderjarige] voor de kosten van zijn
levensonderhoud en studie te betalen bijdrage op grond van al het voorgaande vast op € 145,-
per maand en de door de moeder aan de vader te betalen kinderalimentatie ten behoeve van
[minderjarige 1] op (145 – 21 =) € 124,- per maand.

Terugbetaling

Ter zitting van het hof heeft de moeder gesteld dat zij volledig heeft voldaan aan de door de
rechtbank vastgestelde onderhoudsbijdrage, tot en met de maand maart 2019. De vader heeft dit
niet betwist zodat het hof daarvan uit gaat.

Het hof is van oordeel dat van de vader, alle omstandigheden in aanmerking genomen en
rekening houdend met het feit dat een onderhoudsbijdrage van maand tot maand pleegt te
worden verbruikt, in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij het meerdere terugbetaalt.

Over de door de moeder over de periode van [geboortedatum jongmeerderjarige] 2018 tot
13 september 2018, aan [jongmeerderjarige] te veel betaalde bijdrage overweegt het hof
het volgende.

De moeder heeft, zoals hiervoor onder 5.7. is overwogen, naast de betaalde
onderhoudsbijdrage, voldoende onderbouwd dat zij in diezelfde periode kosten ‘in natura’
heeft gemaakt ter zake het levensonderhoud en de studie van [jongmeerderjarige] . De
moeder heeft de hoogte van deze kosten echter onvoldoende gespecificeerd, zodat het hof
niet in staat is vast te stellen tot welk bedrag de betaalde onderhoudsbijdrage van € 268,50
per maand en de door de moeder voldane kosten ‘in natura’ tezamen, in de behoefte van
[jongmeerderjarige] van € 423,- per maand werd voorzien, dan wel in hoeverre
[jongmeerderjarige] in die periode méér te besteden heeft gehad dan zijn eigenlijke
behoefte. 
Het hof is van oordeel dat van [jongmeerderjarige] , alle omstandigheden in aanmerking
genomen en wederom rekening houdend met het feit dat een onderhoudsbijdrage van
maand tot maand pleegt te worden verbruikt, in redelijkheid slechts kan worden gevergd dat
hij een deel van de over de periode van [geboortedatum jongmeerderjarige] 2018 tot 13
september 2018 betaalde onderhoudsbijdrage, namelijk een bedrag van (6 maanden x €
100,- =) € 600,- aan de moeder terugbetaalt.

In de zaak met nummer 200.253.215/02
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5.39.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

De moeder heeft bij voormeld V-formulier van 28 februari 2019 haar verzoek om schorsing van
de uitvoerbaarverklaring bij voorraad ingetrokken.

Het hof maakt hieruit op dat de moeder de gronden van haar schorsingsverzoek niet handhaaft.

Dit leidt ertoe dat de moeder in zoverre niet-ontvankelijk zal worden verklaard in haar verzoek.

In de zaak met nummer 200.253.215/01

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, zal het hof de bestreden beschikking vernietigen
en beslissen als hierna in het dictum vermeld.

Het hof heeft berekeningen van de draagkracht van de vader en de moeder gemaakt. Een
gewaarmerkt exemplaar van elk van deze berekeningen is aan deze beschikking gehecht en
maakt daarvan deel uit.

In de zaak met nummer 200.253.215/02

Het hof zal de moeder niet-ontvankelijk verklaren in haar schorsingsverzoek.

In beide zaken

Het hof zal de proceskosten in hoger beroep compenseren, gelet op de familierechtelijke aard van
de procedure.

Het hof:

in de zaak met nummer 200.253.215/01 :

vernietigt de beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van 14 november 2018, behalve wat betreft
de proceskosten in eerste aanleg, en opnieuw beschikkende:

bepaalt dat de moeder aan de vader met ingang van 13 september 2018 als bijdrage in de kosten van
verzorging en opvoeding van [minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum minderjarige 1] 2002 €
124,- per maand zal betalen, de toekomstige termijnen telkens bij vooruitbetaling te voldoen;

bepaalt dat de moeder aan [jongmeerderjarige] , geboren op [geboortedatum jongmeerderjarige]
2000, met ingang van 13 september 2018 als bijdrage in de kosten van zijn levensonderhoud en
studie € 145,- per maand zal betalen, de toekomstige termijnen telkens bij vooruitbetaling te voldoen;

6 De slotsom

7 De beslissing
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bepaalt dat [jongmeerderjarige] gehouden is de teveel van de moeder ontvangen
onderhoudsbijdrage tot een bedrag van € 600,- in totaal terug te betalen;

bepaalt dat de vader niet gehouden is de op basis van deze beschikking tot heden te veel van de
moeder ontvangen onderhoudsbijdrage terug te betalen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders verzochte.

in de zaak met nummer 200.253.215/02 :

verklaart de moeder niet-ontvankelijk in haar verzoek om schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij
voorraad van de beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van 14 november 2018;

in beide zaken :

compenseert de kosten van het geding in hoger beroep in die zin, dat elke partij de eigen kosten
draagt.

Deze beschikking is gegeven door mrs. H. van Winkel, J.F.A.M. Graafland-Verhaegen en J.C.E.
Ackermans-Wijn en bijgestaan door de griffier, en is op 9 mei 2019 uitgesproken in het openbaar in
tegenwoordigheid van de griffier.
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Instantie Rechtbank Oost-Brabant

Datum uitspraak 14-05-2019

Datum publicatie 15-05-2019

Zaaknummer C/01/336798 FA RK 18-3724

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Prejudiciële vragen, kinderalimentatie en niet-wijzigingsbeding:

1. Is een niet-wijzigingsbeding met betrekking tot kinderalimentatie gelet op de
aard van de onderhoudsverplichting nietig?

2. Indien het antwoord op de vraag onder 1 ontkennend wordt beantwoord: is een
niet-wijzigingsbeding met betrekking tot kinderalimentatie wel nietig wanneer ten
nadele van de onderhoudsgerechtigde wordt afgeweken van de wettelijke en in de
rechtspraktijk ontwikkelde maatstaven van behoefte en draagkracht?

3. Dient in geval het beding geldig is en de toets van artikel 1:159 lid 3 BW moet
worden aangelegd deze toets net zo stringent te worden toegepast als bij
partneralimentatie dan wel minder stringent?

Wetsverwijzingen Burgerlijk Wetboek Boek 1 159

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2019-0135 
RFR 2019/116 

Uitspraak

beschikking

Familie- en Jeugdrecht

Zaaknummer : C/01/336798 FA RK 18-3724

Uitspraak : 14 mei 2019

ECLI:NL:RBOBR:2019:2811

RECHTBANK OOST-BRABANT
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1.1.

1.2.

2.1.

-
-

2.2.

2.3.

Beschikking van de meervoudige kamer betreffende alimentatie in de zaak van

[verzoekster] ,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat mr. J.J.M. van Asten,

tegen

[verweerder] ,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat mr. L.G.A.A. de Hondt-Buijs,

partijen, ook wel aan te duiden als respectievelijk de vrouw en de man.

De rechtbank heeft kennisgenomen van:

het verzoekschrift van de vrouw met bijlagen, ontvangen ter griffie op 30 juli 2018;
het verweerschrift van de man met bijlagen;

- de correspondentie, waaronder met name:

een F9-formulier met een brief met bijlagen van mr. Van Asten, gedateerd 
30 augustus 2018;
een F9-formulier met een brief met bijlagen van mr. Van Asten, gedateerd 
17 januari 2019;
een F9-formulier met een brief met bijlagen van mr. De Hondt-Buijs, gedateerd 
17 januari 2019.

De zaak is behandeld ter zitting van 28 januari 2019. Verschenen zijn: partijen bijgestaan door
hun advocaten.

Partijen zijn met elkaar gehuwd geweest. Bij beschikking van deze rechtbank van [datum] is
tussen partijen de echtscheiding uitgesproken, welke beschikking op 
is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Uit het inmiddels ontbonden huwelijk van partijen zijn geboren:

[minderjarige 1] , te [geboorteplaats] op [datum] 1999 en
[minderjarige 2] , te [geboorteplaats] op [datum] 2003,

van wie enkel [minderjarige 2] nog minderjarig is.

[minderjarige 2] heeft het hoofdverblijf bij de vrouw. Partijen zijn gezamenlijk belast met het

1 De procedure

2 De feiten
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

gezag over [minderjarige 2] .

Bij voornoemde beschikking van [datum] is, onder meer en voor zover hier relevant, bepaald dat
de hoofdverblijfplaats van de kinderen bij de vrouw zal zijn. Tevens is in deze beschikking een
regeling inzake de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken (hierna ook: zorgregeling) tussen
de man en de kinderen vastgesteld. Voorts is bepaald dat de man met ingang van 1 januari 2011
een bedrag van € 554,95 per kind per maand aan de vrouw zal voldoen als bijdrage in de kosten
van verzorging en opvoeding van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] (hierna ook:
kinderalimentatie).

Bij tussenbeschikking van deze rechtbank van 1 juni 2012 is, onder meer en voor zover hier
relevant, de zorgregeling tussen de man en de kinderen gewijzigd. Tevens is de door de man aan
de vrouw te betalen kinderalimentatie ten behoeve van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] met
ingang van 17 februari 2012 voorlopig (nader) bepaald op € 240,00 per kind per maand.

Bij beschikking van deze rechtbank van 11 februari 2013 is, onder meer en voor zover hier
relevant, het hoofdverblijf van [minderjarige 1] met ingang van 24 februari 2012 bij de man
bepaald. Voorts is de door de man aan de vrouw te betalen kinderalimentatie ten behoeve van
[minderjarige 1] op nihil gesteld en ten behoeve van [minderjarige 2] nader bepaald op € 277,00
per maand, een en ander met ingang van 24 februari 2012.

De vrouw heeft hoger beroep ingesteld tegen voornoemde tussenbeschikking van 
1 juni 2012 en de eindbeschikking van 11 februari 2013. De man heeft incidenteel appel tegen
beide beschikkingen ingesteld. Hangende het hoger beroep heeft de vrouw voorts een
verzoekschrift tot wijziging van de zorgregeling ingediend bij deze rechtbank.

Partijen hebben vervolgens op [datum] 2013 overeenstemming bereikt over de tussen hen
bestaande geschilpunten waarna zij beiden het hoger beroep hebben ingetrokken. De bereikte
overeenstemming is neergelegd in een beschikking van deze rechtbank van 
27 augustus 2013. Hierin is, onder meer en voor zover hier relevant, een gewijzigde zorgregeling
vastgesteld tussen de man en [minderjarige 2] . Tevens is de door de man aan de vrouw te
betalen kinderalimentatie ten behoeve van [minderjarige 2] met ingang van 1 september 2013
nader bepaald op € 325,00 per maand.

Partijen hebben ter aanvulling op de overeenstemming zoals deze in voornoemde beschikking
van 27 augustus 2013 is neergelegd, een overeenkomst gesloten, genaamd “Aanhangels
behorende bij de beschikking van de rechtbank Oost-Brabant. Betreffende de overeenstemming bereikt
op [datum] 2013”. Deze overeenkomst is ondertekend door de vrouw op [datum] 2013 en door de
man op [datum] 2013 en bevat, onder meer en voor zover hier relevant, de navolgende
afspraken:

1. De man zal aan de vrouw bij vooruitbetaling een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding
voldoen voor [minderjarige 2] van € 325,00 per maand met ingang van [datum] 2013. De bijdrage van
de vrouw aan de man in de kosten van verzorging en opvoeding van [minderjarige 1] is nihil. (…).

3. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de hiervoor overeengekomen kinderalimentatie niet bij
rechterlijke uitspraak zal worden gewijzigd op grond van een wijziging van omstandigheden. Een
(positieve) inkomenswijziging of anderszins verhoging van de draagkracht aan de zijde van de vrouw
dan wel de man zal niet tot enige wijziging kunnen leiden. In het geval de man in een werkloosheid-
en/of arbeidsongeschiktheidssituatie komt te verkeren en zijn inkomen verlaagd zal een wijziging
kunnen worden verzocht. (…).

4. Voor zover de beschikking van de rechtbank mocht afwijken van hetgeen partijen in onderling overleg
en in dit aanhangsel zijn overeengekomen, zullen de bepalingen van de overeenstemming gelden boven
hetgeen in de beschikking is bepaald, voor zover het niet om dwingend recht gaat.

Ingevolge de wettelijke indexering bedraagt de kinderalimentatie per 1 januari 2018 € 347,01
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3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

per maand en per 1 januari 2019 € 353,95 per maand.

De vrouw verzoekt wijziging van de beschikking van deze rechtbank van

27 augustus 2013, voor wat betreft de daarbij vastgestelde bijdrage in de kosten van verzorging
en opvoeding van [minderjarige 2] , aldus dat deze bijdrage met ingang van 1 april 2018, althans
met ingang van de datum van het verzoekschrift, althans met ingang van een datum door de
rechtbank in goede justitie te bepalen, nader wordt bepaald op € 650,00 per maand, althans op
een bedrag dat door de rechtbank in goede justitie zal zijn bepaald.

Zij stelt dat voormelde beschikking als gevolg van gewijzigde omstandigheden heeft opgehouden
te voldoen aan de wettelijke maatstaven.

De man voert hiertegen gemotiveerd verweer. Hij concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van
de vrouw in haar verzoek dan wel tot ontzegging van dit verzoek, met veroordeling van de vrouw
in de kosten van dit geding.

De vrouw beroept zich op een wijziging van omstandigheden (artikel 1:401 lid 1 BW). Zij stelt in
dit verband dat de financiële situatie van de man is gewijzigd (tenminste) met ingang van het
kalenderjaar 2016, in die zin dat het inkomen van de man is toegenomen en op dit moment meer
bedraagt dan het gezinsinkomen ten tijde van de verbreking van de samenwoning van partijen.
Het bruto jaarinkomen van de man bedroeg in 2013 € 51.840,00 en het inkomen van de vrouw
was indertijd gelegen onder het sociaal minimum. In 2016 bedroeg het belastbare inkomen van de
man € 87.998,00. De vrouw gaat ervan uit dat dit inkomen nog steeds hetzelfde is dan wel verder
is toegenomen. Daardoor is niet alleen de behoefte van [minderjarige 2] toegenomen, maar ook
de draagkracht van de man.

De man voert verweer. Hij stelt zich allereerst op het standpunt dat partijen een niet-
wijzigingsbeding zijn overeengekomen waarin een wijziging op grond van een inkomensstijging is
uitgesloten, een en ander zoals neergelegd in de overeenkomst van augustus 2013. Daarnaast
zijn partijen in de visie van de man bewust afgeweken van de wettelijke maatstaven door een
andere kostenverdeling af te spreken, waarbij het aandeel van de man in de kosten veel hoger
lag. Daardoor kan niet zomaar een beroep op een wijziging van omstandigheden worden gedaan.
Voorts stelt de man dat er geen sprake is van een wijziging van omstandigheden waardoor de
afspraken niet meer in stand kunnen blijven. De kostenverdeling is immers nog steeds redelijk. Het
inkomen van de man is wellicht gestegen, maar niet zodanig dat dit het netto besteedbaar
gezinsinkomen van destijds overstijgt. Ook zijn draagkracht is niet gestegen dan wel niet in
verhouding tot die van de vrouw.

De behoefte van [minderjarige 2]

Door de vrouw is onbetwist gesteld dat de behoefte van [minderjarige 2] bij beschikking van 
1 juni 2012 is vastgesteld, dat daarbij is uitgegaan van een netto besteedbaar gezinsinkomen
(hierna: NBG) van € 4.871,00 per maand en op basis hiervan € 571,72 bedroeg. Nu de man
gemotiveerd heeft gesteld dat zijn huidige inkomen het NBG van € 4.871,00 niet overstijgt, welke
stelling de vrouw op zitting niet heeft weerlegd, zal de rechtbank ter zake van de behoefte van

3 Het verzoek en het verweer

4 De beoordeling

Wijziging van omstandigheden
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[minderjarige 2] uit gaan van een bedrag van € 610,43, zijnde de door partijen geïndexeerde
behoefte per 1 januari 2018.

De ingangsdatum

Om proceseconomische redenen zal de rechtbank eerst een oordeel geven over de ingangsdatum
van de eventueel te wijzigen bijdrage. De rechtbank zal als ingangsdatum

1 april 2018 hanteren, zoals de vrouw primair heeft verzocht, omdat de man hiertegen geen
verweer heeft gevoerd.

De draagkracht van de man

De draagkracht van de man is ter zitting besproken aan de hand van de door de man bij brief van
17 januari 2019 als productie 17 overgelegde draagkrachtberekening. Door de vrouw is gesteld
dat aan de zijde van de man uitgegaan dient te worden van een bruto jaarinkomen ad €
88.879,00. De man heeft zich daar niet tegen verweerd. Hij heeft slechts gesteld dat dit inkomen
gelijk is aan het inkomen zoals dat volgt uit de loonstroken waarvan hij is uitgegaan. De rechtbank
zal uitgaan van het jaarinkomen ad € 88.879,00 zoals dat volgt uit de jaaropgave, omdat dit
inkomen het volledige door de man genoten loon omvat.

Uit de op basis hiervan gemaakte draagkrachtberekening, die de rechtbank als bijlage aan deze
beschikking hecht, volgt dat de man een netto besteedbaar inkomen (hierna: NBI) geniet ad €
4.368,00 per maand.

De man heeft voorts gesteld dat bij de berekening van zijn draagkracht rekening dient te worden
gehouden met een schuld. De man is, zo stelt hij, tijdens de echtscheiding verhuisd. Het door hem
aangekochte huis heeft hij met een verlies van € 80.000,00 verkocht. De man heeft in verband
hiermee een krediet bij de [naam bank] afgesloten van € 50.000,00 en € 25.000,00. Hij betaalt
hiervoor € 663,12 per maand. De man wil dat zijn draagkrachtloos inkomen verhoogd wordt met
deze kosten. De vrouw betwist dat de rechtbank met deze schuld rekening dient te houden.

De rechtbank zal deze schuld buiten beschouwing laten bij het bepalen van de draagkracht van
de man. Door de man is onvoldoende aangetoond dat het, in het licht van paragraaf 7.2 van het
rapport Alimentatienormen, onvermijdbaar was om de betreffende woning met een verlies te
verkopen. Niet is aannemelijk geworden dat de lasten van deze woning dermate op de man
drukten dat hij, zoals hij stelt, de woning wel moest verkopen. Ook de stelling van de man dat hij
het niet naar zijn zin had in deze woning rechtvaardigt niet de conclusie dat verkoop
onvermijdbaar was. Ten slotte is ook niet goed te begrijpen waarom het verbreken van de relatie
van de man in 2011 hem dwong de betreffende woning in 2016 te verkopen. Voor zover de man
tevens een beroep heeft willen doen op paragraaf 7.3. van voormeld rapport heeft hij daartoe
onvoldoende gesteld.

Dit leidt er toe dat de man een draagkracht heeft van € 1.496,32 per maand uitgaande van de
draagkrachtformule (2018): 70% (€ 4.368 (0,3 x € 4.368 + € 920)).

Draagkracht van de vrouw

De draagkracht van de vrouw is ter zitting besproken aan de hand van de door haar bij brief van
17 januari 2019 als productie 21 overgelegde draagkrachtberekening.

De man heeft gesteld dat aan de zijde van de vrouw uitgegaan dient te worden van een nog te
indexeren winst ad € 15.400,00 bruto per jaar. Hij baseert zich daarvoor op de uitspraak van deze
rechtbank van 11 februari 2013. De rechtbank heeft in die uitspraak geoordeeld dat de vrouw,
gelet op hetgeen zij heeft verklaard ter zitting over het aantal uren dat zij per week werkt, het
tarief per getrimde hond en haar kosten, € 15.400,00 per jaar kan verdienen en dat zij over twee
jaar (dus 2015), in aanmerking nemend dat zij in 2013 zou bevallen van haar derde kind, in staat
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dient te zijn een hoger inkomen te verwerven.

De vrouw heeft dit bestreden en stelt dat moet worden uitgegaan van een jaarwinst van €
12.313,00.

De rechtbank is van oordeel dat aan de zijde van de vrouw uitgegaan dient te worden van een
winst uit onderneming van € 15.400,00 in 2015, die geïndexeerd naar 2018 € 16.166,72 bedraagt.
De vrouw heeft op zitting weliswaar gesteld dat haar te verwachten winst € 12.313,00 bedraagt
maar zij heeft, gelet op de gemotiveerde verweren van de man daartegen, onvoldoende
onderbouwd dat zij niet meer kan verdienen. Uit haar aangifte 2017 blijkt een opbrengst van €
19.947,00. Zij voert daarin € 14.144,00 aan kosten op. Voor 2018 volstaat de vrouw met een
uitdraai uit de administratie van twee pagina’s zonder enige toelichting. Daaruit blijkt een omzet
van € 23.726,00. Daartegenover staat een bedrag van € 16.254,00 aan kosten. De vrouw voert
een aanzienlijke huurlast op en kosten voor twee auto’s, waarvan de man stelt dat die niet in
verhouding staan tot de opbrengst en een van de auto’s bovendien niet zakelijk is. Zonder nadere
toelichting van de vrouw, die evenwel ontbreekt, kan niet uitgaan worden van deze gegevens. Nu
de vrouw ook verder geen onderbouwing van haar inkomen heeft gegeven, valt niet in te zien
waarom het in voormelde uitspraak van de rechtbank genoemde inkomen niet reëel is. Door de
vrouw is onvoldoende aangetoond dat zij niet in staat is dit inkomen te verwerven.

De rechtbank zal rekening houden met de navolgende fiscale aspecten:

zelfstandigenaftrek;
MKB winstvrijstelling.

De rechtbank zal voorts, zoals door de man verzocht, rekening houden met de
inkomensafhankelijke combinatiekorting aan de zijde van de vrouw nu uit de huidige relatie van de
vrouw in 2013 een kind is geboren. Tevens zal de rechtbank rekening houden met het door de
vrouw genoten kindgebonden budget.

Uit de draagkrachtberekening, die de rechtbank als bijlage aan deze beschikking hecht, volgt dat
de vrouw een NBI geniet van € 1.508,00 per maand. Nu het NBI van de vrouw tussen de €
1.500,00 en € 1.550,00 per maand ligt, bedraagt haar draagkracht op basis van de in de richtlijn
opgenomen draagkrachttabel (2018) € 126,00 per maand.

Draagkrachtvergelijking

De totale beschikbare draagkracht van partijen is € 1.622,32 per maand (€ 1.496,32 + € 126,00)
en overstijgt de behoefte van [minderjarige 2] van € 610,43 per maand, zodat de rechtbank een
draagkrachtvergelijking zal maken volgens de formule: ieders draagkracht gedeeld door de totale
draagkracht vermenigvuldigd met de totale behoefte.

Het eigen aandeel van de man bedraagt: € 1.496,32 / € 1.622,32 x € 610,43 = (afgerond) €
563,02 per maand.

Het eigen aandeel van de vrouw bedraagt: € 126,00 / € 1.622,32 x € 610,43 = (afgerond) € 47,41
per maand.

De man stelt voorts nog dat rekening moet worden gehouden met een bijdrage voor
[minderjarige 1] , maar hij heeft niet onderbouwd dat hij voor [minderjarige 1] een bijdrage
betaalt dan wel moet betalen. De enkele stelling van de man dat [minderjarige 1] in de toekomst
weer gaat studeren is in dat verband onvoldoende.

Zorgkorting

Gelet op de, op dit moment, geldende zorgregeling, zal de rechtbank uitgaan van een
zorgkorting van 25%. Het enkele feit dat de contactregeling met [minderjarige 2] , gelet op haar
leeftijd, soms flexibel wordt ingevuld leidt niet tot een ander oordeel. Uitgaande van de behoefte
van [minderjarige 2] ad € 610,43 per maand betekent dit dat de zorgkorting € 152,61 per maand

65



4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

bedraagt. Dit bedrag strekt in mindering op het aandeel van de man in de kosten van
[minderjarige 2] ad € 563,02 per maand zodat de man met een bedrag ad € 410,41 dient bij te
dragen in de kosten van haar verzorging en opvoeding.

Nu de draagkracht van de man een hogere bijdrage toelaat dan de bijdrage die hij op dit
moment betaalt, te weten € 410,41 ten opzichte van € 347,01 (in 2018) ligt het verzoek van de
vrouw voor zover dat is gebaseerd op artikel 1:401 lid 1 BW zonder meer voor toewijzing gereed.
Dit is slechts anders wanneer:

1.  de man in rechte een geslaagd beroep kan doen op zijn stelling dat partijen in het kader van
de destijds overeengekomen bijdrage van de man in de door hem te betalen bijdrage in de
kosten van verzorging en opvoeding van [minderjarige 2] bewust zijn afgeweken van de
wettelijke maatstaven en dat als gevolg daarvan het criterium van artikel 1:159 lid 3 BW geldt
(hierna: stelling 1);

2.  de man een geslaagd beroep kan doen op het tussen partijen overeengekomen niet-
wijzigingsbeding (hierna: stelling 2).

Immers, indien een van die twee stellingen in rechte zou slagen, dan dient een andere toets te
worden gehanteerd. Als sprake is van een bewuste afwijking van de wettelijke maatstaven en als
deze bewuste afwijking toegestaan zou zijn bij kinderalimentatie, dan geldt naar het oordeel van
de rechtbank de toets van artikel 1:159 lid 3 BW. In dat geval dient beoordeeld te worden of er
sprake is van een situatie dat ongewijzigde instandhouding van de tussen partijen
overeengekomen bijdrage naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden
gevergd. Als er sprake zou zijn van een rechtsgeldig niet-wijzigingsbeding dan geldt dezelfde
toets van artikel 1:159 lid 3 BW naar analogie.

Ten aanzien van stelling 1: bewust afwijken van de wettelijke maatstaven

In het kader van de onderhandelingen die hebben geleid tot de huidige kinderalimentatie,
hebben partijen, zo stelt de man, hun standpunten verlaten en een middenweg gekozen om een
einde aan de discussie te maken. De rechtbank heeft voorts begrepen dat partijen aan de
uiteindelijk overeengekomen kinderalimentatie geen berekening ten grondslag hebben gelegd. In
deze omstandigheden kan naar het oordeel van de rechtbank niet gesproken worden van een
bewuste afwijking van de wettelijke maatstaven. Deze stelling kan de man daarom al niet baten.
Gelet hierop kan in deze zaak in het midden blijven of het partijen bij kinderalimentatie is
toegestaan bewust af te wijken van de wettelijke maatstaven (zie de uitspraak van het
gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 5 maart 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:1973, de uitspraak van
het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 20 december 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:5309 en de
uitspraak van de rechtbank Den Haag van 11 februari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:1157).

Ten aanzien van stelling 2: het niet-wijzigingsbeding

De rechtbank dient vervolgens de vraag te beantwoorden of het niet-wijzigingsbeding ter zake
de kinderalimentatie, zoals partijen dat zijn overeengekomen in artikel 3 van de tussen hen
gesloten overeenkomst van augustus 2013, rechtsgeldig is. Het antwoord op die vraag is relevant
omdat indien het beding niet rechtsgeldig is de toets van artikel 1:401 lid 1 BW dient te worden
aangelegd, zoals hiervoor is gedaan en in welk geval het verzoek voor toewijzing gereed ligt.
Indien het beding wel rechtsgeldig is, zal de rechtbank de toets van artikel 1:159 lid 3 BW naar
analogie moeten aanleggen. Voor de rechtbank is evenwel niet duidelijk of de toets van artikel
1:159 lid 3 BW bij kinderalimentatie net zo stringent moet worden toegepast als bij
partneralimentatie dan wel minder stringent.

De vrouw is van oordeel dat de tussen partijen gesloten overeenkomst nietig is en dat de
rechtbank deze overeenkomst terzijde behoort te stellen. De vrouw stelt daartoe dat het beding
dat strekt tot het uitsluiten van een wijziging van de kinderalimentatie, meer in het bijzonder tot
het uitsluiten van een verhoging daarvan, in strijd is met de wet en het dwingende karakter van
artikel 1:400 lid 2 en dat deze wetsbepaling van openbare orde is. De vrouw verwijst ter
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onderbouwing van haar standpunt naar een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
van 8 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4859.

De man voert verweer en stelt dat het niet-wijzigingsbeding wel geldig is. In de visie van de
man hebben partijen immers contractsvrijheid, ook met betrekking tot de omstandigheden
waaronder men wel of niet op de gemaakte afspraken mag terugkomen. In aanvulling hierop stelt
de man dat partijen ook niet zomaar tot de afspraken zoals neergelegd in de overeenkomst van
augustus 2013 zijn gekomen. Partijen hebben juist weloverwogen beslissingen genomen en
gekozen voor een voor hen beiden aanvaardbare oplossing. Dit teneinde rust en duidelijkheid te
verkrijgen na een periode van drie jaar waarin zij met elkaar verwikkeld waren in discussies en
procedures over het hoofdverblijf van de kinderen en de financiën. Partijen zijn daarbij altijd
bijgestaan door eigen advocaten. De man verwijst ter onderbouwing van zijn standpunt nog naar
een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 25 februari 2016,
ECLI:NL:GHARL:2016:1492 en een uitspraak van de rechtbank Overijssel van 19 december 2013,
ECLI:NL:RBOVE:2013:3739.

De rechtbank overweegt als volgt.

In de onderhavige zaak staat niet ter discussie dat partijen zijn overeengekomen dat de man met
ingang van 1 september 2013 aan de vrouw een bijdrage is verschuldigd in de kosten van
verzorging en opvoeding van [minderjarige 2] van € 325,00 per maand. Voorts staat vast dat
partijen aan deze afspraak een niet-wijzigingsbeding hebben verbonden, inhoudende dat de
overeengekomen bijdrage niet kan worden gewijzigd op grond van een wijziging van
omstandigheden bestaande uit een (positieve) inkomenswijziging of anderszins verhoging van de
draagkracht aan de zijde van de vrouw dan wel de man.

In beginsel geldt bij het aangaan van een overeenkomst contractsvrijheid. Dit betekent dat het
partijen vrij staat om zelf te bepalen of en met wie zij een overeenkomst aangaan en welke
inhoud de overeenkomst heeft. Deze contractsvrijheid is door de wetgever wel begrensd. Zo
bepaalt artikel 3:40 BW dat rechtshandelingen niet in strijd mogen zijn met de wet, de openbare
orde of de goede zeden.

De rechtbank is van oordeel dat partijen in beginsel de vrijheid hadden om afspraken te maken
over de door de man aan de vrouw te betalen kinderalimentatie voor (in casu) [minderjarige 2] .
Sinds de invoering van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (Stb.
2008, 500) zijn ouders ook verplicht om afspraken te maken over de kinderalimentatie. De vraag
die echter in de onderhavige zaak speelt, is, of de vrijheid van partijen om afspraken te maken
over de kinderalimentatie zich uitstrekt tot een niet-wijzigingsbeding. Over het antwoord op deze
vraag wordt verschillend gedacht.

Zo overweegt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in de door de vrouw aangehaalde uitspraak
van 8 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4859, r.o. 5.3., “dat de verplichting tussen bloed- en
aanverwanten tot het betalen van (kinder)alimentatie van openbare orde is. Artikel 1:159 lid 1 BW biedt
de mogelijkheid schriftelijk te bedingen dat een overeenkomst over de te betalen alimentatie niet bij
rechterlijke uitspraak zal kunnen worden gewijzigd op grond van een wijziging van omstandigheden”,
behoudens ingeval van een wijziging van omstandigheden als bedoeld in lid 3. “Artikel 1:159 BW is
een bepaling die is opgenomen in titel 9 ‘Ontbinding van het huwelijk’, afdeling 2, ‘Echtscheiding’. Voor
zover de in deze titel en afdeling opgenomen bepalingen handelen over alimentatie, hebben zij
uitsluitend betrekking op partneralimentatie en niet op kinderalimentatie. Pas vanaf artikel 1:392 BW
(titel 17 ‘Levensonderhoud’) staan algemene bepalingen opgenomen die mede betrekking hebben op de
kinderalimentatie. In deze titel ontbreekt een met artikel 1:159, derde lid, BW vergelijkbare regeling”. 
Het hof overweegt vervolgens dat “een niet-wijzigingsbeding voor kinderalimentatie op gespannen
voet zou staan met het bepaalde in artikel 1:400, tweede lid, BW, te weten dat niet kan worden
afgezien van de volgens de wet verschuldigde kinderalimentatie. De openbare orde, in het bijzonder het
door het recht beschermde belang van het kind, staat er aan in de weg dat ouders ten aanzien van
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kinderalimentatie een niet-wijzigingsbeding overeenkomen”. Het hof oordeelt dat het door partijen
overeengekomen niet-wijzigingsbeding voor zover het de kinderalimentatie betreft, derhalve nietig
is. In deze lijn oordeelde eerder ook, onder meer, de rechtbank ’s-Hertogenbosch in een uitspraak
van 
16 maart 2012, ECLI:NL:RBSHE:2012:BV9760.

Anders oordeelt het gerechtshof Den Haag in een uitspraak van 30 augustus 2017,
ECLI:NL:GHDHA:2017:2981, r.o. 7: “Het hof is van oordeel dat het ouders vrij staat om afspraken te
maken met betrekking tot de door hen te betalen bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding
van hun minderjarige kinderen, zolang deze afspraken voldoen aan de wettelijke maatstaven. In strijd
met de wettelijke maatstaven zijn afspraken waarbij wordt afgezien van een bijdrage in de kosten van
verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen, of wordt afgezien van een verhoging daarvan
bij een toename van inkomsten van de onderhoudsplichtige. Een beding daarentegen waarbij partijen
afspreken dat de kinderalimentatie niet zal worden verlaagd, acht het hof rechtsgeldig. Het tussen
partijen overeengekomen artikel 3.4 van het convenant is naar het oordeel van het hof dan ook in
zoverre niet in strijd met de wet”.

In de visie van het gerechtshof Den Haag hebben partijen de vrijheid om een niet-wijzigingsbeding
af te spreken met betrekking tot de kinderalimentatie, mits daarbij niet wordt afgezien van
kinderalimentatie of wordt afgezien van een verhoging daarvan bij een toename van inkomsten
van de onderhoudsplichtige. In deze lijn overwoog eerder ook de rechtbank Noord-Nederland in
een uitspraak van 12 november 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:5453, r.o. 3.3., dat “het ouders
gedurende het huwelijk vrij staat om afspraken te maken over de bijdragen die zij voor hun kinderen
voldoen, mits deze voldoen aan de wettelijke maatstaven. Dit betekent met name dat partijen
rechtsgeldig kunnen overeenkomen dat een afgesproken bedrag aan kinderalimentatie later niet mag
worden verlaagd. Een beding dat inhoudt dat bij een toename van de inkomsten van de
alimentatieplichtige de alimentatie niet kan worden verhoogd acht de rechtbank in strijd met de
wettelijke maatstaven”. Hiermee is voorts vergelijkbaar, onder meer, de uitspraak van de rechtbank
Midden-Nederland van 8 december 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:6540.

Ook in de literatuur speelt deze discussie en worden verschillende antwoorden verdedigd. De
rechtbank wijst, zonder te pretenderen volledig te zijn, op aantekening 1a bij artikel 1:159 BW van
mr. S.F.M. Wortmann, Groene Serie Personen- en Familierecht, waarin zij met verwijzing naar de
uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 16 maart 2012, voornoemd, schrijft: “Het komt
mij voor dat de rechtbank een juiste uitspraak heeft gedaan. Het hier bedoelde beding van niet-wijziging
ziet alleen op partneralimentatie. Zou een dergelijk uitzonderlijk beding ook ten aanzien van
kinderalimentatie gemaakt moeten kunnen worden, dan is daartoe een uitdrukkelijke wettelijke regeling
vereist, waarin ook wordt ingegaan op de verhouding tot artikel 1:400 lid 2 BW”.

Daarentegen schrijft mr. L.H.M. Zonnenberg in zijn artikel ‘Kinderalimentatie en contractsvrijheid’,
EB 2012/53, dat de wetgever een niet-wijzigingsbeding ex artikel 1:159 BW voor kinderalimentatie
weliswaar niet in de wet heeft opgenomen, maar “dat wil nog niet zeggen dat ouders geen niet-
wijzigingsbeding mogen opnemen”. Hij voegt hieraan toe: “De beslissing van de rechtbank (’s-
Hertogenbosch van 16 maart 2012 voornoemd; toevoeging rechtbank) is niet op de wet gebaseerd,
maar strijdt zelfs met de sedert 1 maart 2009 geldende wetgeving (Wet bevordering voortgezet
ouderschap en zorgvuldige scheiding; toevoeging rechtbank). Het staat gehuwde ouders vrij zelf te
bepalen hoeveel geld wie van hen aan de kinderen besteedt. Niet (langer) gehuwde ouders hebben
dezelfde vrijheid, die niet door de rechter kan en behoort te worden beknot! Het staat echtelieden
immers vrij de regelingen te treffen, die zij willen, zolang maar niet wordt afgezien van het volgens de
wet verschuldigde levensonderhoud”.

Vooralsnog bestaat er, gelet op de verschillende standpunten in de jurisprudentie en de
literatuur, aldus geen duidelijkheid over het antwoord op de vraag of, mede gelet op hetgeen is
bepaald in artikel 1:400 lid 2 BW, het partijen nu wel of niet vrij staat om met betrekking tot
kinderalimentatie een niet-wijzigingsbeding overeen te komen, al dan niet in beperkte vorm. Het
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antwoord op deze vraag is naar het oordeel van de rechtbank niet alleen van rechtstreeks belang
voor de beoordeling van het verzoek van de vrouw in de onderhavige procedure, maar evenzeer
voor de beslechting en beëindiging van talrijke andere uit soortgelijke feiten voortvloeiende
geschillen waarin zich dezelfde vraag voordoet. Daarbij dient niet alleen te worden gedacht aan
aanhangige of nog aanhangig te maken geschillen, maar ook in het bijzonder aan de
adviespraktijk, die gebaat is bij duidelijkheid. Daarom zal de rechtbank de Hoge Raad der
Nederlanden (hierna ook: de Hoge Raad) ambtshalve vragen bij wijze van prejudiciële beslissing
de navolgende rechtsvragen te beantwoorden:

1.  Is een niet-wijzigingsbeding met betrekking tot kinderalimentatie gelet op de aard van de
onderhoudsverplichting nietig?

2.  Indien het antwoord op de vraag onder 1 ontkennend wordt beantwoord: is een niet-
wijzigingsbeding met betrekking tot kinderalimentatie wel nietig wanneer ten nadele van de
onderhoudsgerechtigde wordt afgeweken van de wettelijke en in de rechtspraktijk ontwikkelde
maatstaven van behoefte en draagkracht?

3.  Dient in geval het beding geldig is en de toets van artikel 1:159 lid 3 BW moet worden
aangelegd deze toets net zo stringent te worden toegepast als bij partneralimentatie dan wel
minder stringent?

De rechtbank heeft partijen bij beschikking van 18 april 2019, op grond van artikel 392 lid 2
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), in de gelegenheid gesteld om zich uiterlijk 3
mei 2019 uit te laten over het voornemen om genoemde prejudiciële vragen te stellen alsmede
over de inhoud van de te stellen vragen. Partijen hebben van deze gelegenheid geen gebruik
gemaakt.

De rechtbank:

verzoekt de Hoge Raad der Nederlanden om bij wijze van prejudiciële beslissing de rechtsvragen
te beantwoorden als omschreven in rechtsoverweging 4.30;

draagt de griffier van deze rechtbank op om ter uitvoering van artikel 392 lid 4 Rv onverwijld een
afschrift van deze beschikking aan de civiele griffie van de Hoge Raad der Nederlanden toe te
zenden;

bepaalt dat de griffier afschriften van de andere op de procedure betrekking hebbende stukken
op diens verzoek aan de griffier van de Hoge Raad der Nederlanden zendt;

houdt iedere verdere beslissing aan totdat een afschrift van de beslissing van de Hoge Raad der
Nederlanden zal zijn ontvangen.

Deze beschikking is gegeven door mr. S. ter Braak, voorzitter, mr. J.W. Brunt en mr. S.M.J. Korthuis-
Becks, leden
en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier op 14 mei 2019.

Conc: BSt(O

5 De beslissing
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Instantie Gerechtshof Den Haag

Datum uitspraak 19-09-2018

Datum publicatie 09-10-2018

Zaaknummer 200.234.464/01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Rekestprocedure

Inhoudsindicatie
Partneralimentatie. Behoefte. Verdiencapaciteit. Interen op (rendement uit) eigen
vermogen van 2,8 miljoen, uit hoofde van verdeling.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
EB 2019/4 
FJR 2019/31.15 

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling civiel recht

zaaknummer : 200.234.464/01

zaaknummer rechtbank : C/09/526478

beschikking van de meervoudige kamer van 19 september 2018

inzake

[appellante] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoekster in hoger beroep,

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat mr. M.H. van den Berg te Zeist,

ECLI:NL:GHDHA:2018:2622
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tegen

[geïntimeerde] ,

wonende te [woonplaats] , Portugal,

verweerder in hoger beroep,

hierna te noemen: de man,

advocaat mr. O. Hammerstein te Amsterdam.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Den Haag van 6 december 2017, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

De vrouw is op 2 maart 2018 in hoger beroep gekomen van voormelde beschikking.

De man heeft op 2 mei 2018 een verweerschrift ingediend.

Bij het hof zijn verder ingekomen:

een journaalbericht van de zijde van de vrouw van 21 maart 2018 met bijlagen, ingekomen op
22 maart 2018;
een akte van 3 augustus 2018 van de zijde van de man met bijlagen, ingekomen op diezelfde
datum.

De mondelinge behandeling heeft op 24 augustus 2018 plaatsgevonden. Partijen zijn in persoon
verschenen, bijgestaan door hun advocaten.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten voor zover daartegen in hoger beroep
niet is opgekomen. Onder meer staat het volgende vast.

Partijen zijn [in] 1998 te [plaats] met elkaar hertrouwd, nadat hun eerdere huwelijk (gesloten op [in]
1994 [in] 1996) was ontbonden.

Ter zitting heeft de advocaat van de vrouw – onweersproken – gesteld dat de echtscheiding op 19
maart 2018 is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, zodat het hof daarvan uitgaat.

1 Het verloop van het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep

3 De feiten
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Bij de bestreden beschikking is echtscheiding tussen partijen uitgesproken. Verder zijn, voor zover
thans van belang, afgewezen de verzoeken van de vrouw, strekkende tot:

a.  vaststelling van een door de man aan de vrouw te betalen partneralimentatie van € 5.500,-
netto per maand, telkens bij vooruitbetaling te voldoen;

b.  bepaling dat de man met ingang van 1 januari 2017 maandelijks aan de vrouw tegen
behoorlijke bewijs van kwijting dient te voldoen een gebruiksvergoeding van € 1.711,- per
maand, zolang hij het uitsluitend gebruik van de gemeenschappelijke woning heeft, waarbij
een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend.

De vrouw verzoekt het hof de bestreden beschikking te vernietigen voor zover het betreft de
afwijzing van het verzoeken om partneralimentatie en (voorwaardelijk) een door de man aan de
vrouw te betalen gebruiksvergoeding en, in zoverre opnieuw beschikkende:

de door de man aan de vrouw te betalen partneralimentatie vast stellen op primair € 7.528,-
per maand, subsidiair € 2.021,- per maand, maandelijks bij vooruitbetaling te voldoen, althans
een zodanig bedrag als het hof vermeent te behoren, in de periode dat de vrouw nog niet
beschikt over het vermogen ten bedrage van tenminste € 2.000.000,- dat haar toekomt uit de
huwelijksgemeenschap;
de door de man aan de vrouw te betalen partneralimentatie vast stellen op primair € 7.528,-
per maand, subsidiair € 2.021,- per maand, maandelijks bij vooruitbetaling te voldoen, althans
een zodanig bedrag als het hof vermeent te behoren, in de periode dat de vrouw beschikt over
het vermogen ten bedrage van tenminste € 2.000.000,- dat haar toekomt uit de
huwelijksgemeenschap;
te bepalen dat de man met ingang van 1 januari 2017, althans een zodanige datum als het hof
vermeent te behoren, aan de vrouw een gebruikersvergoeding moet betalen van € 1.711,- per
maand, maandelijks bij vooruitbetaling te voldoen, waarbij een gedeelte van de maand als
volle maand wordt gerekend.

Kosten rechtens.

De man verweert zich daartegen en verzoekt het hof de bestreden beschikking te bekrachtigen
eventueel onder verbetering van gronden, met veroordeling van de vrouw tot betaling van de
kosten van het hoger beroep.

Partneralimentatie

Hoogte van de behoefte vrouw

De behoefte van de vrouw van € 6.348,- per maand netto is niet in geschil en staat daarmee vast.

Behoeftigheid

De rechtbank heeft geoordeeld dat de vrouw kan voorzien in haar behoefte, uitgaande van een
(rendement op het haar in het kader van de verdeling toevallende) vermogen van ongeveer €
2.000.000,- en een verdiencapaciteit van € 2.268,90 bruto per maand. Daarbij heeft de rechtbank
overwogen dat de vrouw dit (rendement uit) vermogen tevens kan aanwenden om de periode als
werkzoekende te overbruggen.

4 De omvang van het geschil

5 De motivering van de beslissing
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De vrouw is het daar niet mee eens en voert in het beroepschrift het volgende aan, er van
uitgaande dat de vrouw in Portugal blijft. De vrouw heeft weliswaar administratieve
werkzaamheden voor de onderneming van de man verricht, maar is bijna 55 jaar, heeft geen
diploma’s of certificaten op het administratieve gebied en spreekt, anders dan de man stelt, geen
Portugees. Daarnaast is de werkeloosheid in Portugal erg hoog en het inkomen lager dan in
Nederland. De vrouw moet een termijn worden gegund van drie jaren voor het zoeken van een
baan met een maximaal inkomen van € 1.000,- bruto per maand. Verder is de vrouw nog niet
volledig beschikbaar voor werkzaamheden doordat zij haar zoon nog naar school moet brengen
en ophalen. Daarnaast is de verdeling van de huwelijksgemeenschap nog niet vastgesteld door de
rechtbank en de procedure daarover kan nog lang duren. Ook als de verdeling heeft
plaatsgevonden, heeft de vrouw behoefte aan een bijdrage van de man. Het rendement uit
vermogen, zowel met als zonder eigen arbeidsinkomen, is onvoldoende om te voorzien in de
behoefte van de vrouw. De vrouw zal een woning moeten kopen van circa € 700.000,-, zodat er
een bedrag van € 1.300.000,- resteert. De vrouw heeft geld moeten lenen van haar moeder en
een bedrag opgenomen uit de onderneming voor haar vertrek uit de echtelijke woning. Deze
bedragen zal zij moeten terugbetalen aan haar moeder en de onderneming. Het is niet terecht dat
de vrouw zou moeten interen op haar vermogen in de periode dat zij nog geen werk heeft. Als
laatste voert de vrouw aan dat de rechtbank ten onrechte de draagkracht van de man tot het
betalen van partneralimentatie niet heeft vastgesteld en meegewogen in haar beslissing.

De man voert daartegen gemotiveerd verweer.

Het hof stelt voorop dat voor het antwoord op de vraag of sprake is van behoeftigheid bij de
vrouw (degene die vaststelling van een partneralimentatie verzoekt), niet alleen haar inkomen
maar ook haar vermogen van belang is. Of van degene die vaststelling van een partneralimentatie
verzoekt, kan worden gevergd dat zij inteert op haar vermogen, hangt af van de omstandigheden
van het geval (vgl. HR 12 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF7412).

Het hof is, met de rechtbank, van oordeel dat de vrouw in de gegeven situatie in haar eigen
levensonderhoud kan voorzien en wel om de navolgende redenen.

Van de vrouw mag worden verwacht dat zij deels in haar eigen behoefte voorziet door te werken.
De stellingen van de vrouw die betrekking hebben op Portugal (dat de werkeloosheid in Portugal
hoog is, de vrouw de Portugese taal niet spreekt, het inkomen in Portugal lager is dan in
Nederland en het niet kunnen werken in verband met het halen en brengen van de (inmiddels
meerderjarige) zoon van partijen naar school in Portugal), passeert het hof, aangezien de vrouw
thans woonachtig is in Nederland. Het is een feit van algemene bekendheid dat op dit moment de
economie en de werkgelegenheid in Nederland aantrekt. Het moet voor de vrouw dan ook
mogelijk zijn om een inkomen te verwerven gelijk aan het inkomen waar de rechtbank vanuit is
gegaan (€ 2.268,90 bruto per maand). Weliswaar beschikt de vrouw niet over diploma’s of
certificaten op het administratieve gebied, maar zij beschikt wel over de nodige werkervaring. Zo
heeft de vrouw in het verleden een makelaarskantoor gehad en jarenlang administratieve
werkzaamheden verricht voor de onderneming van de man. Hoewel de vrouw ter zitting heeft
gesteld dat zij tot op heden vergeefs heeft gesolliciteerd, heeft zij nagelaten om ter onderbouwing
daarvan stukken in het geding te brengen. Het hof ziet, gezien het huidige aanbod aan banen,
geen aanleiding om de vrouw een termijn te gunnen van drie jaren voor het vinden van een baan.

Op dit moment is de procedure met betrekking tot de verdeling van de huwelijksgemeenschap nog
aanhangig bij de rechtbank. De man heeft gesteld dat zijn accountant een opstelling heeft
gemaakt van het totale vermogen van partijen, waaruit blijkt dat de vrouw in het kader van die
verdeling gerechtigd is tot de helft daarvan, namelijk tot een vermogen van € 2.850.000,-, ofwel €
850.000,- meer dan waar de rechtbank vanuit is gegaan. Hoewel de vrouw de hoogte van dit
bedrag bestrijdt, laat zij na aan te geven wat de hoogte van haar aandeel in het vermogen dan
wel is. Het hof gaat dan ook uit van voormeld bedrag. Het aandeel waartoe de vrouw gerechtigd
is, is naar het oordeel van het hof van een zodanige omvang dat van de vrouw mag worden
verwacht dat zij in haar resterende behoefte voorziet door het rendement op dit vermogen en zo
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nodig daarop inteert. De stelling van de vrouw dat haar vermogen lager is omdat zij een woning
wenst te kopen van € 700.000,-, maakt niet dat het vermogen van de vrouw minder wordt, maar
slechts dat het niet in contanten beschikbaar is. Het hof passeert die stelling dan ook.

Het hof begrijpt dat de vrouw op dit moment nog niet beschikt over liquide middelen, omdat de
procedure met betrekking tot de verdeling van de huwelijksgemeenschap nog niet is afgerond. De
vrouw verzoekt daarom de partneralimentatie te verdelen in een bedrag voor en een bedrag na
de verdeling. Het hof ziet daartoe geen aanleiding aangezien de rechtbank ongeveer gelijktijdig
met de uitspraak van dit hof uitspraak zal doen met betrekking tot de verdeling van de
huwelijksgemeenschap. Het ligt op de weg van partijen om vervolgens zo spoedig mogelijk
gezamenlijk uitvoering aan die verdeling te geven.

Draagkracht man

Gelet op het voorgaande, behoeft de draagkracht van de man geen bespreking meer.

Gebruiksvergoeding

Ter zitting heeft de man verklaard dat hij alle woonlasten voor de woning in Portugal voor zijn
rekening zal nemen en de helft niet op de vrouw zal verhalen, zodat het voorwaardelijke verzoek
van de vrouw om een gebruiksvergoeding geen bespreking meer behoeft.

Proceskosten

Gelet op de familierechtelijke aard van de procedure zal het hof de proceskosten in hoger beroep
compenseren.

Het hof:

bekrachtigt de bestreden beschikking voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen;

compenseert de kosten van het geding in hoger beroep in die zin, dat elke partij de eigen kosten
draagt;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. P.B. Kamminga, I. Obbink-Reijngoud en A.R.J. Mulder, bijgestaan
door mr. M.J. de Klerk als griffier, en is op 19 september 2018 uitgesproken in het openbaar in
tegenwoordigheid van de griffier.

6 De beslissing
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Bijzondere kenmerken Beschikking 

Inhoudsindicatie
Vaststelling partneralimentatie. De alimentatieduur wordt beperkt tot de duur van
het huwelijk (8 jaar).

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
EB 2019/16 

Uitspraak

Team Familie- en Jeugdrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer: C/08/213495 / ES RK 18-431

beschikking van 30 oktober 2018

inzake

[verzoekster] ,

verder te noemen: de vrouw,

wonende te [plaats] ,

verzoekster,

advocaat: mr. M.M.H. Ceelen,

en

[belanghebbende] ,
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verder te noemen: de man,

wonende te [plaats] ,

belanghebbende,

advocaat: mr. E. Taş.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- het verzoek met bijlagen, binnengekomen op 29 januari 2018;

- het exploot van de betekening van 30 januari 2018;

- een op 9 maart 2018 binnengekomen brief van mr. Taş van diezelfde datum;

- het verweer, tevens zelfstandig verzoek, met bijlagen, binnengekomen op 07 mei 2018;

- een op 28 mei 2018 binnengekomen brief van mr. Taş van diezelfde datum;

- het verweer tegen het zelfstandig verzoek, binnengekomen op 4 juni 2018;

- een op 7 september 2018 binnengekomen brief van mr. Ceelen van diezelfde datum;

- een op 11 september 2018 binnengekomen brief van mr. Taş van 6 september 2018 met bijlagen.

De mondelinge behandeling van de zaak heeft met gesloten deuren plaatsgevonden op

20 september 2018. Ter zitting zijn verschenen:

- de vrouw bijgestaan door haar advocaat;

- de man bijgestaan door zijn advocaat.

Aan P. van Oijen, als psychiatrisch verpleegkundige werkzaam bij Psinova, is bijzondere toegang
verleend.

Partijen zijn op 18 juni 2010 te Deventer met elkaar gehuwd in de wettelijke gemeenschap van
goederen.

Partijen hebben de Nederlandse nationaliteit.

De vrouw verzoekt de rechtbank bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

a) tussen partijen de echtscheiding uit te spreken.

1 Het procesverloop

2 De feiten

3 Het verzoek
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De man verzoekt de rechtbank bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

a. a) tussen partijen de echtscheiding uit te spreken;

de verdeling te gelasten van de per datum echtscheidingsverzoek ontbonden
huwelijksgoederengemeenschap, met benoeming van een notaris en een onzijdig persoon;

te bepalen dat de vrouw zal bijdragen in de kosten van het levensonderhoud van de man met € 300,-
per maand;

te bepalen dat de man jegens de vrouw bevoegd is de bewoning van de echtelijke woning aan
[adres] en het gebruik van de zaken die behoren bij deze woning en tot de inboedel daarvan
gedurende zes maanden na de inschrijving van deze beschikking voort te zetten.

De vrouw heeft verweer gevoerd tegen het zelfstandige verzoek van de man met betrekking

tot de bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de man en verzocht te bepalen dat de

vrouw gedurende één jaar na inschrijving van de echtscheiding een bijdrage in de kosten van

levensonderhoud van de man moet voldoen van € 300,- per maand en dat de vrouw daarna

nog gedurende één jaar € 150,- bruto per maand aan de man moet voldoen als bijdrage in

zijn kosten van levensonderhoud en dat daarna de bijdrage plicht is geëindigd terwijl deze

bijdrage niet wordt geïndexeerd.

De vrouw heeft de rechtbank verzocht de verzoeken van de man onder b) en d) af te wijzen.

De ontvankelijkheid 

Bij de betekening van het verzoekschrift zijn de wettelijke termijnen en formaliteiten in acht
genomen. De in artikel 815 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) gemelde bescheiden zijn
als bijlagen bij het verzoekschrift gevoegd.

De echtscheiding

Nu de vrouw stelt en de man erkent dat het huwelijk van partijen duurzaam is ontwricht, staat
deze duurzame ontwrichting in rechte vast. De verzoeken tot echtscheiding zullen daarom worden
toegewezen.

De verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap

4 Het verweer tevens houdend zelfstandig verzoek

5 Het verweer op het zelfstandig verzoek

6 De beoordeling
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De gevraagde nevenvoorziening met betrekking tot de verdeling van de
huwelijksgoederengemeenschap is voor toewijzing vatbaar, nu de vrouw haar verweer daartegen
kennelijk niet langer handhaaft.

Het voortgezet gebruik van de echtelijke woning

De man heeft het verzoek te bepalen dat de man jegens de vrouw bevoegd is tot bewoning van
de echtelijke woning aan [adres] , alsmede tot het gebruik van de bij die woning en tot de
inboedel daarvan behorende zaken, gedurende zes maanden na inschrijving van de ten deze te
wijzen echtscheidingsbeschikking ter zitting ingetrokken, zodat dit verzoek van de man geen
verdere bespreking meer behoeft.

De bijdrage in het levensonderhoud van de man

De behoefte

De man heeft de rechtbank verzocht te bepalen dat de vrouw aan de man een bedrag van €
300,- per maand betaalt als bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van de man, telkens
bij vooruitbetaling te voldoen.

De vrouw betwist niet dat behoefte bestaat aan een bijdrage in de kosten van levensonderhoud
van de man van € 300,- per maand, zodat die behoefte in rechte vaststaat.

Zij verzoekt het bovenvermelde bedrag toe te wijzen onder vaststelling van een termijn.

Limitering

De vrouw heeft gesteld dat het inkomen van de man op geen enkele wijze door het huwelijk is
beïnvloed. Er zijn geen kinderen uit het huwelijk geboren. De man heeft derhalve geen zorgtaken
ten gevolge waarvan hij minder is gaan werken. De man heeft tijdens het huwelijk nimmer
gewerkt. De man ontvangt vanaf ongeveer de leeftijd van 20 jaar een WAO/Wajong uitkering. Met
de WAO/Wajong uitkering kon de man voor het huwelijk prima rond komen. Het huwelijk met de
vrouw heeft er niet voor gezorgd dat het inkomen van de man op het niveau van een
WAO/Wajong uitkering bleef. De man zou sowieso op dat niveau blijven, gelet op het feit dat de
man niet in staat is om te werken. De man ontvangt de WAO/Wajong uitkering na meerdere
herkeuringen immers nog steeds. De man heeft door het huwelijk derhalve geen achterstand
opgelopen op de arbeidsmarkt. De vrouw is dan ook van mening dat de bijdrage in twee jaar
afgebouwd dient worden en daarna beëindigd kan worden. Dat wil zeggen dat zij bereid is het
eerste jaar € 300,- per maand te voldoen, het tweede jaar € 150,- per maand en dat de
bijdrageplicht daarna is geëindigd. In de periode van twee jaar kan de man wennen aan het
inkomensniveau zoals hij ook had voor het huwelijk met de vrouw. Daarnaast zal de man na
verkoop van de woning beschikken over een klein vermogen, waarmee hij zijn inkomen - indien
nodig - kan aanvullen.

De man heeft hierop aangevoerd dat het verzoek van de vrouw afgewezen dient te worden.
Subsidiair is hij van mening dat indien een termijn wordt vastgesteld deze vastgesteld dient te
worden op acht jaar; de duur van het huwelijk. Het is niet reëel dat de man na twee jaar niet
meer op het welstandsniveau van het huwelijk leeft. De vrouw heeft haar verzoek onvoldoende
onderbouwd. De vrouw geeft geen inzicht in haar inkomen. De man betwist dat zijn inkomen niet
door het huwelijk is beïnvloed. De man deed het huishouden, de boodschappen en de klussen in
en om het huis. Het was een stilzwijgende afspraak tussen partijen dat de man niet hoefde te
werken. Om die reden is de man niet toegekomen aan re-integreren. Indien de man niet gehuwd
was zou hij actief geweest kunnen zijn op de arbeidsmarkt. De man heeft derhalve wel degelijk
een achterstand opgelopen op de arbeidsmarkt door het huwelijk met de vrouw. Los van het
bovenstaande is de man thans niet in staat om te werken. De man is zes maanden opgenomen
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geweest in verband met een psychose. De man heeft een rechterlijke machtiging. De verwachting
is dat de man ongeveer twee jaar nodig heeft om te herstellen. De man is gediagnostiseerd met
schizofrenie, welke diagnose de vrouw overigens betwist.

De rechtbank overweegt als volgt. Op grond van artikel 1:157 lid 4 BW is uitgangspunt dat de
onderhavige onderhoudsverplichting van rechtswege eindigt na het verstrijken van een termijn
van twaalf jaar na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking. Op grond van artikel 1:157 lid 3
BW kán de rechter op verzoek van één van de echtgenoten voorwaarden verbinden aan de
alimentatieverplichting en/of de duur ervan limiteren.

Voorop dient te worden gesteld dat op een ieder de verplichting rust om in eigen
levensonderhoud te voorzien, hetgeen ook geldt voor de man. Voor de rechtbank staat echter
vast dat de man op dit moment niet kan werken. De man werkt aan zijn herstel in verband met
psychische problematiek. Los daarvan is het zeer de vraag of de man in de toekomst zicht heeft op
een terugkeer op de arbeidsmarkt gelet op zijn (huidige) medische toestand en het feit dat de
man al zeer geruime tijd niet aan het arbeidsproces heeft deelgenomen.

De man heeft ook voor het huwelijk niet aan het arbeidsproces deelgenomen. De man ontving
gedurende een periode van twaalf jaar die aan het huwelijk vooraf ging een WAO/Wajong
uitkering. Daarmee staat vast dat de man ruim vóór het huwelijk met de vrouw van dat beperkte
inkomen heeft geleefd en daarmee kennelijk kon rondkomen.

Wel was de levensstandaard/welstand waarin de man tijdens het huwelijk met de vrouw, voor de
duur van acht jaar, heeft verkeerd uiteraard hoger dan de levenstandaard die de man gewoon
was vóór het aangaan van het huwelijk met de vrouw. Het inkomen dat de man zal hebben na
beëindiging van het huwelijk zal nagenoeg gelijk zijn aan zijn inkomen voorafgaand aan het
huwelijk. Anders dan de man stelt concludeert de rechtbank uit het voorafgaande dat de man zich
door het huwelijk geen opofferingen heeft hoeven getroosten in de zin dat zijn verdiencapaciteit
negatief is beïnvloed. Om die reden is de rechtbank van oordeel dat het redelijk is de
alimentatieduur te beperken tot de duur van het huwelijk. De man heeft zodoende ruim de tijd te
wennen aan een lager welstandsniveau dan hij tijdens het huwelijk was gewend dan wel heeft de
man ruim de tijd om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt om zo in zijn eigen levensonderhoud te
voorzien.

De vrouw heeft geen financiële gegevens aan de rechtbank overgelegd. De vrouw heeft
evenmin aangevoerd dat zij niet in staat tot betaling van de door de man verzochte bijdrage van €
300,- per maand. De rechtbank zal het verzoek van de man derhalve toewijzen en beslissen zoals
hieronder staat vermeld.

De proceskosten

Omdat partijen echtelieden zijn, zal de rechtbank bepalen dat elk van de partijen de eigen
kosten draagt.

De rechtbank:

spreekt uit de echtscheiding tussen partijen, op 18 juni 2010 te Deventer gehuwd;

7 De beslissing

79



bepaalt dat de vrouw met ingang van de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in
de registers van de burgerlijke stand op € 300,- (driehonderd euro) per maand aan de man voldoet
als bijdrage in de kosten van het levensonderhoud, telkens bij vooruitbetaling te voldoen;

bepaalt dat deze onderhoudsverplichting van de vrouw jegens de man eindigt acht jaren na de dag
van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand;

beveelt partijen om, zodra de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand,
met elkaar over te gaan tot verdeling van de gemeenschap waarin zij zijn

gehuwd;

benoemt notaris mr. J.W. Kroes te Deventer tot notaris, voor wie de werkzaamheden van die verdeling
zullen plaats hebben op een door die notaris te bepalen tijdstip en plaats. Dit tenzij partijen binnen
veertien dagen nadat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand een
andere notaris kiezen;

verstaat dat de kosten die de benoemde of gekozen notaris voor deze werkzaamheden maakt, ten
laste van de te verdelen gemeenschap komen;

benoemt mr. M. van Haaf-Noot, advocaat te Deventer, tot onzijdig persoon om diegene te
vertegenwoordigen die weigert aan de verdeling mee te werken;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad, behoudens voor zover het de
echtscheiding betreft;

compenseert de kosten van deze procedure in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven te Zwolle door mr. H.F.J.M. Schröder en in het openbaar uitgesproken op
30 oktober 2018 in tegenwoordigheid van J. Pol, griffier.

Een afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan de raad voor de kinderbescherming en de in deze
beschikking vermelde gegevens worden door de raad opgenomen in zijn registratie.
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Tegen deze beschikking kan - uitsluitend door tussenkomst van een advocaat - hoger beroep worden
ingesteld bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden:

a.  door de verzoeker en door de in de procedure verschenen belanghebbenden: binnen drie maanden, te
rekenen van de dag van de uitspraak;

b.  door de echtgenoot die in eerste aanleg niet is verschenen: binnen drie maanden na de betekening van
deze beschikking aan hem in persoon dan wel binnen drie maanden nadat zij op andere wijze is
betekend en openlijk bekend is gemaakt;

c.  door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat de beschikking hun
op andere wijze bekend is geworden.
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Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling civiel recht

zaaknummer : 200.223.798/01

rekestnummer rechtbank : FA RK 16-9423

zaaknummer rechtbank : C/09/523365

beschikking van de meervoudige kamer van 5 september 2018

inzake

[appellant] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker in hoger beroep,

hierna te noemen: de man,

advocaat mr. E.A. Kazzaz-de Hoog te Den Haag,

ECLI:NL:GHDHA:2018:2272
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tegen

[geïntimeerde] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerster in hoger beroep,

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat mr. J.M. Spronk te Utrecht.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Den Haag van 26 juni 2017, uitgesproken onder voormeld zaaknummer (hierna: de
bestreden beschikking).

De man is op 22 september 2017 in hoger beroep gekomen van de bestreden beschikking.

De vrouw heeft op 23 januari 2018 een verweerschrift ingediend.

Bij het hof zijn voorts de volgende stukken ingekomen:

van de zijde van de man:

- op 11 december 2017 een V-formulier van diezelfde datum met bijlagen;

- op 12 juni 2018 een V-formulier van 11 juni 2018 met bijlagen.

van de zijde van de vrouw:

- op 8 juni 2018 een V-formulier van 7 juni 2018 met bijlagen.

De mondelinge behandeling heeft op 20 juni 2018 plaatsgevonden.

Ter zitting waren aanwezig:

- de man, bijgestaan door zijn advocaat;

- de vrouw, bijgestaan door haar advocaat.

Beide advocaten hebben pleitnotities overgelegd.

Na de mondelinge behandeling is met toestemming van het hof ingekomen een V-formulier van 30
juli 2018 met bijlagen van de zijde van de vrouw.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten voor zover daartegen in hoger
beroep niet is opgekomen. Onder meer staat het volgende vast.

1 Het verloop van het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep

3 De feiten
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Partijen zijn gehuwd geweest van [datum] 1978 tot [datum] 2014.

Bij beschikking van de rechtbank Den Haag van 6 mei 2014 is – voor zover thans van belang – de
echtscheiding tussen partijen uitgesproken, de door de man te betalen uitkering in de kosten van
levensonderhoud van de vrouw (hierna ook: partneralimentatie) met ingang van de datum van de
inschrijving van de echtscheidingsbeschikking bepaald op € 1.591,- per maand totdat de
(voormalige) echtelijke woning is verkocht en op € 1.852,- per maand nadat de (voormalige)
echtelijke woning is verkocht.

Bij de bestreden beschikking is, voor zover thans van belang, het verzoek van de man om te
bepalen dat de partneralimentatie per 1 augustus 2015 niet meer bedraagt dan € 970,23 per
maand, dan wel op een bedrag dat de rechtbank juist acht, afgewezen.

Na een aanvulling ter zitting verzoekt de man het hof de bestreden beschikking te vernietigen
voor zover daarbij de verzoeken van de man in eerste aanleg zijn afgewezen en opnieuw
rechtdoende, te bepalen:

I. dat de door de man aan de vrouw te betalen partneralimentatie per 1 augustus 2015 niet meer
bedraagt dan het overeengekomen bedrag van € 970,23 per maand,

II. dat de door de man aan de vrouw te betalen alimentatie per 1 januari 2017, of in ieder geval
per 1 oktober 2018 op nihil zal worden gesteld, dan wel op een door het hof in goede justitie te
bepalen bedrag, met kwijtschelding van de achterstand,

III. kosten rechtens.

De vrouw verweert zich daartegen en verzoekt het hof, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij
voorraad, de man niet-ontvankelijk te verklaren in zijn beroep, althans zijn verzoeken af te wijzen
en de bestreden beschikking in stand te laten.

Wijziging van omstandigheden

Het hof is van oordeel dat de door de man gestelde wijzigingen een heroverweging van de door
de man aan de vrouw te betalen partneralimentatie rechtvaardigen. Niet in geschil is immers dat
de dienstbetrekking van de man is geëindigd en hij met ingang van 1 augustus 2015 een WW-
uitkering ontvangt met daarnaast tien procent van het [pensioen] en de vrouw een erfenis heeft
ontvangen als ook haar deel in het [pensioen] van de man ontvangt waarmee haar
inkomenspositie is gewijzigd. Het hof zal dan ook beoordelen of sprake is van een wijziging van
omstandigheden als bedoeld in artikel 1:401 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) waardoor de
in de beschikking van 6 mei 2014 vastgestelde bedragen hebben opgehouden te voldoen aan de
wettelijke maatstaven.

Ingangsdatum

De man stelt dat hij de gevolgen van zijn ontslag en het besluit hiertoe aan de vrouw heeft
uitgelegd en dat zij het begreep. Hij heeft ook uitgelegd dat de partneralimentatie per 1 augustus

4 De omvang van het geschil

5 De motivering van de beslissing
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2015 daarom verlaagd zou worden tot € 970,- per maand en volgens de man was de vrouw
daarmee akkoord.

De vrouw betwist dat zij heeft ingestemd met een verlaging van de alsdan geldende
partneralimentatie naar € 970,- per maand met ingang van 1 augustus 2015 zoals door de man
wordt gesteld. De door de man beschreven constructie rondom de beëindiging van zijn
dienstbetrekking was de vrouw niet bekend in 2017. Pas ter zitting in eerste aanleg c.q. kort voor
die zitting kwam de vrouw in het bezit van de beëindigingsovereenkomst. De vrouw verzoekt het
hof, voor het geval de partneralimentatie wordt gewijzigd, deze wijziging pas te doen ingaan op 1
januari 2018. Dit gelet op de financiële situatie van de vrouw. Daarbij speelt ook een rol dat het
beroepschrift van de man bij het hof op 25 september 2017 is ingekomen en dat pas op 12
december 2017 de bij het beroepschrift behorende stukken zijn ingediend. Pas op laatstgenoemde
datum kon de zaak daarom in behandeling worden genomen door het hof, aldus de vrouw.

Artikel 1:402 BW laat de rechter grote vrijheid bij het vaststellen van de ingangsdatum van de
alimentatieverplichting. Drie data liggen als ingangsdatum het meest voor de hand: de datum
waarop de omstandigheden zijn ingetreden die voor de onderhoudsverplichting bepalend zijn, de
datum van het inleidend processtuk en de datum waarop de rechter beslist.

Het hof is evenals de rechtbank van oordeel dat de man onvoldoende heeft aangetoond dat de
vrouw onvoorwaardelijk heeft ingestemd met zijn voorstel om met ingang van 1 augustus 2015
minder partneralimentatie te betalen. Wel is komen vast te staan dat de man de vrouw in kennis
heeft gesteld van zijn ontslag en de daaruit voortvloeiende inkomensdaling en de gevolgen die
dat volgens hem moest hebben voor zijn draagkracht. Het hof acht het dan ook redelijk om 1
augustus 2015 als ingangsdatum voor de eventuele wijziging in de partneralimentatie aan te
houden, aangezien de vrouw vanaf die datum op de hoogte was van de gewijzigde
omstandigheden en daarmee rekening had kunnen houden.

Behoeftigheid van de vrouw

De man stelt dat de behoefte van de vrouw is gewijzigd. Zij heeft een erfenis ontvangen,
waardoor zij onder meer voor de helft eigenaar is geworden van een woning vrij van hypotheek.
Deze woning is inmiddels verkocht. De man voert aan dat het aandeel van de vrouw in de
verkoopopbrengst van de woning haar behoefte vermindert, waarmee rekening gehouden moet
worden.

Voor wat betreft de erfenis van haar moeder, erkent de vrouw dat de woning die zich in de erfenis
bevond, inmiddels is verkocht door haar en haar zus. De opbrengst bedroeg 
€ 240.000,-. De vrouw diende van haar aandeel daarvan onder andere een lening die zij was
aangegaan bij haar zus en zwager af te betalen, schulden aan derden en erfbelasting af te
dragen. De vrouw leeft van haar inkomen uit arbeid van € 1.072,- netto per maand. Verder
ontvangt zij een [pensioenuitkering] van € 101,- bruto per maand, die de man ook ontvangt. Gelet
op de woonlasten van de vrouw en haar premie ziektekostenverzekering is een aanvulling van de
man onontbeerlijk, aldus de vrouw.

Het hof overweegt als volgt. In de beschikking voorlopige voorzieningen van 22 april 2014 is de
aanvullende behoefte van de vrouw aan een bijdrage in haar levensonderhoud gesteld op een
bedrag van € 1.185,- netto per maand. De rechtbank heeft dit overgenomen in de
echtscheidingsbeschikking van 6 mei 2014. Ter zitting is duidelijk geworden dat de vrouw van de
erfenis van haar moeder, die op 9 februari 2016 is overleden, een bedrag van circa € 86.500,-
heeft overgehouden. Het hof is van oordeel dat de vrouw haar vermogen (deels) dient aan te
wenden ter voorziening in de kosten van haar eigen levensonderhoud. Het hof zal in redelijkheid
uitgaan van een bedrag van € 500,- per maand. Het hof heeft hierbij rekening gehouden met het
feit dat de man per 1 oktober 2020 met pensioen gaat en de vrouw – gelet op de lange duur van
hun huwelijk – ongeveer de helft van de pensioenuitkering in het kader van de verevening zal
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ontvangen. Het hof zal de aanvullende behoefte van € 1.185,- netto per maand daarom
verminderen met € 500,- en verder verminderen met € 64,-. Anders dan de vrouw heeft gesteld
blijkt uit de door haar overgelegde stukken immers dat de [pensioenuitkering] niet inbegrepen is
in het bedrag van € 1.072,-. Zij ontvangt een bedrag van (afgerond) € 64,- (netto) ter zake van
het [pensioen] . Het hof gaat er derhalve van uit dat de vrouw behoefte heeft aan een
aanvullende bijdrage in haar levensonderhoud van € 621,- netto per maand, ofwel € 1.080,- bruto
per maand.

Draagkracht van de man

De man stelt ten aanzien van zijn draagkracht, naar het hof begrijpt, dat zijn draagkracht een
bijdrage als opgenomen in de echtscheidingsbeschikking niet meer toelaat. In de
echtscheidingsbeschikking van 6 mei 2014 is onder meer bepaald dat de polis van [polis] aan de
man wordt toebedeeld onder de voorwaarde dat de man per 1 september 2015 met vervroegd
pensioen zou gaan en geen vermindering partneralimentatie zou vragen op die grond. De man
heeft echter niet meer de mogelijkheid gehad om per 1 september 2015 met vervroegd pensioen
te gaan, omdat hij voor die datum is ontslagen. Zijn werkgever heeft hem gemeld dat er geen
werkbare verhouding meer was omdat de man de werkzaamheden al langere tijd niet meer in
voldoende mate en met voldoende continuïteit kon verrichten. Gezien zijn lange loopbaan en de
grote waardering voor de man heeft de werkgever hem aangeboden samen te zoeken naar de
voor de man in financieel opzicht meest gunstige constructie. De voorwaarde van de werkgever
was wel dat het dienstverband uiterlijk per 1 augustus 2015 moest eindigen, te weten voor het
begin van het nieuwe schooljaar. De man heeft zich goed laten informeren over alle
mogelijkheden, waarbij zijn enige doel was het behouden van een zo hoog mogelijk inkomen tot
aan de datum van zijn pensionering en daarmee ook een zo groot mogelijke draagkracht, hetgeen
zowel in zijn belang als dat van de vrouw was. De man meent dat hij de meest gunstige
constructie heeft gekozen, te weten een WW-uitkering gedurende 38 maanden, derhalve tot 1
oktober 2018, in ruil voor het afzien van een transitievergoeding. Indien de man zou hebben
gekozen voor een transitievergoeding zou hij een kortere periode een uitkering hebben
ontvangen en zou hij na die periode tot de datum van zijn pensionering zijn teruggeworpen op
een uitkering op bijstandsniveau. In die situatie zou er geen enkele draagkracht meer zijn en zou
de vrouw geen enkel bedrag aan alimentatie meer kunnen ontvangen. De man wijst er verder op
dat de ontvangst van een WW-uitkering een sollicitatieplicht impliceert. De man solliciteert maar
heeft, mede gelet op zijn leeftijd en gezondheid, geen andere baan kunnen vinden. Het opleggen
van een hogere alimentatie dan het bedrag aan partneralimentatie dat hij met zijn huidige
inkomen kan voldoen, zou tot gevolg hebben dat de man gestraft wordt voor het feit dat hij ten
gevolge van ziekte niet langer meer in staat was de zware baan van docent middelbaar onderwijs
uit te voeren, hetgeen onacceptabel is.

De vrouw voert het volgende aan. De man geeft wederom geen toelichting waaruit blijkt waarom
de door hem gekozen constructie gunstig dan wel gunstiger zou zijn dan de situatie zoals
omschreven in de beschikking van 2014 van de rechtbank. De vrouw meent dat reeds op die
grond, mede gelet op hetgeen de rechtbank in de bestreden beschikking hierover heeft
overwogen, het beroep van de man niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. Uit de
beëindigingsovereenkomst leidt de vrouw af dat de man de kosten vergoed krijgt voor een re-
integratietraject tot een bedrag van € 2.500,-. Gelet op dit bedrag zal dit volgens de vrouw geen
uitvoerige re-integratiebegeleiding geweest kunnen zijn. De vrouw voert verder aan dat indien de
man een ontslagprocedure zou hebben gevoerd, hij in ieder geval nog een periode van enkele
maanden of, gelet op zijn dienstverband van 25 jaar, voor een langere periode een uitkering zou
kunnen hebben ontvangen naast een transitievergoeding. Wellicht was het tevens voor de man
mogelijk om naast het vinden van een nieuwe werkkring in de tussentijd een andere werkkring of
andere bezigheden te vinden. Volgens de vrouw hing de medische situatie van de man voor een
deel samen met de situatie in zijn oude werkkring. Zij meent dat de man thans in staat is om te
werken. Tot op heden zijn door de man geen bewijsstukken van een slechte gezondheid of
sollicitaties overgelegd. De vrouw is verder van mening dat rekening moet worden gehouden met
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een fictief bedrag van € 5.000,- per jaar aan uitkering uit de [polis] polis en 100% van het
[pensioen] , derhalve een bedrag van € 12.840,- per jaar.

Het hof overweegt als volgt. Naar het oordeel van het hof heeft de man bij de beëindiging van
zijn dienstbetrekking een reële keuze gemaakt door te kiezen voor het ontvangen van een WW-
uitkering voor een periode van 38 maanden, derhalve tot 1 oktober 2018, en daarnaast de
uitbetaling van 10% [pensioen] . Deze keuze komt ook de vrouw ten goede, nu de man hiermee
zo lang mogelijk aan zijn alimentatieverplichting kan voldoen en de pensioenuitkering die de man
met ingang van de pensioengerechtigde leeftijd zal ontvangen hoger zal zijn. Het hof neemt
verder in aanmerking dat de man uit hoofde van zijn WW-uitkering een sollicitatieverplichting
heeft, zodat het hof er van uitgaat dat de man voldoende inspanningen verricht om aan het
arbeidsproces deel te nemen. Het hof zal derhalve rekening houden met een WW-plus uitkering
aan de zijde van de man van € 49.240,- en een [pensioen] van € 1.212,-, zodat het jaarinkomen
van de man uitkomt op € 50.452,-. De stellingen van de vrouw die er op gebaseerd zijn dat de
man een inkomen uit de [polis] polis (thans [polis] ) geacht had te verwerven passeert het hof als
onvoldoende onderbouwd. De stelling van de vrouw dat rekening gehouden moet worden met het
volledige [pensioen] treft ook geen doel nu het hof hiervoor overwogen heeft dat het de man in
redelijkheid vrijstond om het [pensioen] in deze fase tot 10% te beperken.

Voor het overige houdt het hof rekening met een draagkrachtloos inkomen van de man van €
1.504,- per maand. Dit bedrag bestaat uit de volgende posten, welke door de man in zijn
draagkrachtberekening zijn opgevoerd en niet door de vrouw zijn betwist:

- € 977,- per maand aan bijstandsnorm voor een alleenstaande;

- woonlasten van € 342,- per maand, betreffende een kale huur van € 571,- per maand,
verminderd met de gemiddelde basishuur van € 229,-;

- ten aanzien van de ziektekosten een bedrag van € 185 per maand, betreffende een premie
zorgverzekering van € 177,- per maand, verminderd met het reeds in de bijstandsnorm begrepen
deel van de ziektekosten van € 39,- per maand en vermeerderd met het eigen risico van € 32,- per
maand en overige ziektekosten van € 15,- per maand.

Het hof houdt voorts rekening met een draagkrachtpercentage van 60.

Uit het voorgaande volgt dat de draagkracht van de man een partneralimentatie van € 1.130,-
bruto per maand toelaat. Dit bedrag overstijgt de (bruto) aanvullende behoefte van de vrouw van
€ 1.080,- per maand, zodat het hof de partneralimentatie zal bepalen op € 1.080,- per maand. De
bestreden beschikking dient in zoverre te worden vernietigd.

De berekening van de draagkracht van de man wordt aan deze beschikking gehecht.

Verkoop van de voormalige echtelijke woning

Ter zitting is komen vast te staan dat de voormalige echtelijke woning inmiddels is verkocht met
een restschuld van circa € 300.000,-. De man verzoekt daarom nihilstelling per 1 oktober 2018 als
zijn WW-uitkering eindigt of zoveel eerder als met de betalingen aan de [bank] begonnen moet
worden.

Na de zitting is door de advocaat van de vrouw met toestemming van het hof een brief van de
[bank] van 4 juli 2018 overgelegd waaruit blijkt dat de zogenoemde restschuld na verkoop van de
woning € 290.355,72 bedraagt en dat de [bank] de gehele schuld van partijen hoofdelijk vordert.

Het hof zal met deze schuld (thans) geen rekening houden. Uit de stukken van het geding en het
verhandelde ter zitting is niet vast komen te staan hoe de afwikkeling van deze schuld zal
verlopen en welke consequenties dat zal hebben voor de beschikbare draagkracht van de man
voor de voldoening van partneralimentatie. Ter zitting is het hof gebleken dat een lijfrentepolis van
[verzekeraar] die een aanzienlijke waarde vertegenwoordigt, tussen partijen onverdeeld is
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gebleven. Partijen maken allebei aanspraak op deze polis, die volgens de verklaring van de man
ongeveer een waarde van € 250.000,- vertegenwoordigt. Tezamen met het bij de vrouw
aanwezige vermogen uit hoofde van het restant van de door haar ontvangen erfenis is nu nog
niet duidelijk voor het hof of deze schuld niet op korte termijn door partijen volledig gedelgd kan
worden.

Periode na 1 oktober 2018

Vast staat dat de WW-uitkering van de man eindigt na 38 maanden, derhalve op 1 oktober 2018.
Gelet hierop is het hof van oordeel dat het de man met ingang van 1 oktober 2018 aan
draagkracht ontbreekt om enige bijdrage in het levensonderhoud van de vrouw te voldoen. Het
hof zal de bijdrage met ingang van 1 oktober 2018 dan ook op nihil bepalen.

Terugbetaling

Het hof is van oordeel voor zover de man vanaf 1 augustus 2015 tot op heden meer heeft
betaald en/of meer op hem is verhaald dan de onder 5.13 vermelde bijdrage, van de vrouw, gelet
op het consumptieve karakter van de partneralimentatie, niet kan worden gevergd om de teveel
ontvangen alimentatie terug te betalen.

Proceskosten

Gelet op de familierechtelijke aard van de procedure zal het hof de proceskosten in hoger beroep
compenseren.

Dit leidt tot de volgende beslissing.

Het hof:

vernietigt de bestreden beschikking, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, en in
zoverre opnieuw beschikkende:

bepaalt – met wijziging van de beschikking van de rechtbank Den Haag van 6 mei 2014 – dat de man
aan de vrouw over de periode van 1 augustus 2015 tot 1 oktober 2018 een partneralimentatie van €
1.080,- bruto per maand zal betalen;

stelt – met wijziging van de beschikking van de rechtbank Den Haag van 6 mei 2014 – de door de man
aan de vrouw met ingang van 1 oktober 2018 te betalen partneralimentatie op nihil;

bepaalt dat de vrouw eventueel te veel ontvangen partneralimentatie over de periode van 1 augustus
2015 tot op heden niet hoeft terug te betalen;

6 De beslissing
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verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de kosten van het geding in hoger beroep in die zin, dat elke partij de eigen kosten
draagt;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. D. Wachter, I. Obbink-Reijngoud en L.C.A. Verstappen,
bijgestaan door mr. N.M. Gerts als griffier, en is op 5 september 2018 uitgesproken in het openbaar in
tegenwoordigheid van de griffier.
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Afwijzing van oorspronkelijk verzoek tot partneralimentatie ivm nieuwe feiten en
omstandigheden waardoor instandhouding zonder herbeoordeling van de
lotsverbondenheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
is(oa veroordeling man)
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PFR-Updates.nl 2019-0079 
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FJR 2019/31.18 

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Meervoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 18-3006

Zaaknummer: C/09/552091

Datum beschikking: 25 januari 2019

de vrouw,

wonende op een bij de rechtbank bekend adres,

advocaat: mr. K.W. Hau te Zoetermeer.

ECLI:NL:RBDHA:2019:596

Alimentatie

Beschikking op het op 23 april 2018 ingekomen verzoek van:

[verzoekster]
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Als belanghebbende wordt aangemerkt:

de man,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat: mr. R.S. Sewdajal te Zoetermeer.

De rechtbank heeft kennis genomen van de stukken, waaronder:

het verzoekschrift van 23 april 2018 met bijlagen van de zijde van de vrouw;
het verweerschrift van 18 juni 2018 met bijlage van de zijde van de man;
het F9-formulier met bijlagen van 17 september 2018 van de zijde van de man;
het F9-formulier met bijlagen van 9 oktober 2018 van de zijde van de man;
het F9-formulier met bijlagen van 19 oktober 2018 van de zijde van de vrouw;
het F9-formulier met bijlagen van 21 oktober 2018 van de zijde van de vrouw.

Op 7 november 2018 is de zaak ter zitting van deze rechtbank behandeld. Hierbij zijn verschenen: de
advocaat van de vrouw en de waarnemend advocaat van de man mr. A.C. Mohabir, kantoorgenoot van
mr. R.S. Sewdajal. De vrouw en de man zelf zijn, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting
verschenen.

Het verzoekschrift van de vrouw bevat haar verzoeken aan de rechtbank om:

bij wijze van voorlopige voorziening de tenuitvoerlegging van de hierna te melden eerdere
beschikking van de rechtbank over de partneralimentatie te schorsen;
die hierna te melden eerdere beschikking van de rechtbank te herroepen;
het geding geheel of gedeeltelijk te heropenen en partijen de gelegenheid te geven hun stellingen
en verweren over de partneralimentatie aan te vullen;
met wijziging van de hierna te melden eerdere beschikking van de rechtbank met ingang van 23
januari 2018 de partneralimentatie op nihil te stellen en te bepalen dat de alimentatieduur ook op
nihil wordt gesteld, althans in goede justitie een ingangsdatum, bedrag en duur van de eventuele
partneralimentatie te bepalen,

een en ander voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en kosten rechtens.

De vrouw stelt als grond voor haar verzoek tot herroeping dat de man tijdens de eerdere
echtscheidingsprocedure bedrog heeft gepleegd en/of dat de vrouw na de hierna te melden eerdere
beschikking stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de man
waren achtergehouden.

Ten aanzien van het verzoek tot wijziging van de partneralimentatie stelt de vrouw allereerst dat de
beschikking van de aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft voldaan doordat van onjuiste
of onvolledige gegevens is uitgegaan. Ten tweede heeft de vrouw gesteld dat sprake is van een

[belanghebbende]

Procedure

Verzoek en verweer
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wijziging van omstandigheden waardoor de eerdere beschikking ophoudt aan de wettelijke
maatstaven te voldoen.

De man voert verweer dat hierna – voor zover nodig – zal worden beoordeeld.

De vrouw en de man zijn gehuwd geweest van [huwelijksdatum] tot [echtscheidingsdatum]
Bij de eerdere beschikking van deze rechtbank van [echtscheidingsbeschikking] is – voor zover hier
van belang – de echtscheiding tussen de vrouw en de man uitgesproken en is voorts beslist dat de
vrouw met ingang van de dag dat de echtscheiding zal zijn ingeschreven in de registers van de
burgerlijke stand aan de man een partneralimentatie zal moeten betalen van € 295,- per maand.

De eerste formele vraag die ter beantwoording voorligt is of de vrouw ontvankelijk is in haar
verzoeken. De man heeft gesteld dat er geen grond is voor herroeping van de eerdere uitspraak van
de rechtbank van [echtscheidingsbeschikking] en dat er ook geen sprake is van een omstandigheid op
grond waarvan wijziging van de daarbij opgelegde partneralimentatie kan worden verzocht. De man
stelt dat het eerdere oordeel van de rechtbank over de vraag of de lotsverbondenheid door grievende
gedragingen van de man zou zijn verbroken in rechte vaststaat, omdat de vrouw hiertegen geen
hoger beroep heeft ingesteld. De rechtbank oordeelt als volgt.

Ingevolge artikel 1:401, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan een rechterlijke uitspraak
betreffende levensonderhoud worden gewijzigd of ingetrokken indien zij van de aanvang af niet aan
de wettelijke maatstaven heeft beantwoord doordat bij de uitspraak van onjuiste of onvolledige
gegevens is uitgegaan.

Uit de uitspraak van de Hoge Raad van 17 mei 2013 (ECLI:NL:HR:2013:CA0356) volgt dat het oordeel
van de rechter over de vraag of gedragingen van een der partijen zodanig grievend zijn dat daardoor
geen aanspraak bestaat op partneralimentatie, een beslissing is die niet vatbaar is voor wijziging op
de voet van artikel 1:401 BW. Het gaat immers om een beslissing die vooraf gaat aan – en gebaseerd
is op andersoortige omstandigheden dan – de in artikel 1:401 BW bedoelde, en op de wettelijke
maatstaven van behoefte en draagkracht gebaseerde, beslissing over de vraag of en tot welk bedrag
alimentatie verschuldigd is.

De rechtbank overweegt dat in haar eerdere beschikking van [echtscheidingsbeschikking] is
geoordeeld dat in die echtscheidingsprocedure niet kon worden vastgesteld of de man de vrouw heeft
mishandeld en/of bedreigd op de wijze die de vrouw in die procedure had gesteld en dat reeds
daarom niet kon worden geoordeeld dat de lotsverbondenheid tussen partijen was verbroken. In die
eerdere procedure had de man ter zitting van 2 oktober 2017 de relatief late stellingen van de vrouw
over het ontbreken van lotsverbondenheid immers betwist. Ook overwoog de rechtbank in die eerdere
procedure daartoe dat niet gesteld of gebleken was dat na de aangifte van de vrouw op 22 augustus
2017 tegen de man er “een justitieel vervolgonderzoek” jegens de man heeft plaatsgevonden.

Na de eerdere beschikking van [echtscheidingsbeschikking] hebben zich echter onmiskenbaar nieuwe

Feiten

Beoordeling
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feiten en omstandigheden voorgedaan, aldus de vrouw. Die zijn ook bewezen verklaard in het latere
strafvonnis van de rechtbank Gelderland van 26 maart 2018, waarbij de man is veroordeeld tot onder
meer een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van 240 dagen. Reeds om die reden konden die later
gebleken nieuwe feiten en omstandigheden niet worden meegewogen in de eerdere beschikking van
de rechtbank van [echtscheidingsbeschikking] over de partneralimentatie. Ook heeft de vrouw in deze
nieuwe procedure nog overige nieuwe feiten en omstandigheden gesteld (deels voorgevallen
voorafgaand aan de eerdere beschikking van [echtscheidingsbeschikking] ), die reeds om die reden
niet in die eerdere beschikking van de rechtbank konden worden meegewogen.

Gelet hierop en gelet op de gestelde ernst van al die nieuwe feiten en omstandigheden in onderlinge
samenhang bezien, is de rechtbank van oordeel dat instandhouding van de in de eerdere procedure
vastgestelde partneralimentatie voor de vrouw zonder een herbeoordeling van de lotsverbondenheid
in dit specifieke geval nu naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Zie
daartoe onder meer ook de uitspraak van de Hoge Raad van 4 mei 2018 (ECLI:NL:HR:2018:695). In
zoverre vult de rechtbank dus ambtshalve de rechtsgronden van de verzoeken van de vrouw aan.
Hieruit volgt ook dat de rechtbank met de vrouw en anders dan de man van oordeel is dat de vrouw
ontvankelijk is in haar verzoeken in deze nieuwe procedure over de partneralimentatie.

In deze nieuwe procedure, die primair strekt tot het alsnog afwijzen van het oorspronkelijke verzoek
van de man tot het betalen van partneralimentatie door de vrouw aan de man, moet de rechtbank nu
vervolgens inhoudelijk beoordelen of op basis van alle door de vrouw nu gestelde en daarna gebleken
nieuwe feiten en omstandigheden in onderlinge samenhang bezien de gedragingen van de man zoals
die nu bekend zijn (geworden) moeten leiden tot de slotsom dat de lotsverbondenheid die uit het
ontbonden huwelijk van de vrouw en de man voortvloeit alsnog geheel als verbroken moet worden
beschouwd.

De vrouw heeft in deze nieuwe procedure daartoe gesteld dat al die gedragingen van de man zodanig
grievend zijn, dat de lotsverbondenheid tussen partijen is verbroken en dat de door haar te betalen
partneralimentatie alsnog op nihil moet worden gesteld, althans dat - naar de rechtbank begrijpt - het
oorspronkelijke verzoek van de man om partneralimentatie alsnog moet worden afgewezen. De vrouw
heeft zich in deze nieuwe procedure over de partneralimentatie in haar processtukken en via haar
advocaat ter zitting in het bijzonder beroepen op de vier hierna volgende door haar gestelde nieuwe
feiten en omstandigheden, die zij ook heeft onderbouwd met relevante bewijsstukken:

1.  dat de vrouw in februari 2017 wegens agressie van de man in Zoetermeer ’s nachts uit huis is
gevlucht en daarna elders in het land voor de man is ondergedoken;

2.  dat de vrouw op 22 augustus 2017 in [plaatsnaam] op de fiets van achteren door de man met een
auto is aangereden waardoor de vrouw met haar fiets is gevallen, hetgeen de rechtbank
Gelderland bij strafvonnis van 26 maart 2018 bewezen heeft verklaard en vervolgens heeft
gekwalificeerd als een poging van de man tot zware mishandeling van de vrouw;

3.  dat de man via zijn zoon in de periode van 22 augustus tot 7 november 2017 de vrouw ernstig
heeft bedreigd met de woorden “dat hij haar die avond in augustus heeft aangereden en dat hij
toen een shotgun bij zich heeft gehad en toen heeft getracht haar dood te schieten, maar dat de
shotgun weigerde” en voorts dat de man als nieuw plan om de vrouw te vermoorden zich daarna
vermomd heeft met baard en snor en dat hij haar nu door het hoofd wil schieten en daarna
zichzelf, althans telkens soortgelijke woorden van dreigende aard of strekking, welke twee
ernstige bedreigingen de vrouw via de zoon van de man op 6 november 2017 telefonisch te horen
heeft gekregen. Ook deze twee bedreigingen zijn door de rechtbank Gelderland in haar strafvonnis
van 26 maart 2018 bewezen verklaard en vervolgens gekwalificeerd als bedreiging door de man
met enig misdrijf tegen het leven van de vrouw gericht;

4.  dat de man de vrouw via zijn zoon vervolgens op 29 november 2017 opnieuw ernstig heeft
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bedreigd door toen te zeggen dat hij wist waar de vrouw werkte en dat de vrouw “haar
verjaardag en de feestdagen niet meer zou halen”, waarna de vrouw op een nieuw geheim adres
voor de man is ondergedoken en sindsdien in grote angst leeft.

De man en zijn advocaat hebben naar het oordeel van de rechtbank de bovenstaande door de vrouw
en haar advocaat in deze nieuwe procedure gestelde relevante nieuwe feiten en omstandigheden niet
of onvoldoende inhoudelijk weersproken. Daardoor zijn al deze nieuwe feiten en omstandigheden uit
de periode van februari 2017 tot december 2017 in deze nieuwe procedure over de partneralimentatie
komen vast te staan.

Gelet op het bovenstaande vaststaande samenstel van nieuwe en voor de vrouw zeer ernstige
wangedragingen van de man tegen haar lichaam en leven gericht in de periode van februari 2017 tot
december 2017 in onderlinge samenhang bezien, is de rechtbank in deze nieuwe procedure over de
partneralimentatie ten eerste van oordeel dat reeds hierom de lotsverbondenheid tussen de vrouw en
de man per in ieder geval december 2017 is komen te ontbreken. Ten tweede is naar het oordeel van
de rechtbank in dit verband ook nog van belang dat de vrouw en de man slechts kort met elkaar
gehuwd zijn geweest, namelijk van 4 oktober 2016 tot 23 januari 2018 en dat de echtelijke
samenwoning slechts vier maanden heeft geduurd, nu de vrouw, zoals door haar in deze nieuwe
procedure onbetwist is gesteld, al in februari 2017 door het agressieve gedrag van de man ’s nachts
uit de echtelijke woning is gevlucht. De rechtbank weegt bij de beoordeling ten derde nog mee de
leeftijd van beide partijen toen zij in het huwelijk traden (de vrouw was toen 26 jaar en de man was
toen 50 jaar), het feit dat partijen samen geen kinderen hebben gekregen en dat er bij partijen geen
sprake is geweest van een traditionele rolverdeling tijdens het huwelijk, waarbij een van de
echtgenoten hoofdzakelijk in het gezinsinkomen heeft voorzien.

Alle bovenstaande nieuwe vaststaande feiten en omstandigheden in aanmerking genomen, is de
rechtbank van oordeel dat van de vrouw in dit specifieke geval in redelijkheid niet meer gevergd kan
worden dat zij na de datum van inschrijving van de echtscheiding nog partneralimentatie aan de man
zou moeten betalen. De voor die door de man verzochte partneralimentatie relevante
lotsverbondenheid tussen de ex-echtgenoten is immers door de bovenstaande ernstige
wangedragingen van de man jegens de vrouw en door de overige bovenstaande feiten en
omstandigheden van dit geval komen te ontbreken.

Gezien de ernst van alle bedreigingen door de man, gezien voorts het feit dat de man de vrouw heeft
opgespoord op haar eerste schuiladres elders in Nederland en haar daar met de auto van achteren
van de fiets heeft gereden, en gezien vooral het feit dat dit alles zich heeft afgespeeld gedurende
ruim negen maanden vanaf het feitelijk uiteengaan van de vrouw en de man, verwerpt de rechtbank
ook het kernverweer van de man dat het slechts enkele losse incidenten betreft, die voor de
lotsverbondenheid en de partneralimentatie mild zouden moeten worden beoordeeld gezien de voor
de man zeer emotionele echtscheidingssituatie.

Gelet hierop zal de rechtbank alles afwegende de verzoeken van de vrouw in deze nieuwe procedure
over de partneralimentatie naar de strekking daarvan toewijzen op de wijze zoals hierna bij de
beslissingen volgt, onder afwijzing van al hetgeen de vrouw meer of anders heeft verzocht. De
overige stellingen van beide procespartijen kunnen bij deze stand van zaken buiten beoordeling
blijven.

Gelet op het feit dat het hier een procedure van familierechtelijke aard betreft, ziet de rechtbank
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aanleiding de proceskosten te compenseren zoals hierna vermeld.

De rechtbank, met wijziging in zoverre van de eerdere beschikking van deze rechtbank van
[echtscheidingsbeschikking] :

wijst alsnog af het oorspronkelijke verzoek van de man tot betaling van partneralimentatie door de
vrouw aan de man;

schorst voor zover nodig de tenuitvoerlegging van de eerdere beschikking van deze rechtbank van
[echtscheidingsbeschikking] voor wat betreft de daarbij eerder vastgestelde door de vrouw aan de
man te betalen partneralimentatie;

bepaalt dat iedere procespartij de eigen proceskosten moet dragen;

wijst af al hetgeen de vrouw in deze procedure meer of anders heeft verzocht.

Deze beschikking is gegeven door de rechters mrs. H. Wien, H. Dragtsma en L. Koper, bijgestaan door
de griffier mr. L. Lagerwerf en uitgesproken ter openbare zitting van
25 januari 2019.

Beslissingen
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zaaknummer rechtbank : C/01/321949 / FA RK 17-2846

beschikking van de meervoudige kamer van 2 mei 2019

in de zaak in hoger beroep van:

[de vrouw] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoekster in hoger beroep,

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat mr. S.M.E. van Dijsseldonk te Eindhoven,
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2.1.

2.2.

2.3

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

tegen

[de man] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerder in hoger beroep,

hierna te noemen: de man,

advocaat mr. J. el Hannouche te Utrecht.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Oost-Brabant van 23 maart 2018, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

De vrouw is op 21 juni 2018 in hoger beroep gekomen van voornoemde beschikking van 23 maart
2018.

De man heeft op 9 augustus 2018 een verweerschrift ingediend.

Bij het hof zijn voorts de volgende stukken ingekomen:

- het procesdossier van de eerste aanleg, ingekomen ter griffie op 27 juni 2018;

- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling in eerste aanleg d.d. 19 februari 2018,
ingekomen ter griffie op 8 augustus 2018;

- een journaalbericht van de zijde van de vrouw van 11 september 2018 met bijlagen, ingekomen
ter griffie op 12 september 2018;

- een journaalbericht van de zijde van de vrouw van 7 maart 2019 met bijlagen, ingekomen ter
griffie op 7 maart 2019;

- een journaalbericht van de zijde van de man van 9 maart 2019 met bijlagen, ingekomen ter
griffie op 12 maart 2019.

De mondelinge behandeling heeft op 19 maart 2019 plaatsgevonden. Partijen zijn in persoon
verschenen, bijgestaan door hun advocaten.

Na de mondelinge behandeling in hoger beroep is op verzoek van het hof ingekomen per
faxbericht d.d. 19 maart 2019 met bijlage, de jaaropgave 2018 van de man.

Het hof heeft partijen na afloop van de mondelinge behandeling in hoger beroep in de
gelegenheid gesteld om binnen twee weken, derhalve uiterlijk 2 april 2019, het hof te berichten of
zij alsnog overeenstemming hebben bereikt over hetgeen hen in hoger beroep verdeeld houdt.

Bij journaalbericht van de zijde van de man van 1 april 2019 met bijlage, ingekomen ter griffie op
1 april 2019, heeft de man het hof bericht dat het partijen niet is gelukt om een regeling te treffen.

1 Het verloop van het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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2.8.

2.9.

3.1.

3.2.

3.3.

-

-
-

4.1.1.

4.1.

De man heeft als bijlage bij voornoemd journaalbericht een brief van het Openbaar Ministerie
overgelegd.

De vrouw heeft met de overlegging van deze brief ingestemd.

In voornoemde brief van het Openbaar Ministerie wordt aan de man medegedeeld dat hij niet
(verder) wordt vervolgd omdat er onvoldoende bewijs is.

De man ziet vanwege deze sepotbrief geen reden meer om met de vrouw te onderhandelen.

Bij journaalbericht van de zijde van de vrouw van 1 april 2019, ingekomen ter griffie op 1 april
2019, heeft de vrouw het hof medegedeeld dat het partijen niet gelukt is om een regeling te
treffen.

Bij journaalbericht van de zijde van de vrouw van 3 april 2019 met bijlage, ingekomen ter griffie
op 3 april 2019, heeft de vrouw gereageerd op de door de man overgelegde sepotbrief. Deze brief
toont volgens de vrouw enkel aan dat er blijkbaar geen bewijs is gevonden om tot vervolging van
de man over te kunnen gaan. De brief toont niet aan dat de vrouw zich jegens de man grievend
heeft gedragen.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten voor zover daartegen in hoger
beroep niet is opgekomen. Onder meer staat het volgende vast.

Partijen zijn de ouders van:

- [minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum] 2008 te [geboorteplaats] (hierna: [minderjarige
1] );

- [minderjarige 2] , geboren op [geboortedatum] 2013 te [geboorteplaats] (hierna: [minderjarige
2] ), (hierna ook: de kinderen).

Bij beschikking van 15 mei 2017 betreffende de vaststelling van voorlopige voorzieningen heeft
de rechtbank met ingang van die datum de door de man voorlopig te betalen bijdrage in de kosten
van verzorging en opvoeding van de kinderen (hierna ook: kinderalimentatie) bepaald op een
bedrag van € 331,50 per kind per maand en de door de man te betalen partneralimentatie
bepaald op een bedrag van € 244,- bruto per maand.

Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank Oost-Brabant tussen partijen de echtscheiding
uitgesproken, welke beschikking op 25 juli 2018 is ingeschreven in de registers van de burgerlijke
stand.

Bij deze beschikking heeft de rechtbank voorts, voor zover thans van belang:

de door de man te betalen kinderalimentatie bepaald op een bedrag van € 342,- per kind
per maand met ingang van de dag van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in
de registers van de burgerlijke stand;
het verzoek van de vrouw om partneralimentatie afgewezen;
de wijze van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap gelast als overwogen
onder de kop “Verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap”.

3 De feiten

4 De omvang van het geschil
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4.2.1.

4.2.

4.3.

5.1.

De vrouw kan zich niet verenigen met de afwijzing van haar verzoek om partner-alimentatie (grief
1) en de door de rechtbank vastgestelde waarde van de aan haar toegedeelde auto van het merk
Citroën (grief 2).

De vrouw verzoekt in hoger beroep, verkort weergegeven, de bestreden beschikking
gedeeltelijk te vernietigen c.q. aan te vullen en, opnieuw rechtdoende:

1. ten aanzien van de partneralimentatie (zaaknummer 200.241.267/01):

te bepalen dat de man, telkens bij vooruitbetaling, een bedrag van € 1.121,- bruto per
maand aan partneralimentatie verschuldigd is, welke jaarlijks verhoogd dient te worden met
de wettelijke indexering als bedoeld in artikel 1:402a van het Burgerlijk Wetboek (hierna:
BW);

2. ten aanzien van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap (zaaknummer
200.241.274):

de boedelverdeling vast te stellen zoals uiteengezet in de bestreden beschikking onder
rechtsoverweging 2.8.9., met dien verstande dat de waarde van de Citroën C1 zal worden
vastgesteld op € 2.799,- en de vrouw derhalve een bedrag van € 1.399,50 dient te
verrekenen met de man;

in beide zaken:

3. voor het overige de bestreden beschikking in stand te houden;

4. kosten rechtens.

De man verzoekt (in beide zaken) in hoger beroep, verkort weergegeven:

1.  het hoger beroep van de vrouw niet-ontvankelijk te verklaren dan wel haar verzoeken af te
wijzen en de bestreden beschikking te bekrachtigen;

2.  kosten rechtens;

ten aanzien van de partneralimentatie (zaaknummer 200.241.267/01):

3. indien en voor zover de vrouw ontvankelijk wordt verklaard, de partneralimentatie vast te
stellen op het bedrag dat de man maximaal aan draagkracht heeft en primair vast te stellen dat dit
bedrag lineair wordt afgebouwd in vijf jaar tot nihil, dan wel subsidiair te limiteren tot vijf jaar,
zulks met ingang van de datum van de beschikking van het hof, althans de datum van de indiening
van het beroepschrift van de vrouw, althans de datum van inschrijving van de
echtscheidingsbeschikking;

ten aanzien van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap (zaaknummer
200.241.274):

4. de waarde van de Citroën C1 vast te stellen op € 5.000,-.

Ten aanzien van de partneralimentatie (zaaknummer 200.241.267/01):

Grievend gedrag

In het meest verstrekkende verweer voert de man zowel in eerste aanleg als in hoger beroep
aan dat de vrouw zich zodanig grievend jegens hem heeft gedragen dat de lotsverbondenheid
tussen partijen is verbroken en de grond voor partneralimentatie is komen te vervallen (vgl.
ECLI:NL:GHAMS:2008:BD1223). Hij voert in hoofdzaak het volgende aan. Het grievend gedrag van

5 De motivering van de beslissing
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5.2.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.

de vrouw bestaat er uit dat zij de man vals heeft beschuldigd van huiselijk (psychisch) geweld in
de vorm van bedreiging, manipulatie en kleineren, alcoholmisbruik, kindermishandeling,
kinderontvoering en tot slot seksueel misbruik van de kinderen. De vrouw heeft deze valse
informatie met verschillende instanties gedeeld. Gedurende de echtscheidingsprocedure werden
de door de vrouw geuite beschuldigingen steeds ernstiger. De man zou volgens de vrouw ook in
het bijzijn van een medewerker van [instelling] tijdens de begeleide omgangscontacten seksuele
handelingen met de kinderen hebben verricht.

De man heeft volledige medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek naar het seksueel misbruik
van de kinderen verleend, waarbij het ook is gekomen tot politiecontacten met zijn werkgever. Van
diverse stellingen van de vrouw staat inmiddels vast dat die onjuist zijn. Zo is er bijvoorbeeld door
de politie op de computer en telefoon van de man geen kinderporno aangetroffen. Het is juist de
vrouw die uiteindelijk naar aanleiding van de door haar gedane aangifte als verdachte is gehoord.
Zij blijkt zelf naaktfoto’s van de kinderen te hebben gemaakt en via internet verkocht.

De man is van mening dat het naar maatschappelijke normen als zeer ingrijpend en grievend moet
worden beschouwd als een vader van seksueel misbruik van zijn kinderen wordt beschuldigd,
terwijl daar geen enkele basis voor aanwezig is. Van de man kan daarom in alle redelijkheid niet
worden gevergd dat hij partneralimentatie betaalt.

De vrouw stelt zich op het standpunt dat de man geen grond heeft aangevoerd waaruit volgt dat
van hem niet langer kan worden gevergd om partneralimentatie te betalen. De vrouw ontkent dat
zij zich jegens de man grievend heeft gedragen. Zij praat niet negatief over de man in het bijzijn
van de kinderen. De vrouw heeft enkel met bekenden over de echtscheiding gepraat om haar
“verhaal kwijt te kunnen”. Voorts maakt de vrouw zich zorgen over de kinderen, welke zorgen zij
met de daarvoor bestaande instanties en met de school van de kinderen heeft gedeeld. De vrouw
heeft ter zitting – desgevraagd – verklaard veel waarde te hechten aan de verklaringen van de
kinderen omtrent het alcoholgebruik, mishandeling en seksueel misbruik door de man. De kinderen
vertellen hierover zo in detail en zij gedragen zich dermate vreemd dat zij geen reden ziet om aan
die verklaringen te twijfelen. De vrouw heeft op een nadrukkelijke vraag van het hof geantwoord
dat zij de man nog altijd als een “kinderverkrachter” beschouwt.

Het hof overweegt als volgt.

Het hof stelt voorop dat de rechter bij het vaststellen van de alimentatieplicht rekening kan
houden met omstandigheden van niet financiële aard; in uitzonderlijke gevallen kan grievend
gedrag van één der gewezen echtgenoten ten opzichte van de ander tot de conclusie leiden
dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om van de
gewezen echtgenoot een (volledige) bijdrage in het levensonderhoud te verlangen (vgl. HR
20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2058 ( [link 1] ) en HR 4 mei 2018,
ECLI:NL:HR:2018:695 ( [link 2] )).

Bij de beoordeling in een concreet geval of een zodanige situatie zich voordoet, dient
terughoudendheid te worden betracht. Bedacht moet worden dat het op zichzelf niet
ongebruikelijk is dat een relatiebreuk dan wel echtscheiding gepaard gaat met de nodige
emoties.

Voor zover de man heeft aangevoerd dat het grievend gedrag van de vrouw

de lotsverbondenheid tussen partijen heeft verbroken, overweegt het hof dat het ‘afnemen’
of ‘vervallen’ van de lotsverbondenheid tussen de gewezen echtgenoten geen grond kan
zijn voor beëindiging van de alimentatieverplichting, ook niet in samenhang met andere
omstandigheden, aangezien de door het huwelijk in het leven geroepen lotsverbondenheid
wel als een grondslag voor het ontstaan van de alimentatieverplichting kan worden
beschouwd, maar het voortduren van die verplichting niet op het voortduren van de
lotsverbondenheid berust (vgl. HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:695, rov. 3.3.5.).

De rechter kan, buiten het in de wet geregelde geval van artikel 1:160 BW, een lopende
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5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

alimentatieverplichting slechts doen eindigen wegens andere omstandigheden dan
ontbrekende draagkracht of behoefte op de grond dat het naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid onaanvaardbaar is om van de gewezen echtgenoot nog langer een bijdrage in
het levensonderhoud te verlangen.

Het hof begrijpt de stellingen van de man daarom aldus dat de vrouw zich zodanig grievend
jegens hem heeft gedragen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar is dat zij van de man een bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud
verlangt. Het grievend gedrag zou, samengevat, eruit bestaan dat de vrouw de man ten
onrechte van alcoholmisbruik, kindermishandeling, kinderontvoering en seksueel misbruik
van de kinderen heeft beschuldigd.

Het hof stelt voorop dat ter zitting van het hof is gebleken dat partijen het erover eens zijn
dat zij tien jaar samen zijn geweest, waarvan de eerste vier jaren goed waren en dat
daarna hun onderlinge relatie onder druk is komen te staan. Niet is gebleken dat de vrouw
gedurende het huwelijk ook maar enig signaal heeft afgegeven dat de man zich jegens de
kinderen onheus heeft gedragen. Het hof stelt derhalve vast dat de door de vrouw geuite en
steeds ernstiger wordende beschuldigingen jegens de man alle in het kader van de
echtscheiding zijn gedaan. Uit de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting in
hoger beroep volgt dat de vrouw de man voor het eerst kort na haar vertrek uit de echtelijke
woning in februari 2017 ervan heeft beschuldigd dat hij onder invloed van alcohol de
kinderen mishandelde. De vrouw heeft de kinderen toen vier maanden belet om naar de man
toe te gaan. De man heeft daardoor geen enkel contact meer met de kinderen gehad tot de
beschikking houdende voorlopige voorzieningen van 15 mei 2017. In die beschikking heeft
de rechtbank een voorlopige verdeling van de zorg- en opvoedingstaken tussen de man en
de kinderen vastgesteld. De man heeft in eerste aanleg de rechtbank verzocht om aan de
vrouw een dwangsom op te leggen, omdat zij de regeling niet nakwam. De rechtbank heeft
in de bestreden beschikking de beslissing op dit punt aangehouden vanwege het door de
rechtbank gelaste raadsonderzoek. Het hof stelt verder vast dat de vrouw de man
vervolgens heeft beschuldigd van seksueel misbruik van [minderjarige 2] , waarvan zij op 6
februari 2018 aangifte bij de politie heeft gedaan. Deze aanklacht werd door de vrouw in
korte tijd vergroot van het maken van naaktfoto’s van [minderjarige 2] tot daadwerkelijke
verkrachting van [minderjarige 2] en verrichten van seksuele handelingen, nota bene tijdens
de begeleide contactmomenten bij [instelling] . Vast staat dat op basis van de aangifte van
de vrouw door het Openbaar Ministerie een uitgebreid strafrechtelijk onderzoek naar de man
is ingesteld. De man heeft ter zitting van het hof onweersproken gesteld dat het daarbij
zelfs is gekomen tot een inval in zijn woning waarbij digitale gegevensdragers en zijn
notebook in beslag zijn genomen en tot politiecontacten met zijn werkgever. Uit de door de
man overgelegde processen-verbaal van bevindingen van 25 oktober 2018 en 21 februari
2019 blijkt dat de in beslag genomen notebook en de digitale gegevensdragers van de man
zijn onderzocht en dat de desbetreffende verbalisant hierop geen kinder-pornografische
afbeeldingen heeft aangetroffen. Na de mondelinge behandeling in hoger beroep heeft de
man – met toestemming van de vrouw – een brief van het Openbaar Ministerie van 29 maart
2019 overgelegd waarin aan de man wordt medegedeeld dat de Officier van Justitie heeft
besloten om de man niet (verder) te vervolgen omdat er onvoldoende bewijs is. De man
heeft ter zitting van het hof onweersproken gesteld dat het juist de vrouw is die in het kader
van het strafrechtelijk onderzoek door de politie als verdachte is gehoord ter zake het
vervaardigen en verkopen van naaktfoto’s van de kinderen.

Het hof is van oordeel dat de door de vrouw geuite (onbewezen) beschuldigingen van
onder meer seksueel misbruik van de kinderen de gebruikelijke strijd tussen partijen na een
echtscheiding ver te buiten gaan. De man is hierdoor op bijzonder diffamerende wijze in zijn
ouderschap aangetast, waarbij dit tevens verstrekkende gevolgen heeft gehad op andere
levensgebieden van de man waaronder zijn werk, nu er politiecontacten met de werkgever
van de man zijn geweest. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat de door de vrouw geuite
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5.3.7.

5.3.8.

5.4.

5.5.

beschuldigingen op geen enkele wijze met verificatoire bescheiden zijn onderbouwd, terwijl
de man het vermeende seksueel misbruik van de kinderen – met overlegging van
verificatoire bescheiden – gemotiveerd heeft weersproken. Zo blijkt uit de door de man
overgelegde processen-verbaal van bevindingen dat – anders dan de vrouw stelt – er geen
kinder-pornografisch materiaal is aangetroffen op de digitale gegevensdragers en de
computer van de man. Voorts acht het hof uitermate grievend dat de vrouw ter zitting in
hoger beroep op een nadrukkelijke vraag van het hof heeft geantwoord dat zij de man nog
altijd als een “kinderverkrachter” beschouwt en zij van deze stelling ook – ondanks de
inhoud voornoemde stukken – geen afstand wenst te nemen. De na de mondelinge
behandeling ingekomen schriftelijke reactie van de vrouw op de door de man overgelegde
sepotbeslissing van de Officier van Justitie bevestigt dit nog eens, nu de vrouw daarin stelt
dat deze beslissing enkel aantoont dat de man ooit verdachte is geweest in een onderzoek
en er blijkbaar geen bewijs is gevonden om tot vervolging over te kunnen gaan.

Alles in onderlinge samenhang bezien is het hof van oordeel dat voornoemde gedragingen
van de vrouw dermate grievend voor de man zijn of zijn geweest dat het naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de vrouw van de man een bijdrage in
haar levensonderhoud verlangt. Het hof zal het daartoe strekkende verzoek van de vrouw
op basis van bovenstaande overwegingen in hoger beroep afwijzen.

Het voorgaande betekent dat het hof niet toekomt aan een beoordeling van de overige
geschilpunten ter zake partneralimentatie in hoger beroep.

ten aanzien van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap (zaaknummer
200.241.274)

De vrouw voert in grief 2 aan dat de rechtbank een te hoge waarde heeft aangenomen voor de
aan haar toegedeelde Citroën C1 en stelt het volgende. De rechtbank heeft niet gemotiveerd
waarom moet worden uitgegaan van de algemene ANWB Koerslijst in plaats van de door de vrouw
overgelegde concrete offerte voor de specifiek te verdelen auto. De auto heeft aanzienlijke
waterschade geleden waarmee in de overgelegde offerte wel rekening is gehouden en in de
ANWB koerslijst niet. De vrouw heeft later nog een offerte opgevraagd bij een lokale
autohandelaar; deze heeft de waarde van de auto getaxeerd op € 2.799,-. Het voorgaande
brengt met zich dat de vrouw ter zake de Citroën C1 primair een bedrag van

€ 1.399,50, subsidiair een bedrag van € 1.632,- en uiterst subsidiair een bedrag van

€ 2.065,50 (de helft van het gemiddelde tussen de waarde volgens de ANWB koerslijst van €
5.000,- en de waarde volgens de offerte van € 3.262,-) met de man dient te verrekenen.

De man heeft hiertegen gemotiveerd verweer gevoerd en stelt het volgende.

De rechtbank is terecht uitgegaan van de verkoopwaarde tussen particulieren. De verkoopwaarde
van de Citroën C1 dient dan ook conform de ANWB koerslijst te worden vastgesteld op € 5.000,-.
Het is gebruikelijk om uit te gaan van de waarde volgens de ANWB koerslijst omdat dit een
objectieve website is voor de waardering van een auto. Indien de vrouw meent dat daarvan moet
worden afgeweken, dient zij concreet bewijs over te leggen waaruit blijkt dat de Citroën C1 een
lagere waarde heeft. De door de vrouw overgelegde offertes voldoen hier niet aan. De offerte van
23 november 2017 is niet gebaseerd op de concrete auto; er is geen kenteken af te lezen en er
zijn geen andere kenmerken in vermeld die er op wijzen dat het hier gaat om de aan de vrouw
toegedeelde Citroën C1. De door [onderneming 1] opgegeven waarde is niet gebaseerd op de
verkoopprijs tussen particulieren, maar op de inkoopprijs. [onderneming 1] kopen auto’s in van
particulieren die snel hun auto willen verkopen, waarmee bij de taxatie rekening wordt gehouden.
De door de vrouw overgelegde offerte van 28 maart 2018 is niet ondertekend en onduidelijk is
hoe de daarin genoemde waarde van de Citroën C1 tot stand is gekomen. Voorts is hier wederom
sprake van een inkoopprijs. Verder volgt uit deze offerte – anders dan de vrouw stelt – dat de
auto schadevrij is.
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5.6.1.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

Het hof overweegt als volgt.

Het hof is van oordeel dat de rechtbank bij de vaststelling van de te verrekenen waarde van
de aan de vrouw toegedeelde Citroën C1 terecht is uitgegaan van de verkoopwaarde tussen
particulieren. Het hof ziet in hetgeen de vrouw in hoger beroep heeft aangevoerd geen
aanleiding om voor de vaststelling van de te verrekenen waarde van de aan de vrouw
toebedeelde Citroen C1 van de verkoopwaarde tussen particulieren volgens de ANWB
Koerslijst van € 5.000,- af te wijken. Van de vrouw had mogen worden verwacht dat zij
stukken in het geding had gebracht die haar stelling staven dat ten gevolge van
waterschade aan de bekleding van de achterbank de waarde van de Citröen C1 lager is dan
€ 5.000,- (bijvoorbeeld door een schaderapport, begroting schadeherstel (van een
reparatiebedrijf) of een taxatie waarin uitdrukkelijk staat vermeld dat bij de taxatiewaarde
rekening is gehouden met de waterschade aan de bekleding). De vrouw heeft weliswaar een
tweetal offertes in het geding gebracht waaruit een lagere taxatiewaarde zou moeten
blijken, maar de man heeft de inhoud van deze offertes en de daarin genoemde
taxatiewaarden gemotiveerd weersproken. Daarbij komt dat uit de door de vrouw
overgelegde taxaties niet uitdrukkelijk blijkt dat er sprake is van waterschade aan de
bekleding van de auto. Integendeel, in de offerte van [onderneming 2] wordt uitdrukkelijk
vermeld dat het getaxeerde voertuig schadevrij is. Voorts blijkt uit de offerte van
[onderneming 1] van 23 november 2017 niet hoe de daarin genoemde waarde van € 3.262,-
tot stand is gekomen en is het niet duidelijk of deze waarde daadwerkelijk is gebaseerd op
de aan de vrouw toegedeelde Citroën C1 omdat alle voertuigkenmerken zoals kenteken en
kilometerstand ontbreken. Het hof is daarom met de rechtbank van oordeel dat de Citroën
C1 in de verrekening dient te worden betrokken voor een bedrag van € 5.000,-, zodat de
vrouw ter zake van de verrekening van de waarde van de Citroën C1 aan de man dient te
voldoen een bedrag van € 2.500,-. Grief 2 van de vrouw faalt derhalve.

in de zaak met zaaknummer 200.241.267/01 en in de zaak met zaaknummer 200.241.274/01

Bewijsaanbod

Het hof passeert het bewijsaanbod van de vrouw bij gebrek aan voldoende onderbouwing van de
stellingen waarop het bewijsaanbod betrekking heeft.

in de zaak met zaaknummer 200.241.267/01 en in de zaak met zaaknummer 200.241.274/01

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen zal het hof beslissen als hierna onder punt 7 van
deze beschikking vermeld.

Het hof zal de proceskosten in hoger beroep in beide zaken – gelet op de aard van deze zaken –
compenseren.

Het hof:

6 De slotsom

7 De beslissing
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in de zaak met zaaknummer 200.241.267/01:

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van 23 maart 2018, voor zover daarbij het
verzoek van de vrouw tot vaststelling van partneralimentatie is afgewezen,

compenseert de kosten van het geding in hoger beroep in die zin, dat elke partij de eigen kosten
draagt;

wijst af het meer of anders verzochte.

in de zaak met zaaknummer 200.241.274/01:

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van 23 maart 2018, voor wat betreft de
daarin vastgestelde te verrekenen waarde van € 2.500,- van de aan de vrouw toebedeelde Citroën
C1,

compenseert de kosten van het geding in hoger beroep in die zin, dat elke partij de eigen kosten
draagt;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. H. van Winkel, C.A.R.M. van Leuven en

E.H. Schijven-Bours en is op 2 mei 2019 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid van mr. E.
Hulzink-Mimpen, griffier.
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Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak 27-09-2018

Datum publicatie 02-10-2018

Zaaknummer 200.216.034_01 en 200.216.036_01

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Partneralimentatie, behoeftigheid. Vrouw heeft verdiencapaciteit en ontvangt uit
verdeling meer dan € 2 miljoen. Een rendement daarop van 3 % wordt haalbaar
geacht. Voor zover zij geen 3% rendement kan halen of haar verdiencapaciteit niet
ten volle benut, wordt zij geacht in te teren op haar vermogen. Een beweerdelijk
klassiek rollenpatroon en ongelijke carrièreperspectieven na het huwelijk staan
daaraan niet in de weg. Niet als uitgangspunt kan worden aanvaard dat het
welstandsniveau dat echtgenoten tijdens het huwelijk hadden een recht geeft op een
daaraan gelijk welstandsniveau gedurende het hele leven.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
VFP 2018/102 
RFR 2019/21 
PFR-Updates.nl 2018-0243 
FJR 2019/31.16 

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer : 200.216.034/01 en 200.216.036/01

zaaknummer rechtbank : C/01/303251 / FA RK 16-85

beschikking van de meervoudige kamer van 27 september 2018

inzake

[appellant] ,

wonende te [woonplaats] ,

ECLI:NL:GHSHE:2018:3997
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

verzoeker in het principaal hoger beroep,

verweerder in het incidenteel hoger beroep,

hierna te noemen: de man,

advocaat mr. M.A.P.J. van den Biggelaar te Waalre,

tegen

[verweerster] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerster in het principaal hoger beroep,

verzoekster in het incidenteel hoger beroep,

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat mr. T.J.W. Noordegraaf-van Dijke te Tilburg.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Oost-Brabant van 28 februari 2017, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

De man is op 15 mei 2017 in hoger beroep gekomen van voormelde beschikking van 28 februari
2017.

De vrouw heeft op 4 juli 2017 een verweerschrift tevens houdende incidenteel hoger beroep
ingediend.

De man heeft op 1 augustus 2017 een verweerschrift op het incidenteel hoger beroep ingediend.

Bij het hof zijn voorts de volgende stukken ingekomen:

- een journaalbericht van de zijde van de vrouw van 26 juni 2018 met bijlagen, ingekomen op 27
juni 2018;

- een journaalbericht van de zijde van de man van 27 juni 2018 met bijlagen, ingekomen op 28
juni 2018;

- een journaalbericht van de zijde van de man van 28 juni 2018 met bijlagen, ingekomen op 29
juni 2018.

De mondelinge behandeling heeft op 11 juli 2018 plaatsgevonden. Partijen zijn in persoon
verschenen, de man bijgestaan door mr. Van den Biggelaar, de vrouw bijgestaan door mr.
Noordegraaf-van Dijke en mr. K. Scheper.

1 Het verloop van het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep

106



-

-

-

-

4.1.

4.2.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten voor zover daartegen in hoger beroep
niet is opgekomen. Onder meer staat het volgende vast.

i) partijen zijn op 1 juni 1990 gehuwd in de wettelijke gemeenschap van goederen;

ii) het verzoek van de man tot echtscheiding is op 7 januari 2016 ingekomen bij de rechtbank Oost-
Brabant.

Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank tussen partijen de echtscheiding uitgesproken,
welke beschikking ten tijde van de mondelinge behandeling van het hof nog niet was
ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Bij deze beschikking heeft de rechtbank voorts, voor zover thans van belang,

bepaald dat de vrouw tegenover de man het recht heeft om in de woning aan het adres
[adres] , [postcode] [woonplaats] te blijven wonen en de tot de inboedel daarvan behorende
zaken te blijven gebruiken tot zes maanden na de inschrijving van de beschikking tot
echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand, als hij (hof: bedoeld zal zijn: zij) de
woning ten tijde van die inschrijving bewoont;
bepaald dat de man € 7.345,-- per maand dient te betalen aan de vrouw als uitkering tot
levensonderhoud met ingang van de dag van inschrijving van de beschikking tot echtscheiding
in de registers van de burgerlijke stand;
de verdeling van de gemeenschap van goederen vastgesteld, dan wel de wijze van verdeling
daarvan gelast zoals geoordeeld onder 2.6.6. tot en met 2.6.10. en 2.6.13. tot en met 2.6.21.
van de beschikking;
bepaald dat de man en de vrouw over en weer aan elkaar bepaalde bedragen dienen te
vergoeden zoals geoordeeld onder 2.7.2. en 2.7.4. tot en met 2.7.7. van de beschikking.

De grieven van de man zien op:

- het voortgezet gebruik van de echtelijke woning (grief 1);

- de partneralimentatie (grieven 2 tot en met 19) en dan in het bijzonder op:

- het rendement uit vermogen (grieven 2 tot en met 7);

- de (aanvullende) behoefte van de vrouw (grieven 8 tot en met 16);

- de limitering (grief 17);

- de draagkracht van de man (grieven 18 en 19);

- de verdeling van de huwelijksgemeenschap (grieven 20 en 23, er zijn geen grieven geformuleerd
onder 21 en 22).

De man verzoekt:

- primairhet verzoek van de vrouw te bepalen dat de man aan haar als bijdrage in haar
levensonderhoud een bedrag van € 7.345,-- bruto per maand dient te betalen, alsnog af te
wijzen;

- subsidiairte bepalen dat de alimentatieplicht van de man wordt gelimiteerd tot een periode van
twee jaar na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking, althans een zodanige periode als het

3 De feiten

4 De omvang van het geschil
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4.3.

4.4.

5.1.

hof juist acht, onder bepaling dat de alimentatie na afloop van deze periode niet kan worden
verlengd, althans de alimentatie op een termijn van twee jaar op nihil te stellen;

- het verzoek van de vrouw te bepalen dat zij gerechtigd is tot het voortgezet gebruik van de
woning af te wijzen;

- de verdeling c.q. de wijze van de verdeling van de huwelijksgemeenschap vast te stellen met
inachtneming van hetgeen door de man in de grieven 22 tot en met 23 is aangevoerd.

De vrouw heeft drie voorwaardelijke grieven aangevoerd. Deze voorwaardelijke grieven betreffen
het renderend vermogen.

De (incidentele) grieven van de vrouw betreffen:

- haar (aanvullende) behoefte:

- kosten voor de tuinman (grief 4);

- elektriciteit (grief 5);

- vakantie/ontspanning/uitstapjes (grief 6);

- totaaltelling (grief 7);

- de vastgestelde behoefte (grief 8)

- de draagkracht van de man:

- inkomen (grief 9);

- bonus (grief 10);

- woonlasten (grief 11);

- totale draagkracht (grief 12);

- de verdeling van de huwelijksgemeenschap:

- salaris maand mei (grief 13);

- aanschaf inboedel (grief 14);

De vrouw heeft haar verzoek in hoger beroep vermeerderd en aangevuld. Thans verzoekt zij te
bepalen dat de man:

a.  € 9.621 bruto per maand aan haar dient te betalen als bijdrage voor de kosten in haar
levensonderhoud, althans een bedrag dat het hof juist acht;

b.  de helft van het aan hem in de maand mei 2016 uitgekeerde netto salaris aan de vrouw dient
te voldoen, derhalve een bedrag van € 2.946,50;

c.  voor de inboedel € 375,18 aan de vrouw dient te voldoen;
d.  aan de gemeenschap op grond van art. 1:164 BW dient te vergoeden een bedrag van €

10.000,-- en een bedrag van € 2.014,77 en derhalve aan de vrouw € 6.007,39 (50% x [10.000
+ 2.104,77]) dient te voldoen,

met veroordeling van de man in de kosten van dit geding.

Het hof zal de grieven in principaal en incidenteel hoger beroep per onderwerp bespreken.

Het hof stelt allereerst vast dat de man vol appel heeft ingesteld tegen de bestreden beschikking.
Nu de man echter geen grief heeft aangevoerd tegen de daarbij uitgesproken echtscheiding, zal
het hof het verzoek van de man in zoverre afwijzen.

Voortgezet gebruik woning (grief 1)

5 De motivering van de beslissing
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5.2.

5.3.

5.4.

5.1.

Volgens de man heeft de rechtbank ten onrechte het verzoek van de vrouw tot het voortgezet
gebruik van de voormalig echtelijke woning tot zes maanden na inschrijving van de
echtscheidingsbeschikking toegewezen. Hij voert daartoe aan dat de vrouw bij het voortgezet
gebruik geen belang heeft, nu partijen zijn overeengekomen dat de echtelijke woning aan de
vrouw wordt toegedeeld en de vrouw voldoende mogelijkheden heeft om de toedeling te
realiseren. Bovendien staat de woning te koop.

De vrouw voert hiertegen aan dat zolang de woning niet aan haar is geleverd, zij recht en belang
heeft bij het voortgezet gebruik van de woning.

Het hof overweegt als volgt. Tussen partijen is niet in geschil dat de voormalige echtelijke woning
aan de vrouw is toegedeeld, maar dat het aandeel van de man nog niet aan haar is geleverd. De
vrouw woont in de woning en dat zal, zo is ter zitting gebleken, voorlopig nog wel zo blijven. Het
hof is daarom van oordeel dat de vrouw belang heeft bij het recht op voortgezet gebruik van de
woning. De eerste grief van de man faalt.

Partneralimentatie

Behoefte (grieven 8 tot en met 13)

De rechtbank heeft de huwelijksgerelateerde behoefte van de vrouw aan de hand van de door de
vrouw overgelegde behoeftelijst vastgesteld op € 5.464,-- netto per maand. Zowel de man als de
vrouw hebben grieven gericht tegen de hoogte van dit bedrag. Het hof zal de grieven hierna
beoordelen waarbij voor het hof, evenals voor de rechtbank, het uitgangspunt geldt dat de
behoefte van een gewezen echtgenote volgens vaste rechtspraak in beginsel gerelateerd wordt
aan de welstand tijdens het huwelijk. Bij de bepaling van de hoogte van de behoefte dient
rekening te worden gehouden met alle relevante omstandigheden. Dit betekent dat de rechter
zowel in aanmerking zal moeten nemen wat de inkomsten tijdens de laatste jaren van het
huwelijk zijn geweest als een globaal inzicht zal moeten hebben in het uitgavenpatroon in
dezelfde periode om daaruit te kunnen afleiden in welke welstand partijen hebben geleefd. De
behoefte zal daarnaast zo veel mogelijk aan de hand van concrete gegevens betreffende de reële
of de met een zekere mate van waarschijnlijkheid te verwachten - en gelet op de welstand
redelijke - kosten van levensonderhoud door de rechter worden bepaald.

De grieven betreffen de navolgende posten.

- de woonlasten

Volgens de man heeft de rechtbank ten onrechte rekening gehouden met woonlasten van €
1.000,-- voor hypotheekrente en € 1.111,-- voor hypotheekaflossing per maand. De man voert
daartoe aan dat aflossing van de hypothecaire geldlening de meest veilige belegging is die de
vrouw vanuit haar vermogen kan doen en zij er dus verstandig aan zou doen haar vermogen aan
te wenden voor de aflossing van de volledige hypothecaire geldlening. Voor wat de
hypotheekaflossing in maandelijkse termijnen betreft, voert de man aan dat partijen nooit op de
hypothecaire geldleningen hebben afgelost en er dus geen reden is om daarmee nu wel rekening
te houden.

De vrouw heeft verweer gevoerd.

Het hof is van oordeel dat de vrouw vrij is in haar keuze haar vermogen al dan niet aan te wenden
voor de aflossing van de hypothecaire geldlening. Nu zij er voor kiest de hypotheekschuld niet
(volledig) af te lossen, houdt het hof evenals de rechtbank rekening met een rentelast van €
1.000,--. Het hof houdt evenwel geen rekening met een aflossing van € 1.111,--, nu de man
onbetwist heeft gesteld dat partijen tijdens het huwelijk nooit op de hypothecaire geldleningen
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hebben afgelost en de vrouw er voor heeft gekozen de hypotheekschuld niet (volledig) af te
lossen. Grief 8 slaagt gedeeltelijk.

- onderhoud van de woning

De rechtbank heeft voor kosten van onderhoud van de woning rekening gehouden met een
bedrag van € 255,--. Volgens de man is er geen rechtvaardiging voor om voor de kosten van
onderhoud uit te gaan van een hoger bedrag dan het forfaitair bedrag van € 95,--, temeer niet nu
de vrouw van plan is om te gaan verhuizen.

De vrouw heeft hiertegen verweer gevoerd. Zij stelt dat partijen een riante woning bewoonden en
dat deze woning aanzienlijke kosten van onderhoud heeft. Zij benoemt onder meer de kosten van
onderhoud aan het zwembad (€ 390,-- per keer), de ramen (7 à 8 maal € 45,--), dakgoten en
dakkappellen (€ 245,--), schilderwerk, reparatie, de alarminstallatie en de cv-installatie. Voorts
stelt zij dat zij voorlopig nog in de woning blijft wonen.

Het hof is evenals de rechtbank van oordeel dat, gezien de welstand van partijen ten tijde van de
samenwoning en de omvang van de woning met zwembad, het bedrag van € 255,-- per maand
voor kosten van onderhoud van de woning per maand niet onredelijk is. Grief 9 faalt daarom.

- Spaaroptimaalverzekering

De man voert aan dat indien de vrouw de hypothecaire geldlening volledig aflost, hetgeen uit het
oogpunt van beleggen van haar vermogen verstandig is, ook de aan één van de leningen
gekoppelde Spaaroptimaalverzekering vrijkomt. De vrouw is dan geen maandelijkse premie meer
verschuldigd.

De vrouw heeft verweer gevoerd. Zij voert aan dat het niet aan de man is om voor haar te
bepalen of zij er verstandig aan doet om de hypothecaire geldleningen af te lossen. Voorts voert
zij aan dat vervroegde aflossing van de eigenwoninglening in vergelijking met het eindvermogen
niet het effect heeft dat de man voorstelt.

Zoals hiervóór reeds vermeld is het hof van oordeel dat de vrouw vrij is in haar keuze haar
vermogen al dan niet aan te wenden voor de aflossing van de hypothecaire geldlening. Nu zij de
hypotheekschuld niet aflost houdt het hof rekening met de premie voor de
Spaaroptimaalverzekering van € 174,-- per maand, welke premie partijen ook voorafgaande aan
het verbreken van hun samenleving voldeden. Grief 10 faalt.

- kleding

De rechtbank heeft rekening gehouden met € 300,-- per maand voor kleding, € 75,-- per maand
voor schoenen en € 13,-- per maand voor overige kosten. De man is van mening dat, gezien de
gezinsuitgaven tijdens het huwelijk voor deze post van ongeveer € 10.000,--, het redelijk is om
voor de vrouw rekening te houden met een bedrag van € 2.000,-- per jaar, ofwel € 166,66 per
maand. Dit is ook daarom een redelijk bedrag nu de vrouw haar kleding en schoenen niet in het
topsegment kocht.

De vrouw heeft verweer gevoerd. Zij stelt dat de door haar opgevoerde kosten niet buitensporig
zijn. Zij ervaart dat zij zelfs nog meer aan kleding en schoenen uitgeeft dan zij in eerste aanleg
heeft opgevoerd. Zij kocht altijd liever meerdere kledingstukken dan één duurder kledingstuk.

Het hof is evenals de rechtbank van oordeel dat, gezien de welstand van partijen, de door
rechtbank in aanmerking genomen bedragen niet onredelijk zijn. Grief 11 faalt daarom.

- vakanties, ontspanning, uitstapjes
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De rechtbank heeft rekening gehouden met een reservering van € 500,-- per maand voor
vakanties.

De man is van mening dat, gezien de vakanties van het gezin tijdens het huwelijk, een bedrag van
€ 250,-- per maand redelijk is.

De vrouw voert aan dat bij deze post niet alleen de vakantie maar ook de maandelijkse uitgaven
voor uitstapjes en ontspanning in aanmerking dienen te worden genomen. Zij begroot haar
uitgaven voor vakanties en maandelijkse kosten voor uitstapjes en ontspanning op € 750,-- per
maand. Zij voert daartoe onder meer aan dat zij geen gebruik meer kan maken van het huis van
partijen in Zwitserland en dus voor skivakanties duurder uit zal zijn.

Het hof is van oordeel dat het door de rechtbank in aanmerking genomen bedrag van € 500,-- per
maand, gelet op het welvaartsniveau van partijen gedurende het huwelijk, een redelijk bedrag is
voor vakanties en overige ontspanning. Grief 12 en de incidentele grief 6 falen daarom.

- onderhoud tuin

De rechtbank heeft voor het onderhoud van de tuin in redelijkheid rekening gehouden met een
bedrag van € 100,-- per maand.

Met een verwijzing naar facturen van de tuinman betoogt de vrouw dat rekening gehouden moet
worden met een bedrag van € 250,-- per maand.

De man voert daartegen aan dat de facturen van de tuinman dateren van de periode na het
vertrek van de man. Tijdens het huwelijk van partijen deed de man het klein onderhoud van de
tuin en kwam de tuinman voor het groot onderhoud. De kennelijke keuze van de vrouw om de
tuinman nu vaker te laten komen, mag niet worden afgewenteld op de man.

Het hof is van oordeel dat de vrouw, tegenover de betwisting van de man, haar stelling dat voor
kosten van het onderhoud voor de tuin rekening gehouden moet worden met een bedrag van €
250,-- onvoldoende heeft onderbouwd. De incidentele grief 4 faalt.

- elektriciteit en gas

De rechtbank heeft voor elektriciteit rekening gehouden met een bedrag van € 40,-- per maand.

De vrouw heeft in eerste aanleg gesteld dat deze kostenpost € 335,-- per maand bedraagt.
Inmiddels, zo stelt zij, is gebleken dat deze kostenpost € 358,-- bedraagt.

De man heeft verweer gevoerd. Volgens hem heeft de rechtbank met € 40,-- per maand al royaal
gerekend, gezien het feit dat de Nibud voor de kosten van elektriciteit voor een huishouden van
één persoon een bedrag van € 22,-- per maand hanteert.

Het hof is van oordeel dat het door de vrouw in eerste aanleg gestelde bedrag van € 335,-- per
maand, gezien de omvang van de woning, het zwembad en de sauna, een redelijk bedrag is voor
elektriciteit en gas. De incidentele grief 5 slaagt.

Conclusie behoefte

Op grond van het voorgaande en voor het overige rekening houdend met de posten die de
rechtbank in aanmerking zijn genomen, becijfert het hof de behoefte van de vrouw op € 4.659,--
netto per maand, hetgeen neerkomt op € 55.908,-- netto per jaar.
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Hiermee falen grief 13 en de incidentele grief 7.

Behoeftigheid (grieven 14 tot en met 16, incidentele grief 8) en rendement uit vermogen (grieven 2 tot
en met 7)

Het staat vast dat de vrouw in het kader van de vermogensrechtelijke afwikkeling van het
huwelijk een bedrag van (afgerond) € 2.416.786,-- in contanten en aandelen heeft ontvangen uit
de verdeling van de (ontbonden) huwelijksgemeenschap. Partijen houdt verdeeld of de vrouw,
mede gezien dit aanzienlijke vermogen, nog behoefte heeft aan een bijdrage van de man, met
andere woorden of de vrouw nog behoeftig is.

De man betoogt dat zij niet behoeftig is omdat haar vermogen en het daarmee te behalen
rendement voldoende zijn om riant van te blijven leven. De vrouw heeft een aanzienlijk vermogen
tot haar beschikking. Zij kan daaruit – zonder substantiële risico’s te hoeven nemen – een hoger
rendement halen dan de 1% waarmee de rechtbank rekening heeft gehouden. In het kader van
het alimentatievraagstuk is de vrouw jegens de man ook verplicht om te kiezen voor de best
mogelijke optie. Een aantrekkelijke optie voor de vrouw is een Spaargeld B.V.

Niet valt in te zien waarom, zoals de vrouw betoogt, haar vermogen gereserveerd zou moeten
worden voor de kosten van levensonderhoud ná de beëindiging van de alimentatieplicht en voor
de opbouw van pensioen. Van de vrouw kan gevergd worden dat zij inteert op haar vermogen.

Verreweg het grootste deel van hun vermogen hebben partijen pas verkregen in 2015 toen het
bedrijf waar de man werkte en waarvan hij aandelen had, naar de beurs ging. In diezelfde periode
werd de samenleving tussen partijen verbroken.

Daar komt bij dat de vrouw zelf ook verdiencapaciteit (van minimaal € 30.792,-- bruto per jaar)
heeft, zelf pensioen heeft opgebouwd en voorts ook meedeelt in het door de man opgebouwde
pensioen.

Ook wanneer de vrouw geen alimentatie ontvangt en zij haar vermogen veilig belegt, zal zij op het
eind van haar leven, rekening houdend met een levensverwachting van 85 jaar, een substantieel
vermogen overhouden. De vrouw kan dus ook zonder partneralimentatie nog 40 jaar – en langer –
leven zonder enige financiële druk.

De vrouw betoogt dat zij wel behoeftig is. Zij moet voorzichtig met haar vermogen omgaan omdat
zij er van afhankelijk is. Dit maakt ook dat zij maar beperkte mogelijkheden heeft om, anders dan
in spaardeposito’s, te beleggen. De vrouw kan het zich niet veroorloven om gedurende de
alimentatietermijn in te teren op haar vermogen en dat zou ook niet redelijk en billijk zijn. Immers
de vrouw heeft er altijd voor gezorgd dat de man zijn carrière kon opbouwen. Terwijl de man nu
enorme carrièreperspectieven heeft, wordt de vrouw geconfronteerd met een forse achterstand
op de arbeidsmarkt. Die verhouding tussen partijen maakt dat het gerechtvaardigd is dat de man
de vrouw fors aanvult in haar financiële situatie, zodat de vrouw haar leven kan voortzetten zoals
passend is gelet op het huwelijk van partijen.

Het door de man genoemde inkomen is voor haar niet realiseerbaar. De vrouw heeft onlangs haar
dienstverband bij haar werkgever uitgebreid tot 20 uur per week; een verdere uitbreiding zit er bij
haar huidige werkgever niet in. De vrouw heeft (slechts) een mbo-opleiding, haar kennis is
verouderd en zij heeft forse gezondheidsproblemen. Van haar kan niet worden verwacht dat zij de
zekerheid van haar huidige baan opgeeft voor de onzekerheid van een andere baan. Omdat ze bij
haar huidige baan flexibel inzetbaar moet zijn, kan zij er niet een parttime baan bij nemen.

Het hof overweegt dat het uitgangspunt is dat echtgenoten na scheiding zo veel mogelijk in
hun eigen levensonderhoud voorzien.

In art. 1:157 lid 1 BW wordt het recht op levensonderhoud van de ene echtgenoot jegens de
andere na echtscheiding hiervan afhankelijk gesteld of de eerstgenoemde echtgenoot
voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft dan wel zich in redelijkheid kan
verwerven. Is dat het geval dan heeft de echtgenoot geen behoefte aan een bijdrage in zijn
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levensonderhoud en daarmee om die reden ook geen recht daarop. Of de echtgenoot
inkomsten heeft of zich in redelijkheid kan verwerven, is mede te bepalen aan de hand van
het hem toebehorende vermogen en de inkomsten die hij daaruit geniet en/of kan genieten,
eventueel mede door op het vermogen in te teren.

De vrouw heeft inkomsten uit arbeid en inkomsten uit vermogen.

inkomsten uit arbeid

Met ingang van 1 februari 2018 heeft de vrouw haar dienstverband bij haar huidige
werkgever uitgebreid naar 20 uur per week. Zij heeft thans een inkomen van € 1.168,--
bruto per vier weken, ofwel € 1.232,-- netto per maand. Uit de door haar in het geding
gebrachte brief van haar psycholoog van 18 juni 2018 kan het hof niet afleiden dat de vrouw
haar arbeidsduur om medische redenen niet verder zou kunnen uitbreiden. De vrouw is
thans 48 jaar en heeft werkervaring. Het hof gaat er daarom van uit dat zij op termijn (het
hof gaat uit van een termijn van twee jaar) fulltime kan werken. Gelet op haar huidig
inkomen, dicht het hof haar dan in redelijkheid een verdiencapaciteit toe ter hoogte van €
2.100,-- netto per maand, ofwel € 25.200,-- netto per jaar.

inkomsten uit vermogen

Vaststaat dat de vrouw in het kader van de afwikkeling van het huwelijk een bedrag van
(afgerond) € 2.416.786,-- in contanten en aandelen heeft ontvangen. Het hof is van oordeel
dat het de vrouw vrij staat haar vermogen aan te wenden op de manier die haar goeddunkt.
Indachtig eerder genoemd uitgangspunt dat zij zo veel mogelijk in haar eigen
levensonderhoud voorziet, mag evenwel van de vrouw worden verwacht dat zij haar
vermogen naar objectieve en professionele maatstaven verstandig maar ook in ieder geval
in enige mate renderend belegt. Voor zover zij andere keuzes maakt, zoals de door haar
voorgestane keuze om haar vermogen uitsluitend in spaardeposito’s te beleggen, waardoor
er, gelet op enerzijds de lage rentestand daarvan en anderzijds de vermogensheffing op
haar vermogen, geen rendement zal zijn, kan zij die, gezien voornoemd uitgangspunt, niet
afwentelen op de man.

conclusie aanvullende behoefte

Het hof is van oordeel, rekening houdend met een bedrag aan liquide middelen voor de
vrouw van ruim € 400.000,--, dat de vrouw dan nog € 2.000.000,-- over heeft om te laten
renderen. Het hof heeft becijferd dat de vrouw, uitgaande van voornoemd netto inkomen
van € 25.200,-- per jaar, een renderend vermogen van € 2.000.000,-- en een te betalen
vermogensbelasting van € 34.938,-, bij een gemiddeld rendement op haar vermogen van 3%
volledig in haar behoefte (van € 55.908,-- netto per jaar) kan voorzien, zonder dat zij daarbij
op haar vermogen inteert. Mede gezien de omvang van het vermogen van de vrouw acht het
hof een dergelijk rendement haalbaar. De vrouw kan zich immers laten adviseren door
financiële experts en haar vermogen zodanig investeren en spreiden dat de risico’s
aanvaardbaar zijn en toch rendement behaald wordt.

Het hof is, gelet op het voorgaande, van oordeel dat de vrouw, eventueel op termijn, de
beschikking heeft over voldoende inkomsten om in haar levensonderhoud te kunnen
voorzien dan wel zich die in redelijkheid kan verwerven. Daarmee heeft de vrouw geen
behoefte aan een bijdrage in haar levensonderhoud. Voor zolang de vrouw haar
dienstverband nog niet tot een fulltime dienstverband heeft uitgebreid of indien het
vermogen een lager rendement dan 3% zou opleveren, is het hof van oordeel dat van de
vrouw verwacht mag worden dat zij op haar vermogen inteert.
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Het hof volgt de vrouw derhalve niet in haar standpunt dat het niet redelijk en billijk zou zijn
als zij, gezien de verhouding tussen partijen, moet interen op haar vermogen, waarbij zij in
het bijzonder verwijst naar het klassiek rollenpatroon tijdens en de ongelijke
carrièreperspectieven van partijen na het huwelijk. Immers, dankzij ieders eigen
inspanningen hebben partijen tijdens het huwelijk vermogen opgebouwd, waarvan de
vrouw, krachtens het huwelijksvermogensrecht, na echtscheiding gelijkelijk meeprofiteert en
waardoor zij nu in haar behoefte kan voorzien. Bovendien zal het pensioen van de man – op
termijn – worden verevend. Ten slotte kan niet als uitgangspunt worden aanvaard dat het
welstandsniveau dat echtgenoten tijdens het huwelijk hadden een recht geeft op een
daaraan gelijk welstandsniveau gedurende het gehele leven van partijen.

Uit het voorgaande volgt dat de grieven van de man over het rendement uit vermogen en de
aanvullende behoefte van de vrouw slagen. De grieven van de vrouw betreffende haar
aanvullende behoefte falen.

Nu het hof heeft vastgesteld dat de vrouw geen behoefte heeft aan een bijdrage in haar
levensonderhoud behoeven de grieven met betrekking tot de limitering en de draagkracht van de
man geen bespreking. Het hof zal het verzoek van de vrouw om partneralimentatie afwijzen.

Verdeling huwelijksgemeenschap (grief 20, incidentele grief 13)

Lening; vordering van (4.375 : 2) € 2.187,50

Grief 20 betreft het door de man van zijn broer geleende en weer terugbetaalde bedrag van
€ 4.375,-- voor de betaling van zijn huur. De man voert aan dat het volledige bedrag is
geleend voordat de gemeenschappelijke rekening van partijen op 20 mei 2016 werd
gesplitst alsook dat de woonlasten van de vrouw tot die datum ten laste van de
huwelijksgemeenschap werden gebracht en niet valt in te zien waarom dat voor hem anders
zou moeten zijn. De man is van mening dat de volledige lening ten laste van beide partijen
moet komen, ieder voor de helft.

De vrouw betwist dat de man voornoemd bedrag van zijn broer heeft geleend. Zij acht het
ook volstrekt ongeloofwaardig dat de man geld bij zijn broer heeft moeten lenen, omdat de
man over voldoende liquide middelen beschikte om de huurtermijnen te voldoen.

Het hof overweegt als volgt.

Ingevolge art. 1:99 lid 1 sub b BW wordt de huwelijksgemeenschap ontbonden op het
tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding. Voor het bepalen van de peildatum
voor het vaststellen van de samenstelling en de omvang van de huwelijksgemeenschap kan
van dit tijdstip niet worden afgeweken, ook niet op grond van de redelijkheid en billijkheid

(HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2050). Nu de omvang van de (bank)rekeningen
wordt bepaald door de hoogte ervan, is in beginsel de datum van indiening van het verzoek
tot echtscheiding, in dit geval 7 januari 2016, de peildatum voor zowel de omvang als de
waarde daarvan. Blijkens de bestreden beschikking zijn partijen het er evenwel over eens
“dat als peildatum voor de vaststelling van het saldo van de gemeenschappelijke
bankrekening de datum 20 mei 2016 uitgangspunt is”. Het hof begrijpt de overeenstemming
van partijen over het saldo van de gemeenschappelijke bankrekening aldus dat zij hiermee
niet een afwijking van de wettelijke peildatum hebben beoogd, maar (slechts) hebben
afgesproken bepaalde na de wettelijke peildatum opgekomen inkomsten en betalingen tot
20 mei 2016 via de gemeenschappelijke bankrekening van partijen te laten verlopen.

Niet betwist is dat tot 20 mei 2016 de woonlasten van de vrouw van de gemeenschappelijke
bankrekening werden voldaan. Of de man de bedragen al dan niet van zijn broer heeft
geleend, kan in het midden blijven, nu het hof gelet op voornoemde feiten en
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omstandigheden ook de woonlasten van de man tot genoemde datum van 20 mei 2016 ten
laste komen van de gemeenschappelijke bankrekening. Het hof zal het verzoek van de man
ter zake alsnog toewijzen. De man heeft derhalve een vordering van € 2.187,50 op de
vrouw. Grief 20 slaagt.

Salaris maand mei; vordering van (5893:2) € 2.946,50 (incidentele grief 13)

De incidentele grief 13 houdt in dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de man
zijn netto salaris van € 5.893,-- dat is uitgekeerd in de maand mei 2016 niet met de vrouw
dient te delen. Ter toelichting op haar grief voert de vrouw het volgende aan.

Het is onjuist dat de man tot en met mei 2016 alle gezamenlijke lasten heeft doorbetaald. De
gezamenlijke lasten zijn voldaan vanaf de gemeenschappelijke betaalrekening van partijen,
zodat de betreffende lasten voor rekening van partijen gezamenlijk zijn gekomen. Over de
maand mei heeft de man geen voorlopige onderhoudsbijdrage voldaan, noch heeft hij zijn
salaris laten uitkeren op de gemeenschappelijke betaalrekening van partijen. Partijen
hebben derhalve ingeteerd op het saldo van hun betaalrekening. Het is feitelijk onjuist dat
het salaris van de man na 20 mei 2016 is uitgekeerd.

De man weerspreekt dat hij zijn salaris van de maand mei nog dient te delen met de vrouw.
Hij voert aan dat op 20 mei 2016 al 2/3 van de maand voorbij was, zodat in die maand de
nodige uitgaven ten laste van zijn salaris al waren gedaan.

Het hof overweegt als volgt. Zoals hiervoor overwogen zijn partijen overeengekomen dat
als peildatum voor de vaststelling van het saldo van de gemeenschappelijke bankrekening
20 mei 2016 uitgangspunt is. Niet is weersproken dat tot mei 2016 het salaris van de man
op de gemeenschappelijke rekening van partijen werd gestort. Ter zitting heeft de man
erkend dat zijn salaris van de maand mei op 18 mei 2016 op zijn privérekening is gestort
omdat de lasten die daarvan voldaan hadden moeten worden, reeds waren voldaan. Uit de
afspraak van partijen dat het saldo van de gemeenschappelijke rekening op 20 mei 2016
wordt verdeeld, volgt naar het oordeel van het hof evenwel dat hierbij is inbegrepen het
salaris van de maand mei. De vrouw heeft daarom voor dit salaris nog een vordering van

(5893:2) € 2.946,50 op de man. Het hof zal het verzoek van de vrouw ter zake alsnog
toewijzen. De incidentele grief 13 slaagt.

Aanschaf inboedel (incidentele grief 14)

Tussen partijen is niet in geschil dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de vrouw
ten gevolge van over en weer aangeschafte inboedelgoederen ten laste van de
gemeenschappelijke bankrekening een bedrag van € 375,18 aan de man dient te voldoen. De man
dient dit juist aan de vrouw te voldoen. Het hof zal aldus bepalen.

Benadeling huwelijksgemeenschap (grief 23 en aanvullend verzoek vrouw)

Partijen hebben over en weer aangevoerd dat de ander de huwelijksgemeenschap heeft
benadeeld.

Vordering man: (12.115,81:2) € 6.057,91

De man stelt dat de vrouw in een periode van zes maanden voorafgaande aan het
verzoek tot echtscheiding de gemeenschap heeft benadeeld, doordat zij relatief veel
kasopnames heeft gedaan en daarmee heeft ingeteerd op het te verdelen vermogen van
partijen. Volgens de man heeft de vrouw in genoemde periode een bedrag van in totaal €
10.346,81 meer opgenomen dan hijzelf en een bedrag van in totaal € 10.790,08 meer
opgenomen dan in het jaar 2014, het laatste jaar waarin partijen volledig samenleefden.
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5.11.2.

5.11.3.

5.12.1.

5.12.2.

5.12.3.

De vrouw ontkent dat zij de huwelijksgemeenschap in de periode van zes maanden
voorafgaand aan de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding heeft benadeeld.
Volgens haar zijn de door de man genoemde kasopnames aangewend om in de behoefte
van haarzelf en die van de kinderen te kunnen voorzien. De vrouw erkent dat zij in een
emotionele bui een bedrag van € 5.000,-- heeft opgenomen. Dit bedrag heeft zij gedurende
een periode van circa tien maanden geleidelijk besteed om in de kosten van haarzelf en van
de kinderen te voorzien. Dit komt neer op een maandelijkse besteding van circa € 500,--.
Gezien de levenstandaard van partijen betreft het geen onredelijk hoge uitgaven. Dat een
deel van die uitgaven dateert van na de peildatum doet niet ter zake. De vrouw ontvangt
pas sinds 1 juni 2016 een voorlopige onderhoudsbijdrage van de man. Voor die datum
voorzagen partijen in hun levensonderhoud door het (onverdeelde) gemeenschappelijke
vermogen aan te spreken. Daartoe kon op dat moment ook het bedrag van € 500,--
gerekend worden. In plaats van de gemeenschappelijke betaalrekening aan te spreken,
heeft de vrouw het cashgeld dat zij eerder had opgenomen aangesproken. De
huwelijksgemeenschap van partijen is daarom niet door de vrouw benadeeld.

Het hof is evenals de rechtbank van oordeel dat de man zijn stelling dat de vrouw de
gemeenschap van goederen heeft benadeeld, onvoldoende heeft onderbouwd. Het hof
voegt daar nog aan toe dat het geen bevreemding wekt als in de periode voorafgaand aan
een echtscheiding meer (nu partijen niet meer samenwonen hetgeen leidt tot extra lasten)
en anders gelden worden uitgegeven. Grief 23 faalt.

Vordering vrouw: (10.000:2) € 5.000,-- en (2.014,77:2) € 1.007,39

De vrouw stelt dat de man in de periode van zes maanden voorafgaand aan de ontbinding
van de huwelijksgemeenschap ten onrechte een bedrag van in totaal € 10.000,-- (4 x €
2.500,--) aan de gemeenschappelijke betaalrekening van partijen heeft onttrokken, uit
hoofde waarvan de man aan de vrouw dient te voldoen een bedrag van € 5.000,--. De vrouw
voert daartoe aan dat de man weliswaar stelt dat voornoemde bedragen aan de
gemeenschappelijke rekening van partijen zijn onttrokken om zijn huur te kunnen voldoen,
maar het bestaan van de huurovereenkomst nimmer heeft aangetoond.

De vrouw stelt voorts dat de man in de zes maanden voorafgaand aan de ontbinding van de
huwelijksgemeenschap een aantal kasopnames heeft verricht waarvan zij de bestedingen
niet kan duiden. Het gaat in totaal om een bedrag van € 2.014,77. De vrouw stelt dat de
man voornoemd bedrag ten onrechte aan de gemeenschappelijke betaalrekening van
partijen heeft onttrokken en derhalve dit bedrag ex art. 1:164 BW aan de gemeenschap
dient te vergoeden.

De man heeft verweer gevoerd. Ter zake de huurbetalingen biedt hij aan zijn ouders en
broer als getuigen te horen.

Over de kasopnames stelt de man dat deze zijn gedaan in het kader van de kosten van
levensonderhoud, nu zijn salaris nog op de gemeenschappelijke bankrekening werd gestort.

Het hof overweegt als volgt. Art. 1:164 lid 1 BW bepaalt als volgt:

“Indien een tussen echtgenoten bestaande gemeenschap van goederen door één van hen
is benadeeld doordat hij na de aanvang van het geding of binnen zes maanden daarvóór
lichtvaardig schulden heeft gemaakt, goederen der gemeenschap heeft verspild, of
rechtshandelingen als bedoeld in artikel 88 van dit boek zonder de vereiste toestemming of
beslissing van de rechtbank heeft verricht, is hij gehouden na de inschrijving van de
beschikking waarbij de echtscheiding is uitgesproken, de aangerichte schade aan de
gemeenschap te vergoeden.”

Het hof begrijpt de stellingen van de vrouw aldus dat de man de goederen van de
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6.1.

6.2.

gemeenschap heeft verspild. Voor zover haar verzoek de door haar ter discussie gestelde
huurlasten betreft, overweegt het hof dat aannemelijk is dat de man in genoemde periode
huurlasten heeft gehad, die, daarover lijkt geen discussie te bestaan, ten laste van de
gemeenschappelijke rekening van partijen kwamen. In zoverre zal het hof het verzoek van
de vrouw daarom afwijzen.

Ter zake van de kasopnames is het hof van oordeel dat de vrouw niet aan de op haar
rustende stelplicht heeft voldaan. Het enkele feit dat de man bepaalde opnames heeft
gedaan waarvan de vrouw de bestedingen niet kan duiden, brengt niet mee dat de
gemeenschap is benadeeld in de zin van voornoemd artikel, temeer niet nu, zoals ook
overwogen in rechtsoverweging 5.11.3., de aanloop naar een echtscheiding niet zelden een
ander bestedingspatroon te zien geeft. Nu de vrouw op dit punt niet aan haar stelplicht
heeft voldaan, zal het hof haar verzoek ook in zoverre afwijzen.

in het principaal en het incidenteel hoger beroep

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, zal het hof de bestreden beschikking gedeeltelijk
vernietigen en beslissen als volgt.

Het hof zal de proceskosten in hoger beroep compenseren, nu partijen echtgenoten zijn.

Het hof:

vernietigt de beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van 28 februari 2017 ten aanzien van de
daarbij toegekende partneralimentatie en de verdeling van de gemeenschap van goederen voor zover
het betreft de lening, het salaris van de maand mei 2016 en de aanschaf van de inboedel;

en in zoverre opnieuw rechtdoende;

wijst het verzoek van de vrouw om partneralimentatie af;

bepaalt dat de vrouw aan de man voor de lening van de broer van de man een bedrag van € 2.187,50
dient te betalen;

bepaalt dat de man aan de vrouw voor het salaris van de maand mei een bedrag van € 2.946,50 dient
te betalen;

6 De slotsom

7 De beslissing
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bepaalt dat de man aan de vrouw voor de inboedel € 375,-- dient te betalen;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de kosten van het geding in hoger beroep in die zin, dat elke partij de eigen kosten
draagt;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.C.E. Ackermans-Wijn, P.P.M. van Reijsen en K.A. Boshouwers,
bijgestaan door de griffier, en is op 27 september 2018 uitgesproken in het openbaar in
tegenwoordigheid van de griffier.
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3.2.1

3.1

t e g e n

[de man] ,
wonende te [plaats] , Canada,

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. J.P. Heering.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als de vrouw en de man.

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

a. de beschikking in de zaak C/09/501632/FA RK 15-9631 en C/09/511187 FA RK 16-3767 van de
rechtbank Den Haag van 29 september 2016;

b. de beschikking in de zaak 200.206.041/01 van het gerechtshof Den Haag van 27 september 2017.

De beschikking van het hof is aan deze de beschikking gehecht.

Tegen de beschikking van het hof heeft de vrouw beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is
aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De man heeft verzocht het beroep te verwerpen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.B. Rank-Berenschot strekt tot verwerping van het
cassatieberoep.

De advocaat van de vrouw heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

i) Partijen zijn gehuwd op 22 september 1995 te Rotterdam.
ii) Bij beschikking van 29 september 2016 is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken.
Deze beschikking is op 10 februari 2017 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Voor zover in cassatie van belang, heeft de vrouw verzocht om vaststelling van een door de
man aan de vrouw te betalen partneralimentatie van € 13.142,-- per maand. De man heeft
de rechtbank bij zelfstandig verzoek primair verzocht de duur van de door hem te betalen
partneralimentatie tot uiterlijk 1 juli 2019 te beperken, althans tot een zodanige periode als
de rechtbank juist acht. Subsidiair heeft de man de rechtbank verzocht te bepalen dat op de
vrouw een inspanningsverplichting rust om voor 1 juli 2019 volledig in haar eigen
levensonderhoud te voorzien bij gebreke waarvan de alimentatie met ingang van 1 juli 2019
op nihil wordt gesteld.

1 Het geding in feitelijke instanties

2 Het geding in cassatie

3 Beoordeling van het middel
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3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.3.1

De rechtbank heeft, voor zover in cassatie van belang, bepaald dat de man met ingang van
de dag van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking gedurende een periode van vijf
jaren aan de vrouw tot haar levensonderhoud zal uitkeren een bedrag van € 4.875,-- per
maand.

De man heeft in hoger beroep zijn verzoek gewijzigd in die zin dat hij heeft verzocht de
limitering, althans nihilstelling te laten ingaan na het verstrijken van een termijn van drie
maanden nadat het huwelijk door echtscheiding is ontbonden, dan wel een door het hof in
redelijkheid vast te stellen datum.

Het hof heeft de beschikking van de rechtbank vernietigd en de door de man te betalen
uitkering tot levensonderhoud voor de vrouw voor de periode van 10 februari 2017 tot 27
september 2020 bepaald op € 4.875,-- bruto per maand en met ingang van 27 september
2020 op nihil.

Wat betreft de hoogte van het bedrag van € 4.875,-- heeft het hof overwogen dat de totale
behoefte van de vrouw afgerond € 6.392,-- netto per maand bedraagt (rov. 32), dat de
vrouw thans een bruto jaarinkomen van € 81.472,06 verdient (rov. 36) en dat de vrouw met
een partneralimentatie van € 58.500,-- bruto per jaar, derhalve met een totaal bruto
jaarinkomen van € 140.242,--, kan voorzien in haar huwelijksgerelateerde behoefte van €
6.392,-- netto per maand (rov. 37).

Wat betreft de nihilstelling met ingang van 27 september 2020 heeft het hof overwogen:

“43. Het hof overweegt als volgt. De vrouw heeft de studies Geneeskunde en Beleids- en
bestuurswetenschappen beide cum laude afgerond. Na haar studies is zij in 1996
gepromoveerd en heeft zij acht jaar gewerkt als universitair hoofddocent (senior
epidemioloog). De man heeft onweersproken gesteld dat de vrouw 75 (internationale)
publicaties op haar naam heeft staan en meerdere promovendi heeft begeleid. Daarnaast
heeft zij de Nederlandse volksgezondheidsprijs gewonnen. Vanaf 2005 is de vrouw als
bestuurder in de gezondheidszorg werkzaam. Voor het werk van de man zijn partijen
verhuisd naar Canada en de vrouw heeft daarvoor haar baan als directeur opgegeven. Zij
heeft toen twee jaren niet in Nederland gewoond, maar nog wel werkzaamheden verricht
voor de corporation van de man. Inmiddels is de vrouw al weer drie jaren in Nederland en
sinds 8 september 2014 werkzaam bij een onderzoeksinstituut. Sinds haar indiensttreding is
haar inkomen aanzienlijk gestegen. Inmiddels heeft zij een inkomen van € 81.472,- bruto per
jaar. Weliswaar stelt de vrouw dat zij thans niet verder kan groeien in salaris, maar gezien
haar uitstekende curriculum vitae en haar netwerk is het hof op dat punt een andere visie
toegedaan. Naar het oordeel van het hof zijn de opleidingsmogelijkheden van de vrouw en
haar kansen op de arbeidsmarkt, ondanks haar verblijf in Canada en haar daling van het
inkomen, niet negatief beïnvloed door het huwelijk. Het hof verwacht dan ook dat de
verdiencapaciteit van de vrouw binnen drie jaren na heden aldus zal zijn dat zij in haar eigen
levensonderhoud kan voorzien. Daarbij gaat het hof ervan uit dat het inkomen van de
vrouw, zonodig in een andere baan, in de toekomst nog zal stijgen. Anders dan de vrouw
meent, is geen sprake van een recht op alimentatie gedurende twaalf jaren, maar kan er
slechts een aanspraak zijn op alimentatie indien sprake is van behoefte aan de zijde van de
alimentatiegerechtigde en draagkracht aan de zijde van de alimentatieplichtige. Het hof gaat
ervan uit dat de vrouw zich zal inspannen haar inkomen de komende drie jaren op een
zodanig niveau te brengen dat zij daardoor over drie jaren in haar eigen behoefte kan
voorzien. Met ingang van die datum zal het hof dan ook de alimentatie op nihil stellen. Dat
de chronische ziekte van de vrouw haar parten speelt bij het verwerven van
(arbeids)inkomsten, zoals de vrouw stelt, is het hof niet gebleken.”

De onderdelen 2.6 en 2.7 van het middel zijn gericht tegen de beslissing om de bijdrage in
het levensonderhoud met ingang van 27 september 2020 op nihil te stellen. 
De onderdelen klagen dat de verwachting van het hof dat de vrouw (zich zal inspannen haar
inkomen de komende drie jaren op een zodanig niveau te brengen dat zij daardoor) binnen
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3.3.2

3.3.3

3.4

3.5

drie jaren in haar eigen behoefte zal kunnen voorzien, zonder nadere motivering
onbegrijpelijk is. Onderdeel 2.7 wijst er in dit verband onder meer op dat de vrouw heeft
aangevoerd, en de man niet heeft betwist, dat het hoogste bruto jaarsalaris dat de vrouw
heeft genoten voor het vertrek van partijen naar Canada ongeveer € 100.000,-- bruto heeft
bedragen.

Bij de beoordeling van deze onderdelen wordt het volgende vooropgesteld. Voor
beslissingen waarmee de alimentatieverplichting (al dan niet op termijn) op nihil wordt
vastgesteld op grond van omstandigheden die voor wijziging vatbaar zijn (‘tijdelijke
nihilstelling’), gelden, anders dan voor beslissingen waarbij die verplichting op nihil wordt
gesteld of wordt beëindigd op grond van omstandigheden waarvoor dat niet geldt
(definitieve nihilstelling of beëindiging), geen hoge motiveringseisen (HR 15 februari 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BY3236, rov. 3.4.2). De reden voor dit verschil is dat een tijdelijke
nihilstelling, anders dan een definitieve beëindiging, voor wijziging op de voet van art. 1:401
BW in aanmerking komt wanneer de omstandigheden veranderen of een verwachte
verandering juist uitblijft. Wel moet ook een beslissing tot tijdelijke nihilstelling ten minste
zodanig worden gemotiveerd dat zij voldoende inzicht geeft in de daaraan ten grondslag
liggende gedachtegang, om de beslissing zowel voor partijen als voor derden — in het geval
van openstaan van hogere voorzieningen: de hogere rechter daaronder begrepen —
controleerbaar en aanvaardbaar te maken (vgl. HR 7 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:262,
rov. 3.5 en HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3478, rov. 4.2).

Gelet op het hiervoor in 3.3.2 overwogene, heeft het hof zijn oordeel onvoldoende
gemotiveerd. De nihilstelling door het hof van de partneralimentatie op een termijn van drie
jaar is gestoeld op de verwachting van het hof dat de vrouw binnen drie jaren in haar eigen
behoefte zal kunnen voorzien. Die verwachting houdt daarmee in dat de vrouw haar huidige
inkomen van € 81.472,06 bruto per jaar binnen drie jaar zal kunnen verhogen naar €
140.242,-- bruto per jaar. Laatstgenoemd bedrag acht het hof blijkens zijn rov. 37 immers
nodig om in de behoefte van de vrouw te voorzien. Mede in het licht van de door de man niet
betwiste stelling dat de vrouw tot op heden nooit meer dan € 100.000,-- bruto heeft
verdiend op basis van een voltijds dienstverband, valt echter zonder nadere motivering niet
in te zien dat hetgeen het hof overweegt over de opleiding, ervaring en kansen op de
arbeidsmarkt van de vrouw, de verwachting van het hof kan rechtvaardigen met betrekking
tot deze omvang van een inkomensstijging van de vrouw over een periode van drie jaar. De
onderdelen 2.6 en 2.7 zijn dus terecht voorgesteld.

Onderdeel 2.10 bevat de klacht dat het hof met het door hem in rov. 43 gegeven oordeel
bovendien buiten de grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep is getreden. Het onderdeel
betoogt dat de man in hoger beroep geen grief heeft aangevoerd tegen de vaststelling door de
rechtbank van de hoogte van de verdiencapaciteit van de vrouw, inhoudende dat de vrouw in
staat moest worden geacht om binnen vijf jaren een inkomen te genereren van € 90.000,-- tot €
100.000,-- bruto per jaar.

Deze klacht slaagt. De gedingstukken laten geen andere lezing toe dan dat het debat van partijen
betrekking heeft op de vraag of de vrouw in staat is terug te keren naar haar voormalige
salarisniveau. De man heeft in hoger beroep ter onderbouwing van zijn verzoek tot limitering,
althans nihilstelling vanaf het verstrijken van een termijn van drie maanden nadat het huwelijk
door echtscheiding is ontbonden, althans van een door het hof in redelijkheid te bepalen termijn,
niet aangevoerd dat de vrouw vanaf enig moment meer dan haar voormalige salaris van ongeveer
€ 100.000,-- bruto per jaar zal kunnen verdienen en aldus zelf volledig in haar eigen behoefte zal
kunnen voorzien. Met zijn desbetreffende oordeel is het hof dan ook buiten de grieven van de man
getreden.

De overige klachten van het middel kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1
RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het
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belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

De Hoge Raad:

vernietigt de beschikking van het gerechtshof Den Haag van 27 september 2017;

verwijst het geding naar het gerechtshof Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, G.
Snijders en H.M. Wattendorff, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.V. Polak op 30
november 2018.

4 Beslissing
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Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak 01-11-2018

Datum publicatie 02-11-2018

Zaaknummer 200.212.418_01 en 200.217.865_01

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBZWB:2016:8234 
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBZWB:2016:8233 

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Partneralimentatie; verdeling huwelijksgemeenschap.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
RFR 2019/49 

Uitspraak

Afdeling civiel recht

Uitspraak: 1 november 2018

Zaaknummers: 200.212.418/01 (partneralimentatie)

200.217.865/01 (verdeling)

Zaaknummers eerste aanleg: C/02/300197/FA RK 15-3680 (echtscheiding)

C/02/312245/FA RK 16-1237 (verdeling)

in de zaak in hoger beroep van:

[appellante] ,

wonende te [woonplaats] , Peru,

appellante in principaal appel,

verweerster in incidenteel appel,

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat: mr. W.J. Jurgers,

tegen

ECLI:NL:GHSHE:2018:4537

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH
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2.1.

2.2.1.

2.2.

[verweerder] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerder in principaal appel,

appellant in incidenteel appel,

hierna te noemen: de man,

advocaat: mr. P.H. Kramer.

Het hof verwijst naar de beschikking van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats
Middelburg, van 23 december 2016.

Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 22 maart 2017, heeft de vrouw verzocht
voormelde beschikking te vernietigen (voor zover het betreft de partneralimentatie) en opnieuw
rechtdoende alsnog toe te wijzen haar inleidend verzoek te bepalen dat de man aan de vrouw
voor haar levensonderhoud zal voldoen een bedrag van € 1.750,-- per maand, althans een bedrag
dat het hof juist acht.

Bij verweerschrift met producties, ingekomen ter griffie op 11 mei 2017, heeft de man verzocht de
vrouw niet-ontvankelijk te verklaren in haar hoger beroep, dan wel het hoger beroep van de
vrouw af te wijzen.

Tevens heeft de man incidenteel appel ingesteld en verzocht voormelde beschikking te vernietigen
(voor zover het betreft de verdeling van de huwelijksgemeenschap) en opnieuw rechtdoende:

“de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap (zaak-/rekestnummer C/02/312245 FA RK
16-1237) van partijen te gelasten, zulks op de wijze zoals door de man uiteengezet en bedoeld in
zijn toelichtingen op zijn grieven 1 tot en met 3 alsook rekening houdende met hetgeen de man in
art. 87 en 88 van dit processtuk te berde heeft gebracht.”

Bij verweerschrift in incidenteel appel tevens (voorwaardelijk) incidenteel appel met
producties, ingekomen ter griffie op 21 juni 2017, heeft de vrouw verzocht:

“Primair:

De man niet-ontvankelijk te verklaren in zijn incidenteel appèl;

Subsidiair, voorzover de man ontvankelijk wordt geacht:

Het incidenteel appèl van de man af te wijzen, dan wel hem zijn verzoeken te ontzeggen,
alsmede te bepalen dat de vrouw ex artikel 3:194 lid 2 BW gerechtigd is tot de gehele
waarde van de kapitaalpolis nummer [rekeningnummer] bij SRLEV N.V. (Reaal) en de man te
veroordelen zijn medewerking te verlenen aan de afkoop en/of uitkering daarvan aan de
vrouw, met bepaling dat het ten deze te wijzen arrest ex artikel 3:300 BW in de plaats zal
treden voor de medewerking van de man indien hij niet tijdig gevolg geeft aan deze
veroordeling, althans te bepalen dat de man een dwangsom van € 250,= per dag verbeurt
indien hij na betekening van dit arrest deze veroordeling niet tijdig nakomt;

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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2.2.2.

-
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2.3.

-
-
-
-

-

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

Voorwaardelijk, voorzover de man ontvankelijk wordt geacht:

De beschikking van de Rechtbank Breda d.d. 23 december 2016 gewezen onder
zaak/rekestnummer C/02/312245/ FA RK 16-1237 te vernietigen en opnieuw rechtdoende de
verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap aldus vast te stellen, dat de
vrouw in aanvulling op de door de Rechtbank vastgestelde verdeling recht heeft op het
aandeel van de man in de overwaarde van de woning ex artikel 3:194 lid 2 BW en de man te
veroordelen om hetgeen hij dientengevolge verschuldigd is aan de vrouw te voldoen.”

Bij verweerschrift hoger beroep voorwaardelijk incidenteel appel, ingekomen ter griffie op 27
juli 2017, heeft de man verzocht:

“de vrouw niet ontvankelijk te verklaren in het door haar ingestelde (voorwaardelijk)
incidenteel hoger beroep tegen de beschikking van de rechtbank Zeeland-West-Brabant,
locatie Middelburg, d.d. 23 december 2016 (zaak-/rekestnummers C/02/300197 FA RK 15-
3680 en C/02/312245 FA RK 16-1237), althans het verzoek van de vrouw dit hoger beroep af
te wijzen, dan wel haar deze te ontzeggen.”

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 4 juli 2018.

Bij die gelegenheid zijn gehoord:

de vrouw, bijgestaan door mr. Jurgers en mevrouw T.M. Fernandez-Toirkens, tolk;
de man, bijgestaan door mr. Kramer.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van de inhoud van:

het proces-verbaal van de mondelinge behandeling in eerste aanleg op 31 oktober 2016;
de brief met bijlagen van de advocaat van de man d.d. 21 juni 2018;
de brief met bijlagen van de advocaat van de vrouw d.d. 22 juni 2018;
het V6-formulier met bijlage van de advocaat van de man, ingekomen ter griffie op 25 juni
2018;
de ter zitting door de advocaat van de man overgelegde pleitnotitie.

Voormeld V6-formulier met bijlage van de advocaat van de man is ingekomen buiten de in het
procesreglement verzoekschriftprocedures familiezaken gerechtshoven gestelde termijn.

De vrouw heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Gelet op het feit dat deze stukken kort en eenvoudig
te doorgronden zijn, heeft het hof echter beslist dat deze stukken worden toegelaten.

In het principaal en incidenteel appel

Partijen zijn op 22 november 2002 te Bergen op Zoom met elkaar gehuwd in gemeenschap van
goederen.

Op 8 juni 2015 heeft de vrouw het verzoek tot echtscheiding ingediend. Bij (tussen)beschikking
van 23 maart 2016 is daarop de echtscheiding uitgesproken. De beslissingen met betrekking tot
de partneralimentatie en de verdeling van de huwelijksgemeenschap zijn aangehouden. De
echtscheidingsbeschikking is op 3 juni 2016 ingeschreven in de daartoe bestemde registers van de
burgerlijke stand.

Bij de bestreden (eind)beschikking van 23 december 2016 heeft de rechtbank Zeeland-West-
Brabant, locatie Middelburg:

3 De beoordeling
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3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.4.

de door de man aan de vrouw, voor wat betreft toekomstige termijnen telkens bij
vooruitbetaling, te betalen bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud bepaald op € 575,-
- per maand, zulks met ingang van de dag waarop de echtscheidingsbeschikking is
ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en tot 1 september 2017;
de door de man te betalen bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de vrouw met
ingang van 1 september 2017 op nihil gesteld;
voor zover de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke
stand, de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap gelast op de wijze zoals in rov.
2.17 is vermeld.

Partijen kunnen zich (op onderdelen) met deze beslissing niet verenigen en zij zijn hiervan in
hoger beroep gekomen.

Ontvankelijkheid

De vrouw stelt zich op het standpunt dat de man niet-ontvankelijk is in het door hem
ingestelde incidenteel hoger beroep. Zij meent dat nu zij hoger beroep heeft ingesteld tegen
de bestreden beschikking inzake rekestnummer 15-3680 (partneralimentatie), de man niet
de mogelijkheid had om tegen de beslissing inzake 16-1237 (verdeling
huwelijksgemeenschap) incidenteel hoger beroep in te stellen. De verdeling van de
huwelijksgemeenschap moet als een separate beschikking worden gezien waarvan de man
binnen drie maanden, te rekenen vanaf de dag van de uitspraak, appel had moeten
instellen. Nu hij dit heeft verzuimd, behoort hij niet-ontvankelijk te worden verklaard.

De man heeft hiertegen ter zitting in hoger beroep verweer gevoerd. Hij stelt zich op het
standpunt dat hij in zijn incidenteel appel dient te worden ontvangen. Het
echtscheidingsverzoek en de nevenvoorzieningen zijn in één verzoekschrift aan de
rechtbank voorgelegd. De rechtbank heeft een zaak-/rekestnummer aangemaakt, te weten
(C/02/300197/FA RK 15-3680). Tot en met de mondelinge behandeling in eerste aanleg
bestond alleen dat zaak-/rekestnummer en zijn alle processtukken onder dat kenmerk bij de
rechtbank ingediend. Alle onderwerpen zijn op iedere zitting van de rechtbank ter sprake
gekomen. Dat de rechtbank later om proceseconomische redenen een tweede zaak-
/rekestnummer toevoegt aan de zaak maakt niet dat het zou gaan om twee
eindbeschikkingen.

Het hof oordeelt als volgt.

De man heeft op grond van art. 358 lid 5 Rv de mogelijkheid om bij verweerschrift incidenteel
hoger beroep in stellen tegen de beschikking van de rechtbank. Deze bevoegdheid is niet
beperkt tot het deel van de beschikking waartegen het principale beroep is gericht. (Vgl.
onder meer HR 15 juni 1990, NJ 1990, 608). Het stond de man dan ook vrij incidenteel
beroep in te stellen tegen de verdeling, ook al heeft de vrouw alleen (principaal) appel
ingesteld tegen de partneralimentie. Dat de rechtbank in de bestreden beschikking twee
zaaknummers heeft gehanteerd, een voor de verdeling en een voor de partneralimentatie
maakt niet dat sprake is van twee beschikkingen in plaats van een. De man heeft van zijn
bevoegdheid tot het indienen van incidenteel appel tijdig (bij verweerschrift) gebruik
gemaakt en is ontvankelijk in dat appel. Het andersluidende betoog van de vrouw wordt
verworpen.

Nieuwe grief

Bij haar verweerschrift in het incidenteel appel van de man, heeft de vrouw een nieuwe grief
geformuleerd tegen het oordeel van de rechtbank dat de vrouw op geen enkele wijze
aannemelijk heeft gemaakt dat de man de overwaarde van de verkochte woning in
Nederland voor de vrouw verborgen heeft gehouden in de zin van art. 3:194 BW.
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3.5.5.

3.5.6.

3.7.1.

3.6.

De in art. 347 lid 1 Rv besloten liggende “twee-conclusie-regel” - brengt mee dat de rechter
in beginsel niet behoort te letten op grieven (dat wil zeggen alle gronden die appellant
aanvoert ten betoge dat de bestreden uitspraak dient te worden vernietigd) die in een later
stadium dan de memorie van grieven worden aangevoerd. Van de appellant wordt dan ook
in beginsel verlangd dat hij in zijn memorie van grieven niet alleen zijn bezwaren tegen
beslissingen in het bestreden vonnis of de bestreden beschikking aanvoert maar ook de
nieuwe feiten of stellingen naar voren brengt waarop hij zich in hoger beroep (mede) wenst
te beroepen.

Op deze in beginsel strakke regel kunnen onder omstandigheden uitzonderingen worden
aanvaard, met name indien de wederpartij ondubbelzinnig met het aanvoeren van de grief
heeft toegestemd, of indien de aard van het geschil meebrengt dat in een later stadium nog
zodanige grief kan worden aangevoerd. Voorts kan in het algemeen het aanvoeren van een
nieuwe grief na het tijdstip van de memorie van grieven of antwoord toelaatbaar zijn, indien
daarmee aanpassing wordt beoogd aan eerst na dat tijdstip voorgevallen of gebleken feiten
en omstandigheden en de grief ertoe strekt te voorkomen dat het geschil aan de hand van
inmiddels achterhaalde of onjuist gebleken (juridische of feitelijke) gegevens zou moeten
worden beslist, of dat - indien dan nog mogelijk - een nieuwe procedure zou moeten worden
aangespannen om het geschil alsnog aan de hand van de juiste en volledige gegevens te
kunnen doen beslissen. Onverkort blijft dan gelden dat het aanvoeren van de grief niet in
strijd mag komen met de eisen van een goede procesorde (o.m. HR 23 september 2011,
ECLI:NL:HR:BQ7064). Een en ander geldt ook voor de verzoekschriftprocedure. Niet gesteld
of gebleken is dat de vrouw met haar grief aanpassing beoogt aan eerst na het indienen van
het beroepschrift gebleken feiten en omstandigheden. Evenmin heeft de man ondubbelzinnig
met het aanvoeren van de nieuwe grief ingestemd. Dit brengt met zich dat deze grief uiterlijk
bij beroepschrift ingediend had moeten worden en derhalve tardief is. Het hof zal aan deze
grief dan ook voorbij gaan.

De vrouw heeft in het verweerschrift incidenteel appel tevens (voorwaardelijk) incidenteel
appel ook subsidiair verzocht te bepalen dat zij op grond het bepaalde in artikel 3:194 lid 2
BW gerechtigd is tot hele bedrag van de kapitaalpolis met nummer [rekeningnummer] bij
Reaal/ Zwitserleven. De vrouw is in dit (nieuwe) verzoek wèl ontvankelijk omdat de vrouw
hiermee aanpassing beoogt aan eerst na het indienen van het beroepschrift gebleken feiten
en omstandigheden, namelijk de omstandigheid dat de man eerst in het verweerschrift
tevens incidenteel appel gewag heeft gemaakt van het bestaan van deze polis.

Het hof zal met inachtneming van het voorgaande hierna de grieven van de vrouw en de man
bespreken. De vrouw heeft in haar principaal appel twaalf grieven gericht tegen de bestreden
beschikking. De man heeft in zijn incidenteel appel drie grieven gericht tegen de beschikking
waarvan beroep. De grieven zien op de volgende onderwerpen:

- partneralimentatie (grief 1 tot en met 12 van de vrouw);

- verdeling huwelijksgemeenschap (grief 1 tot en met 3 van de man).

Het hof zal deze onderwerpen hierna achtereenvolgens bespreken.

Partneralimentatie (grief 1 tot en met 12 van de vrouw)

Ingangsdatum

De ingangsdatum van de door de rechtbank vastgestelde onderhoudsbijdrage, zijnde de
datum waarop de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de
burgerlijke stand, te weten 3 juni 2016, is tussen partijen in zoverre in geschil dat de man
heeft aangevoerd dat hij tot en met oktober 2016 in het levensonderhoud van de vrouw
heeft voorzien. Het hof zal daarop hierna, bij de bespreking van de behoefte van de vrouw
nader ingaan.
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3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.

3.7.5.

3.7.6.

Behoefte vrouw

De huwelijksgerelateerde behoefte van de vrouw is in geschil.

De vrouw stelt dat haar huwelijksgerelateerde behoefte op basis van de zogeheten
hofnorm € 1.877,-- netto per maand bedraagt. Zij verwijst daarvoor naar de door haar in
eerste aanleg als productie h bij haar brief van 16 februari 2016 in het geding gebrachte
berekening van haar huwelijksgerelateerde behoefte.

De man heeft hiertegen verweer gevoerd. Hij maakt bezwaar tegen toepassing van de
hofnorm. De vrouw woont in Peru. De levensstandaard is daar veel lager dan in Nederland.
Om die reden moet de huwelijksgerelateerde behoefte van de vrouw worden vastgesteld
aan de hand van een behoeftelijstje. Zij dient haar behoefte feitelijk inzichtelijk te maken,
voorzien van bewijsstukken. De vrouw heeft dit echter nagelaten.

Het hof overweegt als volgt.

Het hof is van oordeel dat de man onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de door de
vrouw gehanteerde wijze van begroting geen juiste maatstaf zou zijn om haar
huwelijksgerelateerde behoefte te bepalen en uitgegaan zou moeten worden van een
behoeftelijstje. De enkele stelling van de man dat de levensstandaard in Peru veel lager ligt
dan in Nederland is hiertoe onvoldoende, te meer nu de man niet heeft weersproken dat
partijen in Peru leefden van het inkomen dat de man genoot uit zijn lijfrente-uitkering. Nu het
hof ook overigens geen omstandigheden zijn gebleken die in het onderhavige geval om een
andere wijze van behoefteberekening vragen, zal het hof bij het bepalen van de
huwelijksgerelateerde behoefte de hofnorm tot uitgangspunt nemen, derhalve 60% van het
netto gezinsinkomen (verminderd met de kosten van de kinderen) zoals dat was
voorafgaand het uiteengaan van partijen. Naar het oordeel van het hof is dit - gelet op het
hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd - in overeenstemming met de
jurisprudentie van de Hoge Raad (zoals neergelegd in HR 19 december 2003,
ECLI:NL:HR:2003:AM2379 en HR 3 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM7050) die inhoudt
dat het hanteren van de hofnorm als enige maatstaf voor de behoefte niet op zijn plaats is
wanneer daarbij voorbij gegaan wordt aan de door partijen aangevoerde relevante
omstandigheden. Nu de man echter, behalve dan dat de kosten van levensonderhoud in
Peru lager zijn, geen relevante omstandigheden heeft aangevoerd ziet het hof geen
belemmering om de op de hofnorm gebaseerde behoefte tot uitgangspunt te nemen. Wel
ziet het hof in die omstandigheid aanleiding een correctie aan te brengen op die hofnorm.

De vrouw heeft met toepassing van de hofnorm haar huwelijksgerelateerde behoefte
becijferd op € 1.877,-- netto per maand. Nu de man die uitkomst op zichzelf niet heeft
betwist, zal ook het hof hiervan uitgaan. Gelet op het feit dat de vrouw in Peru woont en de
kosten van levensonderhoud daar een stuk lager zijn dan in Nederland, ziet het hof
aanleiding om de zogenoemde ‘Big Mac-index’ toe te passen op de hiervóór vastgestelde
huwelijksgerelateerde behoefte van de vrouw van € 1.877,-- netto per maand. Uitgaande
van de ‘Big Mac-index’ per juli 2015 liggen de kosten voor levensonderhoud in Peru ongeveer
23% lager dan in Nederland. Het hof bepaalt de huwelijksgerelateerde behoefte van de
vrouw daarom op een bedrag van afgerond € 1.445,-- netto per maand.

Behoeftigheid vrouw

Over de behoeftigheid van de vrouw heeft de rechtbank in rov. 2.5 het volgende
overwogen:

“De rechtbank is van oordeel dat de vrouw op dit moment niet in staat is om in de kosten
van haar
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3.7.7.

3.7.8.

3.7.9.

eigen levensonderhoud te voorzien. Vaststaat dat de vrouw de Nederlandse nationaliteit
bezit en

daardoor in Peru niet mag werken. Uit de overgelegde stukken volgt dat de procedure tot
het

verkrijgen van de Peruaanse nationaliteit of een verblijfstatus die haar toestaat om in Peru
te werken,

waardoor zij zelf inkomen uit arbeid kan genereren, minimaal een jaar in beslag neemt. Nu
de vrouw

onbetwist heeft gesteld dat zij ongeschoold is en de man zijn stelling dat de vrouw in Peru
inkomen uit

arbeid verwerft niet dan wel onvoldoende aannemelijk gemaakt heeft, is de rechtbank van
oordeel dat

de vrouw op dit moment behoefte heeft aan een bijdrage van de man in de kosten van haar

levensonderhoud. Op de vrouw rust evenwel de verplichting om zich in te spannen om -zo
snel

mogelijk- de Peruaanse nationaliteit dan wel een verblijfstatus die haar toestaat om in Peru
te werken,

te verkrijgen, zodat zij eigen inkomen uit arbeid kan (gaan) verwerven”

In rov. 2.10. heeft de rechtbank voorts overwogen dat dat de vrouw onvoldoende
aannemelijk heeft gemaakt dat zij vanaf [geboortedatum van de man] 2018 nog behoefte
heeft aan een door de man te betalen bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud en
dat de rechtbank ervan uit gaat dat de vrouw vanaf [geboortedatum van de man] 2018
volledig in haar eigen onderhoud kan voorzien.

De vrouw heeft een grief gericht tegen laatstgenoemd oordeel van de rechtbank. Voorts
heeft de vrouw grieven gericht tegen het oordeel van de rechtbank ten aanzien van de
draagkracht van de man in de periode(n) tot 1 september 2017 en van 1 september 2017 tot
[geboortedatum van de man] 2018. Alvorens deze grieven ten aanzien van de draagkracht
te beoordelen zal het hof eerst ingaan op de standpunten partijen ten aanzien van de
behoeftigheid van de vrouw in deze periode(n). Het hof is immers, bij het slagen van de
grieven van de vrouw over de draagkracht van de man op grond van de devolutieve werking
van het appel gehouden om alsnog de door de man in eerste aanleg verworpen en/of niet
behandelde stellingen/ verweren van de man te behandelen. Het hof zal daarom allereerst
ingaan op de stellingen van partijen ten aanzien van de behoeftigheid van de vrouw.

De man heeft aangevoerd dat hij in de periode vanaf datum inschrijving
echtscheidingsbeschikking (3 juni 2016) tot en met eind oktober 2016 in de behoefte van de
vrouw heeft voorzien door het betalen van huur en andere kosten van levensonderhoud. De
vrouw had tegenover deze betwisting haar behoeftigheid nader moeten onderbouwen. Het
had op de weg van de vrouw gelegen aanknopingspunten te verschaffen voor de hoogte
van haar aanvullende behoefte in deze periode. De vrouw heeft dit weliswaar nagelaten,
maar omdat de man geen incidenteel appel heeft ingesteld tegen de beschikking voor wat
betreft de partneralimentie zal het hof de beschikking van de rechtbank voor wat betreft de
periode van 3 juni 2016 tot en met 31 oktober 2016 dan ook bekrachtigen. Aan de (verdere)
beoordeling van de grieven van de vrouw terzake de draagkracht van de man in deze
periode komt het hof niet toe.

Voor wat betreft de periode van 1 november 2016 tot [geboortedatum van de man] 2018
overweegt het hof ten aanzien van de behoeftigheid als volgt.

Van de vrouw kan niet verwacht worden dat zij in de eerste twee jaar na de echtscheiding in
staat is zelf in haar levensonderhoud te voorzien, mede gelet op het feit dat de vrouw de
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3.7.10.

3.7.11.

3.7.12.

3.7.13.

3.7.14.

3.7.15.

Nederlandse nationaliteit bezit en daardoor in Peru niet mag werken. Aan de vrouw moet tijd
worden gegund hetzij de Peruaanse nationaliteit, hetzij een werkvergunning te verkrijgen.
Dit neemt echter niet weg dat - zoals ook de rechtbank terecht heeft overwogen - in deze
periode op de vrouw de verplichting rust zich in te spannen om - zo snel mogelijk - de
Peruaanse nationaliteit dan wel een verblijfstatus die haar toestaat om in Peru te werken, te
verkrijgen, zodat zij eigen inkomen uit arbeid kan (gaan) verwerven.

Voor wat betreft de periode na [geboortedatum van de man] 2018 heeft de vrouw
betoogd dat zij – anders dan de rechtbank heeft geoordeeld – ook in deze periode behoefte
heeft aan een door de man te betalen bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud.

Daartoe voert zij aan dat het haar als Nederlands staatsburger niet is toegestaan om te
werken in Peru. Zij heeft daarvoor de Peruaanse nationaliteit nodig. De procedure voor het
verkrijgen van de Peruaanse nationaliteit is ingewikkeld en neemt veel tijd in beslag.
Daarnaast heeft de vrouw nooit gewerkt in Peru. Zij werd altijd volledig door de man
onderhouden. Bovendien is de vrouw ongeschoold en inmiddels 46 jaar oud.

De man heeft hiertegen verweer gevoerd. Hij is het eens met het oordeel van de
rechtbank dat de vrouw vanaf [geboortedatum van de man] 2018 in haar eigen
levensonderhoud moet kunnen voorzien.

Het hof overweegt als volgt.

Gesteld noch gebleken is dat de vrouw sinds de inschrijving van de
echtscheidingsbeschikking op 3 juni 2016 serieus heeft getracht om de Peruaanse
nationaliteit te verkrijgen om zodoende in Peru betaalde arbeid te kunnen verrichten
waarmee zij in haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Integendeel, de vrouw heeft ter
zitting in hoger beroep verklaard dat zij de procedure tot het verkrijgen van de Peruaanse
nationaliteit heeft gestaakt. Dat de vrouw daarvoor geen geld heeft, zoals zij bij gelegenheid
van de mondelinge behandeling heeft betoogd, is door de vrouw op geen enkele wijze
aannemelijk gemaakt. Nu het hof ook overigens niet is gebleken dat de vrouw ook maar
pogingen onderneemt om een inkomen te verwerven waarmee zij in haar eigen
levensonderhoud kan voorzien, heeft de vrouw op geen enkele wijze aannemelijk heeft
gemaakt dat zij er niet in zal kunnen slagen zelf in haar aanvullende behoefte te voorzien.
Het hof deelt dan ook het oordeel van de rechtbank dat de vrouw onvoldoende aannemelijk
heeft gemaakt dat zij ook na [geboortedatum van de man] 2018 nog behoefte heeft aan een
door de man te betalen bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud, zodat zij in staat
moet worden geacht om in de kosten van haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Draagkracht van de man.

Het hof zal thans overgaan tot het beoordelen van de draagkracht van de man in de
periode van 1 november 2016 tot 1 september 2017 (de dag waarop de lijfrente-uitkering
van de man eindigt en zijn pensioenuitkering ingaat) en de periode van 1 september 2017
tot [geboortedatum van de man] 2018 (dag waarop man AOW-gerechtigd wordt).

Bij het beoordelen van de draagkracht van de man, is de rechtbank uitgegaan van de
situatie dat de man in Nederland woont en derhalve in Nederland belastingplichtig is.

De vrouw stelt zich op het standpunt dat bij de beoordeling van de draagkracht van de
man uitgegaan moet worden van de situatie dat de man in Peru woont en aldaar
belastingplichtig is. De man heeft zich pas begin februari 2017 in Nederland ingeschreven.

Eind februari 2017 heeft de man zich weer laten uitschrijven en daarbij opgegeven dat hij is
vertrokken naar Peru. Er kan daarom niet worden uitgegaan van de door de man gestelde
remigratie naar Nederland. De lagere belastingdruk in Peru leidt tot een hogere draagkracht
aan de zijde van de man.
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3.7.16.

3.7.17.

3.7.18.

3.7.19.

3.7.20.

3.7.21.

De man heeft hiertegen verweer gevoerd. Van september 2012 tot oktober 2016 heeft de
man in Peru gewoond. Bij terugkeer in Nederland is de man bij zijn dochter gaan wonen in
afwachting van een huurwoning. Van 4 maart 2017 tot en met 4 april 2017 is hij in Peru
geweest. De vrouw had problemen om haar leven in Peru op orde te krijgen en de man is
tijdelijk naar Peru vertrokken om de vrouw te ondersteunen en te helpen.

Het hof overweegt als volgt.

Naar het oordeel van het hof hebben beide partijen onvoldoende aanknopingspunten
verschaft op grond waarvan kan worden beoordeeld welk belastingstelsel van toepassing,
is. De man heeft weliswaar betoogd dat hij in 2017 voornamelijk in Nederland woonde en
daar belastingplichtig is maar ter zitting in hoger beroep heeft de man verklaard dat hij sinds
2012 geen aangifte inkomstenbelasting meer heeft gedaan in Nederland en in oktober 2017
een baan heeft aanvaard in [plaats] , Tsjechië. De man heeft bovendien slechts korte tijd
ingeschreven gestaan op het adres van zijn dochter in Nederland. De vrouw heeft harerzijds
geen c.q. onvoldoende inzage gegeven in de vraag of en in hoeverre in Peru belasting dient
te worden betaald over een door haar van de man te ontvangen bijdrage in haar
levensonderhoud. Het hof zal daarom uitgaan van een netto-alimentatieberekening en met
inachtneming daarvan thans overgaan tot het beoordelen van de draagkracht van de man in
de periode van 1 november 2016 tot 1 september 2017 (de dag waarop de lijfrente-uitkering
van de man eindigt en zijn pensioenuitkering ingaat) en de periode van 1 september 2017
tot [geboortedatum van de man] 2018 (dag waarop de man AOW-gerechtigd wordt).

Draagkracht man in periode van 1 november 2016 tot 1 september 2017

A. Inkomen van de man

De rechtbank is uitgegaan van een inkomen uit een lijfrente-uitkering van € 45.107,-- bruto
per jaar. Nu daartegen geen grief is gericht, gaat ook het hof uit van dit inkomen. Uit de door
de man overgelegde jaaropgaaf blijkt dat op voornoemd bedrag in mindering strekt een
bedrag van € 7.568,-- aan loonbelasting/ premies volksverzekeringen. Het hof gaat daarom
uit van een netto besteedbaar inkomen van € 37.539,-- per jaar, zijnde € 3.128,-- per
maand.

B. Lasten van de man

Normbedrag Participatiewet

Het hof houdt rekening met het op de Participatiewet gebaseerde normbedrag, voor een
zelfstandig wonende alleenstaande, ter voorziening in de noodzakelijke kosten van
levensonderhoud.

Woonlasten

Anders dan de rechtbank, houdt het hof geen rekening met de door de man opgevoerde
woonlast van € 1.018,-- per maand. Tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door de
vrouw, heeft de man niet dan wel onvoldoende onderbouwd dat hij dit bedrag aan
woonlasten heeft betaald. Bij gebreke van overige gegevens zal het hof daarom slechts
rekening houden met de al in de bijstandsnorm opgenomen woonlastencomponent.

Ziektekosten

Het hof houdt, anders dan de rechtbank, evenmin rekening met het door de man
opgevoerde bedrag van € 125,-- per maand aan basispremie ZVW en € 25,-- per maand aan
aanvullende premie. De man heeft – hoewel daar door de vrouw herhaaldelijk op is gewezen
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– geen enkel stuk in het geding gebracht waaruit blijkt dat hij in 2017 in Nederland of elders
verzekerd was voor c.q. betaalde voor ziektekosten. Uit de door de man in eerste aanleg
overgelegde productie 5 kan slechts worden afgeleid dat de man in 2012 in Peru een bedrag
betaalde in verband met (verzekering voor) ziektekosten. Dit is evenwel onvoldoende.

Vaststelling van de alimentatie

Bovengenoemd inkomen van de man resulteert in een netto inkomen van € 3.128,-- per
maand.

Na aftrek van voormelde lasten van het bovenstaande netto inkomen heeft de man een
draagkrachtruimte van € 2.151,-- per maand. Daarvan is 60% beschikbaar voor de betaling
van een onderhoudsbijdrage. Mitsdien dient de man een bedrag van € 1.291,-- per maand te
betalen als bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de vrouw.

Periode van 1 september 2017 tot [geboortedatum van de man] 2018.

A. Inkomen van de man

De rechtbank is uitgegaan van een inkomen uit pensioen van € 32.714,32 bruto per jaar.
Uit de door de man overgelegde gegevens met betrekking tot de pensioenuitkering leidt het
hof af dat de man een netto-pensioenuitkering (inclusief vakantietoeslag) ontvangt van

€ 2.624,14 per maand. Het hof zal van dit nettobedrag uitgaan.

Ter zitting in hoger beroep is gebleken dat de man in oktober 2017 in [plaats] (Tsjechië) is
gaan werken bij [bedrijf] , waar hij de klachtencoördinatie verzorgt. De man heeft onbetwist
gesteld dat hij daarmee ca. € 900,-- netto per maand verdient. Het hof zal dit bedrag,
uitgesmeerd over twaalf maanden, zijnde (€ 900,-- x 11 / 12=) € 825,-- in de
draagkrachtberekening eveneens meenemen als ‘ander netto inkomen’.

B. Lasten van de man

Normbedrag Participatiewet

Het hof houdt rekening met het op de Participatiewet gebaseerde normbedrag, exclusief
de woonkostencomponent, voor een zelfstandig wonende alleenstaande, ter voorziening in
de noodzakelijke kosten van levensonderhoud.

Woonlasten

Ter zitting in hoger beroep heeft de man onbetwist gesteld dat hij in [plaats] in
appartement huurt voor € 537,-- per maand. Het hof zal daarom met dit bedrag rekening
houden.

Ziektekosten

Het hof houdt, anders dan de rechtbank, geen rekening met het door de man opgevoerde
bedrag van € 125,-- per maand aan basispremie ZVW en € 25,-- per maand aan aanvullende
premie. Het hof verwijst naar hetgeen hiervoor in rov. 3.7.21 is overwogen.

Vaststelling van de alimentatie

Bovengenoemd inkomen van de man resulteert in een netto inkomen van ongeveer €
3.449,-- per maand.
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Na aftrek van voormelde lasten van het bovenstaande netto inkomen heeft de man een
draagkrachtruimte van € 2.462,-- per maand. Daarvan is 60% beschikbaar voor de betaling
van een onderhoudsbijdrage, zijnde een bedrag van € 1.477,-- per maand.

Derhalve heeft de man de draagkracht om geheel in de huwelijksgerelateerde behoefte van
de vrouw van € 1.445,-- per maand te voorzien. Gebleken is echter dat de vrouw sinds 1
september 2017 een uitkering ontvangt van € 305,-- per maand. Dit dient in mindering te
strekken op haar huwelijksgerelateerde behoefte van € 1.445,--. Mitsdien bedraagt de door
de man aan de vrouw te betalen bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud € 1.140,--
netto per maand.

Periode vanaf [geboortedatum van de man] 2018

Gelet op hetgeen het hof in rov. 3.7.12 hiervóór heeft overwogen met betrekking tot de
(aanvullende) behoefte van de vrouw, behoeven de grieven van de vrouw met betrekking
tot de draagkracht van de man aangaande de periode vanaf [geboortedatum van de man]
2018, geen verdere bespreking meer. Het hof zal met ingang van [geboortedatum van de
man] 2018 de door de man aan de vrouw te betalen bijdrage in haar levensonderhoud vast
stellen op nihil.

Conclusie

Het voorgaande brengt met zich dat de beschikking waarvan beroep voor wat betreft de
partneralimentatie gedeeltelijk moet worden vernietigd. Voor alle duidelijkheid zal het hof de
beschikking op het punt van de partneralimentatie in zijn geheel vernietigen en opnieuw
recht doen als in het dictum nader aangegeven.

Verdeling huwelijksgemeenschap

Peildatum (grief 1 tot en met 3 van de man)

De grieven 1, 2 en 3 van de man keren zich, kort gezegd, tegen het oordeel van de
rechtbank dat als peildatum voor de verdeling van de saldi van de bankrekeningen van
partijen, de datum van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding, zijnde 8 juni 2015,
heeft te gelden. Ter toelichting op zijn grief voert de man – kort samengevat – het volgende
aan.

Voor de verdeling van de saldi op de bankrekeningen van partijen moet worden uitgegaan
van de peildatum 12 april 2016. Partijen woonden tot die datum samen en voerden al die tijd
een gemeenschappelijke huishouding. De bankrekeningen van partijen werden gebruikt voor
uitgaven voor de kosten van levensonderhoud van het gezin. Daarnaast zijn er forse
bedragen naar de vrouw gegaan onder meer ter zake van een bij haar uitgevoerde
liposuctie.

Als het hof toch zou uitgaan van de peildatum 8 juni 2015 (indiening verzoek echtscheiding),
dan dienen alsnog “de verrekenposten” van de man te worden becijferd en te worden
meegenomen bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap (pt. 79 verweerschrift tevens
incidenteel appel).

Ter zitting heeft de man over de verrekenposten nog het volgende verklaard. Tot oktober
2016 heeft de man alle lasten verbonden aan de voormalige echtelijke woning en de overige
kosten van levensonderhoud (inclusief de medische kosten) van partijen betaald. Dat sprak
ook voor zich, omdat de vrouw geen inkomen had. Partijen leefden van de lijfrente-uitkering
van de man en daarnaast van “het” spaargeld. Uit een extrapolatie van het gebruik van het
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spaargeld door partijen in de periode 2012 t/m juni 2015, naar de periode juni 2015 tot en
met 2017 blijkt dan dat de vrouw nog aan de man dient te vergoeden een bedrag van €
8.931,--. Door de bewijsnood waarin de man verkeert, moet er een omkering van de
bewijslast plaatsvinden of moet hij worden vrijgesteld van bewijs.

De vrouw heeft hiertegen verweer gevoerd. De rechtbank is bij de verdeling van de
banksaldi van partijen terecht uitgegaan van de datum van ontbinding van de
huwelijksgemeenschap, te weten de datum indiening van het verzoekschrift, zijnde 8 juni
2015.

Het hof overweegt als volgt.

Op grond van art. 1:94 BW geldt als uitgangspunt dat alle goederen en schulden van de
echtgenoten deel uitmaken van de wettelijke gemeenschap van goederen. Het maakt bij tot
die huwelijksgemeenschap behorende bankrekeningen niet uit of het gaat om een
bankrekening ten name van één echtgenoot of van beide echtgenoten. Het uitgangspunt is
dat het saldo op deze bankrekeningen op de peildatum het vorderingsrecht is (van beide
echtgenoten of van een van hen) jegens de bank en dat dit saldo bij helfte verdeeld dient te
worden. De hoogte van dat vorderingsrecht wordt bepaald op die datum (het saldo).

Voor het bepalen van de peildatum voor het vaststellen van de samenstelling en de omvang
van de huwelijksgemeenschap kan niet worden afgeweken van het tijdstip van indiening van
het verzoek tot echtscheiding, ook niet op grond van de eisen van redelijkheid en billijkheid
(HR 20 december 2013 ECLI:NL:HR:2013:2050).

Vast staat dat de gemeenschap van partijen is ontbonden op 8 juni 2015, de datum waarop
het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank. Naar het oordeel van het hof
dienen partijen de saldi van de bankrekeningen op 8 juni 2015 dan ook bij helfte te
verdelen.

Waar de man heeft betoogd dat alsdan nog een aantal verrekenposten in de verdeling van
de huwelijksgemeenschap moet worden betrokken (pt. 79 verweerschrift tevens incidenteel
appel), oordeelt het hof als volgt.

Schulden aangegaan of ontstaan in de periode tot 8 juni 2015, vallen nog in de
huwelijksgemeenschap. De man heeft niet betoogd dat hij die schulden ná die periode uit
eigen middelen heeft voldaan (dat de man over eigen middelen beschikte vóór ontbinding
van de gemeenschap heeft hij, althans in dit verband, niet gesteld), waardoor van een
regresvordering ter zake (van hem op de vrouw) geen sprake is.

Waar het de man te doen is om schulden uit de periode na ontbinding van de
huwelijksgemeenschap (8 juni 2015) tot aan het einde van het huwelijk (23 maart 2016),
oordeelt het hof als volgt. Het gaat, volgens de man, om de kosten van levensonderhoud
(inclusief de medische kosten) van partijen. Dit zijn kosten der huishouding als bedoeld in
art. 1:84 BW. De draagplicht voor die kosten wordt bepaald aan de hand van de maatstaf
opgenomen in dit wetsartikel. Dat die maatstaf meebrengt dat de vrouw deze kosten (deels)
zou moeten dragen, is niet gebleken. Integendeel, de omstandigheid waarop op de man zich
beroept (dat partijen leefden van de uitkering van de man en de vrouw geen inkomen had)
duidt er veeleer op dat hij die kosten volledig voor zijn rekening zou moeten nemen.

Voor schulden aangegaan of ontstaan na het huwelijk heeft de man niet gesteld dat dit
gezamenlijke schulden zouden zijn. Ook overigens tast het hof in het duister over de
grondslag van het door de man gepretendeerde vergoedingsrecht.

De slotsom is dat de door de man ingestelde “verrekenvorderingen” reeds gelet op het
bovenstaande zullen worden afgewezen. Aan bewijs wordt niet toegekomen, zodat het
betoog van de man over omkering van de bewijslast en vrijstelling van bewijs geen verdere

135



3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

3.9.4.

bespreking behoeft. De grieven van de man falen.

Polis kapitaalverzekering Zwitserleven

De man is ter kennis gekomen dat er een vermogensbestanddeel door partijen is vergeten
en niet mee is genomen bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap. Het betreft een
kapitaalverzekering gekoppeld aan een oude opgeheven hypothecaire geldlening. Het gaat
om een verzekering afgesloten bij Zwitserleven met kenmerk [rekeningnummer] . De
verzekering loopt sinds 1 oktober 1978 en keert uit op 1 oktober 2018. De man verzoekt het
hof deze kapitaalverzekering te betrekken in de verdeling van de huwelijksgemeenschap.

De vrouw stelt zich op het standpunt dat de man met de vermelding van deze polis heeft
willen ontkomen aan de consequentie die de wet in art. 3:194 lid 2 BW aan dit verzwijgen
toekent, namelijk dat de man zijn aandeel in de waarde van deze polis verbeurt aan de
vrouw. De vrouw meent dat het daarvoor nu ruimschoots te laat is voor de man en zij maakt
derhalve met een beroep op genoemd artikel aanspraak op de gehele poliswaarde.

De man betwist uitdrukkelijk dat hij de polis opzettelijk heeft verzwegen. De polis bij
Zwitserleven is vergeten: ook bij de vorige echtscheiding van de man is de polis vergeten.
De polis moet dan ook nog tussen drie partijen worden verdeeld.

Het hof overweegt als volgt.

Ter zitting in hoger beroep is gebleken dat de polis kapitaalverzekering deel uitgemaakt
heeft van de huwelijksgemeenschap van de man en zijn eerdere echtgenote. Het hof zal,
alvorens verder te beslissen, de man in de gelegenheid stellen zich hierover verder uit te
laten en nadere gegevens te verstrekken aangaande de polis en relevante data met
betrekking tot het eerdere huwelijk. De man dient ook in te gaan op de vraag of, en zo ja op
welke wijze, de polis kapitaalverzekering destijds betrokken is geweest in de verdeling van
de (ontbonden) huwelijksgemeenschap tussen de man en zijn eerdere echtgenote. Ook
dient de man zich uit te laten over de wijze waarop zijns inziens de polis thans in de
verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap tussen de man en de vrouw dient te
worden betrokken.

De vrouw wordt in de gelegenheid gesteld op de akte van de man te reageren.

Het hof:

op het principaal en incidenteel appel:

in de zaak met zaaknummer 200.212.418/01 (partneralimentatie)

vernietigt de beschikking van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Middelburg, van 23
december 2016, voor zover daarbij met ingang van de dag waarop de echtscheidingsbeschikking is
ingeschreven in de registers tot 1 september 2017 de door de man aan de vrouw te betalen bijdrage
in de kosten van haar levensonderhoud is bepaald op € 575,-- per maand en de door de man te
betalen bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de vrouw met ingang van 1 september 2017

4 De beslissing
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op nihil is vastgesteld,

en opnieuw rechtdoende:

bepaalt dat de man met ingang van 3 juni 2016 (de dag dat de echtscheidingsbeschikking is
ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand) tot 1 november 2016 aan de vrouw voor haar
levensonderhoud zal voldoen een bedrag van € 575,-- per maan

bepaalt dat de man met ingang van 1 november 2016 tot 1 september 2017 aan de vrouw voor haar
levensonderhoud zal voldoen een bedrag van € 1.291,-- per maand;

bepaalt dat de man met ingang van 1 september 2017 tot [geboortedatum van de man] 2018 aan
vrouw voor haar levensonderhoud zal voldoen een bedrag van € 1.140,-- per maand;

stelt de door de man te betalen bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de vrouw met ingang
van [geboortedatum van de man] 2018 op nihil;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders verzochte;

in de zaak met zaaknummer 200.217.865/01 (verdeling)

stelt de man in de gelegenheid om binnen vier weken na de datum van deze beschikking, derhalve
uiterlijk op 29 november 2018, zich uit te laten over de polis kapitaalverzekering Zwitserleven zoals in
rov. 3.9.4 van deze beschikking nader omschreven, waarna de vrouw, eveneens binnen vier weken
daarna, schriftelijk zal mogen reageren;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mrs. M.J. van Laarhoven, G.J. Vossestein en J.W.P.N. Hermans,
bijgestaan door mr. A.C. Kaemingk als griffier, en is op 1 november 2018 uitgesproken in het openbaar.
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GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling civiel recht

zaaknummer : 200.239.237/01

rekest-/ zaaknummer rechtbank : FA RK 17-4533 / C/09/534273

beschikking van de meervoudige kamer van 30 januari 2019

inzake

[appellante] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoekster in het principaal hoger beroep,

verweerster in het incidenteel hoger beroep,

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat mr. C.S.F. de Nijs te Den Haag,

ECLI:NL:GHDHA:2019:330
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tegen

[geïntimeerde] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerder in het principaal hoger beroep,

verzoeker in het incidenteel hoger beroep,

hierna te noemen: de man,

advocaat mr. R.H. Broeksema te Zwolle.

Het hof verwijst voor het verloop van het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de
rechtbank Den Haag van 15 februari 2018, uitgesproken onder voormeld zaaknummer (hierna: de
bestreden beschikking).

De vrouw is op 15 mei 2018 in hoger beroep gekomen van de bestreden beschikking.

De man heeft op 4 juli 2018 een verweerschrift tevens houdende incidenteel hoger beroep
ingediend.

De vrouw heeft op 10 september 2018 een verweerschrift op het incidenteel hoger beroep
ingediend.

Bij het hof zijn voorts ingekomen:

van de zijde van de vrouw:

een journaalbericht van 22 mei 2018 met bijlagen, ingekomen op 23 mei 2018;
een journaalbericht van 15 juni 2018 met bijlage;
een journaalbericht van 23 oktober 2018 met bijlagen, ingekomen op diezelfde datum;
op 30 oktober 2018 een journaalbericht van diezelfde datum, met bijlage;
op 1 november 2018 een journaalbericht van diezelfde datum met bijlage;

van de zijde van de man:

een journaalbericht van 9 oktober 2018 met bijlagen, ingekomen op 10 oktober 2018
een journaalbericht van 23 oktober 2018 met bijlage, ingekomen op diezelfde datum;
op 30 oktober 2018 een journaalbericht van diezelfde datum met bijlage;
op 1 november 2018 een journaalbericht van diezelfde datum met bijlagen.

De mondelinge behandeling heeft op 2 november 2018 plaatsgevonden. Verschenen zijn:

de man, bijgestaan door zijn advocaat;
de vrouw, bijgestaan door haar advocaat.

1 Het verloop van het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep
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Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten voor zover daartegen in hoger
beroep niet is opgekomen. Onder meer staat het volgende vast.

Partijen zijn gehuwd geweest van [datum] 1997 tot [datum] 2013.

Partijen zijn de ouders van [de minderjarige 2] , geboren [in] 2007 te [geboorteplaats] , en [de
minderjarige 1] , geboren [in] 1997 te [geboorteplaats] , hierna gezamenlijk ook: de kinderen.

Bij beschikking van 27 maart 2013 van de rechtbank Zwolle is de echtscheiding tussen partijen
uitgesproken. Verder is, voor zover van belang, de door de man aan de vrouw te betalen
kinderalimentatie ten behoeve van [de minderjarige 2] vastgesteld op € 600,- per maand en ten
behoeve van [de minderjarige 1] op € 1.000,- per maand. De door de man aan de vrouw te
betalen partneralimentatie is vastgesteld op € 1.977,- per maand.

Voormelde beschikking van 27 maart 2013 is bij beschikking van 20 maart 2014 van de rechtbank
Zwolle gewijzigd in die zin dat de kinderalimentatie ten behoeve van [de minderjarige 1] met
ingang van 8 juli 2013 is bepaald op € 900,- per maand en de partneralimentatie is bepaald op €
3.089,- per maand.

De man heeft de rechtbank verzocht te bepalen – met wijziging van de beschikking van voormelde
beschikking van 20 maart 2014 - dat:

1.  primair: de man niet langer onderhoudsplichtig is jegens de vrouw wegens verbroken
lotsverbondenheid, zulks in ieder geval vanaf de datum van indiening van het verzoekschrift
(12 juni 2017);

2.  subsidiair: de alimentatieplicht van de man ter zake van het levensonderhoud van de vrouw
wordt beperkt tot nog één jaar na de datum van indiening van het verzoekschrift;

3.  meer subsidiair: de partneralimentatie op een termijn van één jaar te rekenen vanaf de datum
van indiening van het verzoekschrift op nihil te stellen.

De vrouw heeft zelfstandig verzocht, met wijziging in zoverre van de beschikking van 20 maart
2014 van de rechtbank Zwolle, te bepalen dat de man met ingang van 1 augustus 2017, subsidiair
met ingang van een datum die de rechtbank in goede justitie acht, een partneralimentatie vast te
stellen van € 4.595,- bruto per maand, althans een zodanig bedrag als de rechtbank in goede
justitie acht, bij vooruitbetaling te voldoen.

Bij de bestreden beschikking is, voor zover thans van belang en uitvoerbaar bij voorraad, met
wijziging van de beschikking van 20 maart 2014 van de rechtbank Zwolle, de uitkering in de
kosten van levensonderhoud van de vrouw (hierna ook: partneralimentatie):

met ingang van 15 februari 2018 tot 1 augustus 2020 bepaald op € 3.269,- per maand;
met ingang van 1 augustus 2020 tot 1 februari 2023 bepaald op € 1.600,- per maand;
met ingang van 1 februari 2023 bepaald op nihil.

De vrouw verzoekt het hof de bestreden beschikking te vernietigen en, opnieuw beschikkende,
voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te bepalen dat de man met ingang van 1 augustus
2017, subsidiair met ingang van een datum die het hof juist acht, bij vooruitbetaling aan de vrouw
een bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud dient te betalen van € 4.595,- bruto per

3 De feiten

4 De omvang van het geschil
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maand tot en met december 2017 en met ingang van januari 2018 een bedrag van € 4.664,- bruto
per maand, althans een zodanig bedrag als het hof vermeent te behoren.

De man verweert zich daartegen. In incidenteel hoger beroep verzoekt de man (naar het hof
begrijpt:) de bestreden beschikking te vernietigen en, opnieuw beschikkende, de door de man te
betalen partneralimentatie op nihil te stellen met ingang van de datum van indiening van het
verzoekschrift bij de rechtbank (9; het hof begrijpt: 12 juni 2017), althans een zodanige datum als
het hof vermeent te behoren.

Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank – kort samengevat en naar het hof begrijpt –
overwogen dat:

a.  de behoefte van de vrouw (bij beschikking van 20 maart 2014 vastgesteld op € 5.129,- bruto
per maand) is verbleekt tot de door de man te betalen partneralimentatie van 
€ 3.268,74 per maand, door tijdsverloop en aangezien de vrouw ernstig nalatig is geweest met
betrekking tot haar inspanningen om (deels) in haar eigen levensonderhoud te voorzien en
genoegen heeft genomen met dit bedrag;

b.  er aanleiding bestaat om de partneralimentatie gedurende een periode van vijf jaar af te
bouwen, nu de vrouw zich met ingang van de datum van de bestreden beschikking zich tot het
uiterste zal moeten inspannen om een baan te vinden die aansluit bij haar opleidingsniveau.

Verbleekte behoefte?

Het hof deelt de visie van de vrouw dat behoefte niet louter verbleekt door tijdsverloop. Ook als
een alimentatiegerechtigde rondkomt van een minder hoog bedrag aan levensonderhoud, zegt
dat niets over haar huwelijksgerelateerde behoefte en tijdsverloop is evenmin een argument om
een lagere alimentatie vast te stellen ingeval van een wijzigingsverzoek. Ook de verdiencapaciteit
staat los van tijdsverloop.

Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

Het hof overweegt als volgt. Op grond van artikel 1:157 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek eindigt
het recht op partneralimentatie in beginsel na het verstrijken van een periode van twaalf jaar na
de echtscheiding. De rechter kan, buiten het in de wet geregelde geval van art. 1:160 BW, een
lopende alimentatieverplichting slechts doen eindigen wegens andere omstandigheden dan
ontbrekende draagkracht of behoefte op de grond dat het naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar is om van de gewezen echtgenoot nog langer een bijdrage in het
levensonderhoud te verlangen (vgl. HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:695). De rechter mag daarbij
rekening houden met alle, ook niet-financiële, omstandigheden, waaronder het gedrag van de
echtgenoot, die de uitkering vordert, jegens de andere echtgenoot (vgl. HR 2 december 1977, NJ
1978, 346 en HR 17 maart 1978, ECLI:NL:PHR:1978:AC6215).

Voorts geldt dat hoge motiveringseisen worden gesteld aan beslissingen die het recht op een
bijdrage voor levensonderhoud van de ene gewezen echtgenoot jegens de andere (praktisch)
definitief doen eindigen voordat de periode van twaalf jaar is verstreken, hetzij – zoals in dit geval
– doordat de rechter de alimentatieverplichting als zodanig beëindigt of limiteert, hetzij doordat de
rechter het alimentatiebedrag op nihil stelt en zijn beslissing is gegrond op omstandigheden die
naar hun aard niet meer voor wijziging vatbaar zijn (vgl. HR 15 februari 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BY3236 en HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:695). Deze motiveringseisen

5 De motivering van de beslissing
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worden niet minder of anders naarmate de tijd na de echtscheiding is verstreken.

In het meest verstrekkende verweer voert de man – kort samengevat – aan dat de vrouw zich
zodanig grievend jegens hem heeft gedragen dat de lotsverbondenheid is verbroken. Er is sprake
van een diepe en nietsontzienende haat van de vrouw jegens de man, aldus de man. Deze haat
heeft er toe geleid dat de kinderen van partijen jarenlang geen contact hebben gehad met hun
vader. De jongste dochter mag nog steeds geen contact hebben met de vader. Iedere poging om
contact met zijn kinderen te krijgen wordt door de vrouw gefrustreerd. Er is geen sprake meer van
lotsverbondenheid.

De vrouw voert daartegen gemotiveerd verweer.

In het kader van deze procedure heeft de man een brief overgelegd van de oudste dochter van
partijen van 29 oktober 2018 gericht aan dit hof. In deze brief schrijft zij, onder andere, het
volgende:

“[…] Graag zou ik daarom aan u willen vertellen wat er echt is gebeurd als het gaat om de relatie tussen
mijn vader en mij en tevens mijn moeder en mij.

Het incorrect dat mijn vader nooit contact met mij heeft opgezocht, zowel aan het begin van de
scheiding als ook later tijdens mijn tienerjaren.

Sinds het begin van de scheiding en het starten van de procedure voor wat betreft de omgangsregeling
heeft mijn vader mij af en toe appjes, mails, kaarten, geld en cadeaus voor mijn verjaardag gestuurd.
Echter, zowel mijn moeder als ik hebben het voor mijn vader zo goed als onmogelijk gemaakt om op
een meer regelmatige basis met mij contact te hebben en onze vader-dochter relatie verder op te
bouwen. Zo was ik zelf als jong meisje overtuigd van de slechtheid van mijn vader door alle negatieve
verhalen die mijn moeder over mijn vader vertelde als ik ook maar zijn naam noemde. Echter, naarmate
ik ouder werd, werd mij steeds meer duidelijk dat mijn moeder haar boosheid jegens mijn vader op mij
aan het opleggen was, waardoor ik nooit echt de kans heb gekregen om voor mijzelf te beslissen wat ik
van mijn vader vond en welke relatie ik met hem zou willen hebben. Het overnemen van de boosheid
van mijn moeder resulteerde erin dat ik zijn mobiele telefoonnummer blokkeerde en antwoordde op al
zijn mails met scheldwoorden. Mijn moeder heeft zelfs een nieuw emailadres aangemaakt die op haar
laptop binnenkwam en waarmee zij voordeed mijzelf te zijn om zo mailcontact te hebben met mijn
vader, waarvan ik sommige mails te zien kreeg nadat ze al waren verstuurd. De ballonnen die mijn
vader stuurde prikte wij kapot in de tuin en de kerstkaar van afgelopen jaar van mijn vader kreeg ik pas
in januari in handen.

Ook op financieel gebied heeft mijn vader mij nooit tekort gedaan, hoewel ik zelf niet veel van dit geld
heb teruggezien. Toen ik mijn moeder vertelde dat mijn vader € 1.000,- voor mijn 16e verjaardag naar
mij had overgemaakt moest ik dit meteen overmaken naar mijn moeder, omdat zij aangaf dat ik anders
van mijn school en vioolstudie af moest door gebrek aan geld. Ook toen de kinderalimentatie direct op
mijn eigen rekening werd gestort, moest ik dit meteen aan mijn moeder overmaken, omdat zij aangaf
dat zij degene was die kosten voor mij moest maken, doordat ik toen nog thuis woonde. De
kinderalimentatie ging echter alleen naar de kosten die mijn moeder maakte voor mij, waardoor ik elke
maand heb moeten lenen voor de kosten die ik zelf moest maken, waaronder kleding, schoenen en mijn
Geneeskunde studie a € 2.000,- per jaar.

Pas vanaf het moment dat ik 18 werd begon ik de situatie meer objectief te zien en heb ik de keuze
gemaakt om af te spreken met mijn vader en ons in te zetten voor een goede vader-dochter relatie.
Helaas heeft dit er onder andere toe geleid dat mijn moeder en ik vel ruzies hebben gehad en ze zelfs
om deze reden vanaf juni dit jaar het contact een aantal maanden heeft verbroken. Het vorige
studiejaar heb ik zo goed als geen contact gehad met mijn moeder en ook op dit moment is onze band
helaas nog slecht. Mijn zusje zie ik tevens nauwelijks, omdat ik haar niet mag zien zonder toezicht van
mijn moeder.
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[Ingevoegd whatsapp bericht]

Mama

wereld)

zo 17 jun 22:08

Voor mij stopt ons contact… van jou verwacht ik niets goed meer behalve dat je hoopt dat ik dood
ga in mijn slaap. Nou dat hoopt jouw vader ook en opa ook! Dus ik begrijp dat jullie het gezellig
hebben. Vaarwel meis

22:11

Gelukkig heb ik wel in deze tijd een goede band op kunnen bouwen met mijn vader en [partner vader] ,
waar ik erg dankbaar voor ben.

Al met al hoop ik dat ik u een duidelijker beeld heb kunnen geven van de situatie wat betreft mijn
moeder-dochter en vader-dochter relatie. Mijn doel van deze brief is op geen enkele manier een van
mijn beide ouders te benadelen, want ik hou van allebei erg veel, maar ik hoop wel dat ik heb mogen
bijdragen aan uw handelen naar waarheid.

[..]”

Aan de orde is de vraag of sprake is van een situatie dat het naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar is om van de man nog langer een bijdrage in het levensonderhoud te
verlangen. Het hof beantwoordt die vraag bevestigend en wel om de navolgende redenen.

Al jarenlang is er geen contact tussen de vader en de kinderen. De moeder heeft daarin een grote
rol gespeeld. Het hof begrijpt dat het huwelijk van partijen, dat is gesloten in 1997 en dat uiterst
moeizaam is verlopen, zijn weerslag heeft gehad op de vrouw, maar dit mag en mocht voor de
vrouw geen reden zijn om het contact tussen de vader en de kinderen van partijen in de weg te
staan. In 2012 is er op verzoek van de rechtbank door de raad voor de kinderbescherming
geadviseerd over de zorgregeling tussen de man en de kinderen. In het belang van de kinderen,
heeft de man ingestemd met de door de raad voor de kinderbescherming geadviseerde
rustperiode van één jaar. Ter zitting heeft de man onweersproken verklaard dat er ook door de
vrouw werd gezegd dat de man mogelijk de kinderen seksueel had misbruikt. Aan de ouders is
geadviseerd om deze rustperiode te gebruiken om hulpverlening te zoeken om de scheiding goed
te verwerken en op constructieve wijze te gaan communiceren onderling. Daarnaast is aan de
vader geadviseerd om het jaar te gebruiken om via de e-mail en de post aan te tonen dat hij oog
heeft voor eigenheid en specifieke talenten van zijn beide dochters. Na deze rustperiode van één
jaar is er jarenlang geen contact meer geweest met de kinderen, pas recent is er weer contact
met [de minderjarige 1] . Ondanks – zo heeft de man onweersproken verklaard – elf herhaalde
verzoeken van de man, heeft de vrouw zich – in weerwil van haar wettelijke verplichting – vanaf
2013 (ofwel na het verstrijken van de rustperiode) tot op heden op geen enkele wijze
ingespannen om het contact tussen de man en de kinderen weer op te starten, daar is althans
niets van gebleken. Integendeel, ondanks het ontbreken van de wettelijke toestemming van de
man, is de vrouw op grote afstand van de man gaan wonen door met de kinderen naar [plaats] te
verhuizen. Slechts vier keer per jaar liet zij per e-mail weten hoe het met de kinderen ging. In die
e-mails gaf de vrouw aan dat het buitengewoon goed met de kinderen ging en schreef zij vaak dat
de kinderen geen enkele behoefte aan contact met de man hadden. Het standpunt van de man
dat de vrouw zich negatief heeft uitgelaten over de man, wordt onderschreven door voormelde
brief van de dochter. Het hof gaat uit van de juistheid van die brief. Weliswaar stelt de vrouw dat
het daarin vermelde whatsappbericht uit zijn context is gehaald, maar zij laat na de volledige
context weer te geven. Het hof acht hetgeen [de minderjarige 1] naar voren heeft gebracht
buitengewoon schokkend.

Niet alleen heeft de negatieve houding van de vrouw jegens de man geleid tot het jarenlang
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ontbreken van contact tussen hem en de kinderen, maar dit heeft inmiddels ook geleid tot sociaal-
emotionele problemen bij [de minderjarige 1] . Zo heeft de man ter zitting onweersproken
verklaard dat [de minderjarige 1] moeite heeft met het vertrouwen van mannen. De man is
daarnaast een vreemde voor [de minderjarige 2] , aangezien partijen kort na haar geboorte uit
elkaar zijn gegaan en [de minderjarige 2] en de man elkaar door toedoen van de vrouw nimmer
meer hebben gezien.

Deze omstandigheden maken naar het oordeel van het hof dat van de man, die inmiddels bijna
vijfenhalf jaar partneralimentatie heeft voldaan, niet langer kan worden gevergd dat hij
partneralimentatie voldoet aan de vrouw. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid is het
onaanvaardbaar dat de vrouw nog langer partneralimentatie verlangt van de man, terwijl zij het
omgangsrecht van de man (en van zijn kinderen) in plaats van dat te bevorderen in zo’n ernstige
mate heeft verhinderd. Het hof zal dan ook vast stellen dat de alimentatieverplichting van de man
jegens de vrouw eindigt.

Ingangsdatum/terugbetalingsverplichting

De man verzoekt als ingangsdatum voor (de nihilstelling; zo begrijpt het hof) beëindiging van de
alimentatieverplichting 7 juni 2017.

Het hof stelt het volgende voorop. Een rechter dient ook in geval van een definitieve beëindiging
van de alimentatieplicht behoedzaamheid te betrachten bij het gebruik van zijn bevoegdheid een
wijziging van een eerder vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud te laten ingaan op een
vóór zijn uitspraak gelegen datum, en dient steeds te beoordelen in hoeverre een daaruit
voortvloeiende terugbetalingsverplichting in redelijkheid kan worden aanvaard en dient van die
beoordeling rekenschap te geven in zijn motivering (vgl. onder meer HR 25 april 2014,
ECLI:NL:HR:2014:1001, NJ 2014/225; HR 12 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:871).

Het hof is van oordeel dat het verzoek van de man om de alimentatie met ingang van 7 juni 2017
op nihil te stellen in beginsel voor toewijzing vatbaar is. Echter, gezien de aanzienlijke daaruit
voortvloeiende terugbetalingsverplichting voor de vrouw en de omstandigheid dat zij thans niet,
althans onvoldoende, beschikt over eigen financiële middelen, zal het hof bepalen dat de vrouw
niet gehouden is tot terugbetaling van het teveel betaalde aan partneralimentatie. Het hof neemt
daarbij in aanmerking dat de procedure van de verdeling van de huwelijksgemeenschap tot op
heden nog steeds niet is afgerond en niet de verwachting is dat daarin binnen afzienbare tijd een
(definitieve) beslissing op zal volgen.

Bewijsaanbod

Na de schorsing van de mondelinge behandeling en in het slotwoord heeft de vrouw
aangeboden bewijs te leveren dat er sprake is van een liefdevolle relatie tussen de vrouw en [de
minderjarige 1] .

Op grond van vaste rechtspraak geldt dat, ingevolge het bepaalde in art. 166 lid 1 in verbinding
met art. 353 lid 1 Rv, een partij in hoger beroep tot getuigenbewijs moet worden toegelaten indien
zij voldoende specifiek bewijs aanbiedt van feiten die tot beslissing van de zaak kunnen leiden.
Het antwoord op de vraag of een bewijsaanbod voldoende specifiek is, hangt af van de
omstandigheden van het geval, waarbij de rechter, mede in verband met de eisen van een goede
procesorde, moet letten op de wijze waarop het processuele debat zich heeft ontwikkeld en het
stadium waarin de procedure verkeert (vgl. HR 18 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0571). In
hoger beroep mag van een partij die bewijs door getuigen aanbiedt, in beginsel worden verwacht
dat zij voldoende concreet aangeeft op welke van haar stellingen dit bewijsaanbod betrekking
heeft en, voor zover mogelijk, wie daarover een verklaring zou kunnen afleggen, doch mag in het
algemeen niet worden verlangd dat daarbij ook wordt aangegeven wat daarover door getuigen
zal kunnen worden verklaard. Indien reeds getuigen zijn gehoord of schriftelijke verklaringen van
getuigen zijn overgelegd, kan de eis dat het bewijsaanbod voldoende specifiek en ter zake
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dienend is, meebrengen dat nader wordt aangegeven in hoeverre getuigen meer of anders
kunnen verklaren dan zij al hebben gedaan. De rechter mag echter niet op grond van zijn
waardering van de reeds afgelegde verklaringen of de inhoud van de schriftelijke verklaringen,
aan een bewijsaanbod voorbijgaan, omdat hij daarmee ten onrechte vooruit zou lopen op het
resultaat van de bewijsvoering die nog moet plaatsvinden (vgl. (HR 9 juli 2004,
ECLI:NL:HR:2004:AO7817, NJ 2005/270).

Het hof acht het na de schorsing van de mondelinge behandeling en in het slotwoord door de
vrouw gedane bewijsaanbod, in strijd met de goede procesorde. Immers, in dit stadium van de
procedure heeft de man niet meer kunnen reageren op dit bewijsaanbod. Bovendien heeft het
door de vrouw gedane bewijsaanbod betrekking op haar relatie met haar dochter [de minderjarige
1] welke in deze procedure niet onderwerp van geschil is, maar om het (niet) handelen van de
vrouw ter zake van het recht op omgang van de man met zijn dochters.

Het hof beslist als volgt.

6. De beslissing

Het hof:

vernietigt de beschikking van de rechtbank Den Haag van 15 februari 2018 en, opnieuw
beschikkende:

wijzigt de beschikking van 20 maart 2014 van de rechtbank Zwolle in die zin dat de verplichting
van de man om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud van de vrouw met ingang van 7
juni 2017 eindigt;

bepaalt dat de vrouw niet gehouden is tot terugbetaling van hetgeen zij eventueel teveel aan
partneralimentatie heeft ontvangen;

verklaart de beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.N. Labohm, A.H.N. Stollenwerck en J.B. Backhuijs,
bijgestaan door mr. M.J. de Klerk als griffier, en is op 30 januari 2019 uitgesproken in het openbaar
in tegenwoordigheid van de griffier.
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Instantie Gerechtshof Den Haag

Datum uitspraak 27-02-2019

Datum publicatie 12-03-2019

Zaaknummer 200.238.103/01 en 200.238.111/01

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBDHA:2017:5088 

Rechtsgebieden Personen- en familierecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Rekestprocedure

Inhoudsindicatie
Academisch gevormde vrouw kan binnen redelijke termijn in eigen
levensonderhoud voorzien. Bij het vaststellen van partner- en kinderalimentatie gaat
het hof van één rekensysteem uit.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PFR-Updates.nl 2019-0077 
FJR 2019/31.3 
RFR 2019/86 

Uitspraak

Afdeling Civiel recht

Uitspraak : 27 februari 2019

Zaaknummers : 200.238.103/01 en 200.238.111/01

Rekestnummers rechtbank : FA RK 16-8149 (echtscheiding) en FA RK 17-3909 (verdeling)

Zaaknummers rechtbank : C/09/520705 (echtscheiding) en C/09/532989 (verdeling)

[appellant] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker, tevens incidenteel verweerder in hoger beroep,

hierna te noemen: de man,

advocaat mr. K. Moene te Den Haag,

tegen

ECLI:NL:GHDHA:2019:530

GERECHTSHOF DEN HAAG
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-

-

[geïntimeerde] ,

wonende te [woonplaats] ,

verweerster, tevens incidenteel verzoekster in hoger beroep,

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat mr. J. Broijl te Rotterdam.

PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

De man is op 26 april 2018 in hoger beroep gekomen van een beschikking van 5 februari 2018 van de
rechtbank Den Haag, hierna: de bestreden beschikking.

De vrouw heeft op 8 juni 2018 een verweerschrift, tevens houdende incidenteel appel ingediend.

De man heeft op 12 juli 2018 een verweerschrift op het incidenteel appel ingediend.

Bij het hof zijn voorts de volgende stukken ingekomen:

van de zijde van de man:

- op 12 juli 2018 een V-formulier van 10 juli 2018 met bijlage;

- op 8 oktober 2018 een V-formulier van 7 oktober 2018 met bijlagen;

- op 18 oktober 2018 een brief van 17 oktober 2018 met bijlagen

van de zijde van de vrouw:

op 9 oktober 2018 een faxbericht van diezelfde datum met bijlagen, op 10 oktober 2018
ingekomen als brief met bijlagen;
op 17 oktober 2018 een V-formulier van 16 oktober 2018 met bijlagen.

De zaak is op 19 oktober 2018 mondeling behandeld.

Ter zitting waren aanwezig:

- de man, bijgestaan door zijn advocaat;

- de vrouw, bijgestaan door haar advocaat;

De advocaat van de man heeft ter zitting een pleitnota overgelegd.

PROCESVERLOOP IN EERSTE AANLEG EN VASTSTAANDE FEITEN

Voor het procesverloop en de beslissing in eerste aanleg verwijst het hof naar de bestreden
beschikking.

Bij en met ingang van de datum van die beschikking is, voor zover in de onderhavige procedure van
belang, de door de man aan de vrouw te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding
ten behoeve van de minderjarigen [de minderjarige 1] , geboren [in] 2002 te [geboorteplaats] , en [de
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minderjarige 2] , geboren [in] 2005 te [geboorteplaats] , tot 1 januari 2019 op € 705,- per maand per
kind bepaald en vanaf 1 januari 2019 op € 678,- per maand per kind, telkens bij vooruitbetaling te
voldoen.

Voorts is de door de man aan de vrouw te betalen bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud
met ingang van de datum van de bestreden beschikking tot 1 januari 2019 bepaald op € 5.700,- per
maand en vanaf 1 januari 2019 op € 4.902,- per maand, telkens bij vooruitbetaling te voldoen.

Met betrekking tot de verdeling van de huwelijksgemeenschap is, voor zover in de onderhavige
procedure van belang, de woning aan [adres] te [plaats] tegen een waarde van € 250.000,- en de
aan deze woning gekoppelde hypothecaire lening bij het Restauratiefonds aan de man toebedeeld,
onder vrijwaring van de vrouw ter zake haar hoofdelijke aansprakelijkheid voor deze hypothecaire
lening, waarbij geldt dat de man aan de vrouw dient te voldoen de helft van de overwaarde van de
woning (de waarde van de woning minus de hypothecaire lening).

Voorts is de woning aan [adres 2] te [plaats 2] aan de man toebedeeld tegen een waarde van €
165.000,- onder de verplichting om de helft van de waarde aan de vrouw te voldoen.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten, voor zover daartegen in hoger beroep
niet is opgekomen.

De bij beschikking van 24 mei 2017 door de rechtbank te Den Haag tussen partijen uitgesproken
echtscheiding is op 14 september 2017 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

BEOORDELING VAN HET PRINCIPALE EN HET INCIDENTELE HOGER BEROEP

1. In geschil zijn de bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding, hierna: kinderalimentatie ten
behoeve van de hiervoor genoemde minderjarigen, de bijdrage in het levensonderhoud van de vrouw,
hierna: partneralimentatie, en met betrekking tot de verdeling van de huwelijksgemeenschap, de
hiervoor genoemde woningen te [plaats] en [plaats 2] , de draagplicht voor de schuld aan de broer
van de man en – voorwaardelijk – de inboedel van de man.

2. De man verzoekt de bestreden beschikking voor wat betreft de kinder- en partneralimentatie te
vernietigen en, in zoverre opnieuw beschikkende:

- de door hem aan de vrouw te betalen kinderalimentatie met ingang van 5 februari 2018 te bepalen
op € 424,- per maand per kind, althans te bepalen op een bedrag als het hof vermeent te behoren;

- primair de door de vrouw verzochte partneralimentatie af te wijzen en op nihil te bepalen omdat de
vrouw niet behoeftig is;

- subsidiair de partneralimentatie vast te stellen op een bedrag dat – rekening houdend met hetgeen
de man heeft aangevoerd – de aanvullende behoefte van de vrouw, de draagkracht van de man en de
resultaten van de jusvergelijking niet overstijgt;

- te bepalen dat de partneralimentatie op grond van limitering eindigt op 1 januari 2020 (althans
eindigt na een dusdanige periode als het hof vermeent te behoren), althans de partneralimentatie op
1 januari 2020 (althans na een dusdanige periode als het hof vermeent te behoren) op nihil te stellen,
dan wel dat de partneralimentatie wordt afgebouwd op een wijze als het hof vermeent te behoren.

Uitsluitend in het geval het hof meent dat de inkomsten uit verhuur van de woningen te [plaats] en
[plaats 2] bij het bepalen van de draagkracht van de man voor kinder- en/of partneralimentatie dienen
te worden betrokken verzoekt de man de bestreden beschikking te vernietigen voor zover het de
toedeling van de woning aan [adres] te [plaats] en [adres 2] te [plaats 2] betreft (en de aan de
woning gekoppelde hypothecaire geldlening) en in zoverre opnieuw beschikkende, te bepalen dat die
woningen verkocht dienen te worden en dat de netto verkoopopbrengst tussen partijen bij helfte
wordt verdeeld (onder verrekening van de aflossingen die na de peildatum zijn voldaan).
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3. De vrouw verzoekt de man in zijn appel niet-ontvankelijk te verklaren, althans zijn verzoeken onder
a, b en c van het beroepschrift af te wijzen, en de bestreden beschikking in stand te laten voor zover
het de kinder- en partneralimentatie betreft tot 1 januari 2019.

In incidenteel appel verzoekt de vrouw:

- de bestreden beschikking te vernietigen ten aanzien van de vanaf 1 januari 2019 te betalen kinder-
en partneralimentatie, en in zoverre opnieuw rechtdoende, te bepalen dat de man vanaf 1 januari
2019 een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen voldoet van € 705,- per
maand per kind (te vermeerderen met de wettelijke indexering voor 2019), en een bijdrage in de
kosten van het levensonderhoud van de vrouw van € 5.700,- per maand (te vermeerderen met de
wettelijke indexering voor 2019), althans te bepalen op een bedrag als het hof vermeent te behoren;

- de bestreden beschikking in stand te laten ten aanzien van de verdeling van de
huwelijksgemeenschap, behoudens ten aanzien van de draagplicht voor de schuld aan de broer van
de man, en in zoverre opnieuw beschikkende, toe te wijzen het verzoek van de vrouw om ex artikel
1:164 BW de man te veroordelen aan de vrouw te vergoeden een bedrag van € 8.850,-te weten de
helft van de schuld die de man is aangegaan bij zijn broer van in totaal € 17.700,-te voldoen binnen
twee weken na de uitspraak in hoger beroep.

Uitsluitend indien het hof het verzoek van de vrouw zou afwijzen om ex artikel 1:164 BW de man te
veroordelen aan de vrouw te vergoeden een bedrag van € 8.850,-, verzoekt de vrouw de bestreden
beschikking in stand te laten ten aanzien van de verdeling van de inboedel van partijen met als
uitgangspunt het als productie XXXII bij de brief van 4 september 2017 overgelegde voorstel van de
vrouw, en opnieuw rechtdoende, aanvullend te bepalen dat het voorstel tot verdeling van de inboedel
in productie XXXII door de man dient te worden aangevuld met de door hem eenzijdig aangeschafte
inboedel voor de door hem bewoonde huurwoning, onder meer gefinancierd met de leningen van - de
broer van de man, dan wel te bepalen dat de door hem eenzijdig aangeschafte inboedel ten huize van
de man als een totaal wordt gewaardeerd op een bedrag van minimaal € 17.700,-. Kosten rechtens.

4. De man verzoekt, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het incidentele hoger beroep van de
vrouw tegen de bestreden beschikking ongegrond en/of onbewezen te verklaren.

5. Aangezien naast de partneralimentatie ook de kinderalimentatie tussen partijen in geschil is, heeft
het hof partijen ter zitting in de gelegenheid gesteld aan te geven of de kinderalimentatie in de
berekening van de partneralimentatie meegenomen moet worden dan wel of zij met betrekking tot de
kinderalimentatie toepassing van de forfaitaire rekenmethode willen. Beide partijen hebben er voor
gekozen om op de kinderalimentatie de forfaitaire rekenmethode toe te passen. Echter bij het
vaststellen van de kinderalimentatie heeft de rechter ook de mogelijkheid om af te wijken van hetgeen
partijen hebben gesteld met betrekking tot hun uitgangspunten. Het wettelijk kader van
kinderalimentatie is nog altijd behoefte en draagkracht dus maatwerk.

6. De behoefte van de minderjarigen van € 715,- per maand per kind en de ingangsdatum van de
kinderalimentatie, te weten 5 februari 2018, staan in hoger beroep als niet bestreden vast.

De draagkracht van de man in de periode van 5 februari 2018 tot 1 september 2019

7. Het hof gaat ervan uit dat de vrouw in de periode van 5 februari 2018 tot en met 1 september 2019
niet in haar eigen levensonderhoud kon voorzien en zij derhalve geen bijdrage kon en kan voldoen in
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de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Partneralimentatie is inkomen maar staat
niet ter beschikking van de kinderen nu de vrouw deze partneralimentatie zelf nodig heeft voor haar
levensonderhoud. De beperkte inkomsten die de vrouw heeft uit verhuur van de woning op de Antillen
laat het hof verder buiten beschouwing. Het hof heeft die in redelijkheid begroot op € 1.000,- netto
per maand. Het hof komt hier nog nader op terug.

8. Bij het vaststellen van het inkomen van de man neemt het hof een belastbaar inkomen van de man
van € 127.807,- in aanmerking overeenkomstig de door hem overgelegde draagkrachtberekening van
18 april 2018 (productie i bij het beroepschrift). Voorts houdt het hof rekening met een Sign-on bonus
van € 24.000,- uit 2017, nu vast is komen te staan dat die bonus feitelijk in 2018 aan de man is
uitgekeerd. Voorts houdt het hof overeenkomstig de rechtbank rekening met inkomsten uit verhuur
van de woningen in [plaats] en [plaats 2] van in totaal € 9.762,24 netto per jaar en met een
belastbaar box III inkomen van € 6.638,- per jaar.

Ook rekening houdend met de door de man opgevoerde lasten is hij in staat een kinderalimentatie te
voldoen van € 705,- per maand per kind.

Per 1 september 2019 ontstaat er een volstrekt nieuwe situatie met betrekking tot de verdeling van
de kosten van de kinderen aangezien het hof ervan uit gaat dat de vrouw vanaf die datum volledig in
haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Gezien het feit dat het hof nu nog geen exact inzicht heeft
in haar inkomsten kan het hof op dit moment nog niet de kosten van de kinderen tussen partijen
verdelen.

9. Het hof zal derhalve de kinderalimentatie bepalen op een bedrag van € 705,- per maand per kind
vanaf 5 februari 2018. Dit bedrag moet wellicht per 1 september 2019 worden aangepast. Het hof
acht partijen in staat, zo nodig in samenspraak met hun respectieve advocaten, om de alimentatie in
onderling overleg aan te passen.

Behoefte

10. De behoefte van de vrouw van € 4.300,- netto per maand staat in hoger beroep als niet
bestreden vast.

Behoeftigheid

11. De man stelt dat de rechtbank ten onrechte slechts een verdiencapaciteit van de vrouw van €
1.200,- per maand in aanmerking heeft genomen. De man meent dat de vrouw in eigen
levensonderhoud kan voorzien. De vrouw is civiel en fiscaal jurist, heeft nagenoeg gedurende het
gehele huwelijk gewerkt (tot 2015). Zij heeft hoge inkomens genoten (€ 90.000,- of meer op basis van
een 4-daagse werkweek). Volgens de man heeft de vrouw na het einde van haar dienstverband twee
BV’s opgericht maar de man weet niet of de vrouw als onderneemster succesvol is. De vrouw stelt dat
zij vanwege haar psychische gesteldheid niet kan werken maar heeft haar stelling niet met stukken
onderbouwd. De man meent dat de vrouw tenminste een inkomen van € 116.000,- per jaar moet
kunnen verdienen. Bovendien is het aandeel in de gemeenschap waartoe de vrouw gerechtigd is
volgens de man van een zodanige omvang dat zij, naast besteding van de netto-kasstroom die dat
vermogen genereert aan de kosten van haar levensonderhoud, zo nodig ook inteert op het vermogen
zelf.

12. De vrouw stelt in incidenteel appel dat de rechtbank naast de inkomsten uit verhuur ten onrechte
met ingang van 1 januari 2019 een verdiencapaciteit van € 1.200,- per maand in aanmerking heeft
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genomen. De vrouw stelt dat haar verdiencapaciteit beperkt is vanwege de volgende factoren: haar
psychische gesteldheid, haar beperkte belastbaarheid vanwege de intensieve zorg voor de kinderen
en beperking door de huwelijks gerelateerde vermindering van de arbeidscapaciteit: door tijdsverloop,
beperkte beschikbaarheid en concurrentie.

13. Het hof oordeelt als volgt. Het hof heeft begrip voor het feit dat een echtscheidingsprocedure de
verdiencapaciteit negatief kan beïnvloeden. Dat neemt niet weg dat de echtscheidingsprocedure reeds
vanaf 2016 aanhangig is. Gezien een periode van drie jaar mag in redelijkheid van de vrouw en de
man worden verlangd dat zij de perikelen rond de echtscheiding achter zich laten, zich richten op hun
eigen toekomst en zich inspannen hun verdiencapaciteit volledig te benutten. De vrouw heeft geen
stukken in het geding gebracht waaruit blijkt dat zij vanwege haar psychische gesteldheid niet tot
werken in staat is. De vrouw is hoog opgeleid, er is een ruime arbeidsmarkt voor ervaren fiscalisten,
de vrouw heeft een ruim arbeidsverleden, de zorg voor de kinderen is, gezien hun leeftijd, zeer
beperkt en de vrouw toont geen enkel initiatief om inkomen te verwerven. Aangezien de vrouw in het
verleden inkomens van € 90.000,- of meer heeft genoten op basis van een vierdaagse werkweek,
acht het hof de vrouw in staat om met ingang van 1 september 2019 tenminste een inkomen van €
90.000,- te verdienen, met welk inkomen de vrouw naar het oordeel van het hof in haar eigen
levensonderhoud kan voorzien. Het hof is van oordeel dat de vrouw zich al eerder actief op de
arbeidsmarkt had dienen te richten, nu zij dit niet heeft gedaan acht het hof deze handelswijze van de
vrouw verwijtbaar mede bezien haar opleiding en ruime arbeidsverleden. Het hof gunt de vrouw nog
enige tijd om een passende functie te vinden, het is dan aan de vrouw om te stellen en te bewijzen
dat ondanks haar inspanning zij niet in haar levensonderhoud kan voorzien. Het hof gaat ervan uit dat
de vrouw dan ook uit haar inkomsten een bijdrage levert in de kosten van de kinderen van partijen.

14. Naar oordeel van het hof heeft de man onvoldoende feiten gesteld en bewezen dat de alimentatie
moet worden gelimiteerd. Op basis van de rechtspraak van de Hoge Raad gelden daarvoor zware
maatstaven.

Draagkracht van de man vanaf 5 februari 2018 tot 1 juli 2018

15. Bij het vaststellen van de draagkracht van de man gaat het hof uit van de cijfers zoals vermeld
onder rechtsoverweging 7, met dien verstande dat het hof tot 1 juli 2018 voorts rekening houdt met
de helft van de (fiscale) woonlasten van de echtelijke woning, te weten een aftrekbare rente van €
1.645,- per maand en een eigenwoningforfait van € 6.503,- gebaseerd op een WOZ waarde van €
929.000,-. Het hof neemt naast de lasten van de echtelijke woning (rente op een hypothecaire
geldlening van € 1.645,- per maand en € 48,- forfait overige eigenaarslasten, de volgende, niet
betwiste maandlasten van de man in aanmerking: € 992,- bijstandsnorm voor een alleenstaande, €
1.075,- kale huur, € 140,- nominale premie Zorgverzekeringswet en € 32,- aanvullende premie
ziektekostenverzekering. Voorts houdt het hof rekening met de kinderalimentatie van € 705,- per
maand per kind.

16. Uit dit alles volgt dat de man in dit tijdvak een partneralimentatie van € 3.546,- per maand kan
voldoen.

Draagkracht 1 juli 2018 – 1 september 2019

17. Bij de draagkrachtberekeningen hebben de advocaten van partijen er geen rekening mee
gehouden dat hypotheek schuld per 1 juli 2018 is verschoven van box 1 naar box 3 Wet
Inkomstenbelasting 2001. Vanaf die datum houdt het hof rekening met de echtelijke woning en de
lasten in box 3. Voor het overige gaat het hof uit van de hiervoor gegeven gegevens.
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18. Hieruit volgt dat de man in de periode van 1 juli 2018 tot 1 september 2019 een
partneralimentatie van € 1.675,- per maand kan voldoen.

Woningen Delft en [plaats 2]

19. In zijn beroepschrift heeft de man een voorwaardelijke grief gericht met betrekking tot de
toedeling aan hem van de woningen in [plaats] en [plaats 2] . De man was er van uit gegaan dat bij
de toedeling van die woningen aan hem in onverhuurde staat de inkomsten uit verhuur niet in de
berekening van zijn draagkracht zouden worden betrokken. Nu de rechtbank wel inkomsten uit
verhuur bij de draagkracht van de man heeft betrokken wenst hij alsnog niet de toedeling van die
woningen maar wil hij dat ze worden verkocht en dat de netto opbrengst tussen partijen bij helfte
wordt verdeeld, onder verrekening van de aflossingen die na de peildatum zijn voldaan.

De vrouw heeft daartegen gemotiveerd verweer gevoerd.

20. Voor het hof staat vast dat partijen bij de rechtbank zijn overeengekomen dat de woningen te
[plaats] en [plaats 2] aan de man toebedeeld zouden worden en de woning te [land] aan de vrouw.
Nu partijen in zoverre een overeenkomst van verdeling blijken te hebben gesloten en de rechtbank
overeenkomstig die overeenkomst heeft verdeeld, heeft het hof blijkens de tekst van artikel 3:185 BW
geen rechtsmacht meer om de verdeling van die woningen vast te stellen danwel de wijze van
verdeling daarvan te gelasten. Partijen zijn immers een contractuele verdeling aangegaan. Indien de
man blijft volharden in zijn stelling dat hij de woningen niet meer wil moet hij bij dagvaarding
ontbinding van de overeenkomst vorderen.

Schuld aan broer van de man

21. In incidenteel appel verzet de vrouw zich tegen het oordeel van de rechtbank dat partijen de
schuld aan de broer van de man (van in totaal € 17.700,-) bij helfte dienen te dragen. De vrouw stelt
dat de man die schuld lichtvaardig is aangegaan en gehouden is de aangerichte schade aan de
gemeenschap te vergoeden. Op grond van het bepaalde in artikel 1:164 van het Burgerlijk Wetboek,
hierna: BW, verzoekt de vrouw de man te veroordelen de helft van de schuld, te weten € 8.850,-, aan
haar te vergoeden.

Indien het hof van oordeel is dat de grief van de vrouw niet kan slagen dan verzoekt de vrouw de
door de rechtbank vastgestelde verdeling van de inboedel in stand te laten en aanvullend te bepalen
dat de verdeling van de inboedel dient te worden aangevuld met de door de man eenzijdig
aangeschafte inboedel voor zijn woning, onder meer gefinancierd met de leningen van zijn broer,
danwel te bepalen dat de door hem eenzijdig aangeschafte inboedel ten huize van de man als een
totaal wordt gewaardeerd op een bedrag van minimaal € 17.700,-.

22. De man heeft de stellingen van de vrouw gemotiveerd betwist.

23. Gelet op de overgelegde stukken en het verhandelde ter terechtzitting is het hof van oordeel dat
de man aannemelijk heeft gemaakt dat hij de geldlening van zijn broer niet onnodig is aangegaan,
alsmede dat de schuld een gemeenschapsschuld is. Dit brengt met zich dat partijen die schuld bij
helfte dienen te dragen.

24. Mede gelet op het geleende bedrag van in totaal € 17.700,- en de afschrijving op de aangeschafte
inboedel acht het hof het redelijk, overeenkomstig de stelling van de man, om uit te gaan van een
waarde van € 11.000,-. Dit brengt met zich dat de man derhalve de helft van die waarde, zijnde €
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5.500,-, aan de vrouw dient te voldoen.

25. Bij brief van 9 oktober 2018 heeft de vrouw haar grieven in incidenteel appel aangepast. Het hof is
echter van oordeel dat de aangepaste grieven tardief zijn, nu deze volledig opgenomen hadden
moeten zijn in het verweerschrift, tevens houdende incidenteel appel. Om die reden houdt het hof
geen rekening met de aangepaste grieven van de vrouw in incidenteel appel. De bijlagen bij
voormelde brief heeft het hof in zijn beoordeling betrokken.

26. Het hof veronderstelt partijen in onderling overleg in staat om, zo nodig in samenspraak met hun
respectieve advocaten, een redelijke en billijke terugbetalingsregeling overeen te komen.

27. Zoals gebruikelijk in zaken van familierechtelijke aard zal het hof de kosten van het geding in
hoger beroep compenseren, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

28. Dit alles leidt tot de volgende beslissing.

BESLISSING OP HET PRINCIPALE EN HET INCIDENTELE HOGER BEROEP

Het hof:

vernietigt de bestreden beschikking voor wat betreft de bijdrage in de kosten van verzorging en
opvoeding ten behoeve van de minderjarigen, de bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van
de vrouw en voor zover het met betrekking tot de verdeling van de huwelijksgemeenschap de
inboedel betreft en, in zoverre opnieuw beschikkende:

bepaalt de door de man aan de vrouw te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding
ten behoeve van de minderjarigen met ingang van 5 februari 2018 op € 705,- per maand per kind, wat
de na heden te verschijnen termijnen betreft bij vooruitbetaling te voldoen;

bepaalt de door de man aan de vrouw te betalen bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud in
de periode van 5 februari 2018 tot 1 juli 2018 op € 3.546,- per maand, in de periode van 1 juli 2018
tot 1 september 2019 op € 1.675,- per maand en met ingang van 1 september 2019 op nihil;

stelt de waarde van de in de verdeling betrokken inboedel op € 11.000,- en veroordeelt de man uit
hoofde van overbedeling tot betaling aan de vrouw van de helft, zijnde € 5.500,-;

bekrachtigt de bestreden beschikking voor zover is bepaald dat partijen ten aanzien van de schuld
aan de broer van de man ieder voor de helft draagplichtig zijn;

Terug betalen alimentatie
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verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de kosten van het geding in hoger beroep aldus, dat iedere partij de eigen kosten
draagt;

wijst het in hoger beroep meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.N. Labohm, A.H.N. Stollenwerck en R.L.M.C. Janssen,
bijgestaan door A.J. Suderée als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 februari
2019.
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Wet van 18 juni 2019 tot wijziging van Boek 1 
van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere 
wetten in verband met de herziening van het 
stelsel van partneralimentatie (Wet herziening 
partneralimentatie) 

 
Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het stelsel 

van partneralimentatie te herzien en dat daarvoor het Burgerlijk Wetboek 
en enige andere wetten wijziging behoeven; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: 

 A

In artikel 80d, tweede lid, wordt «155, 157, vierde en zesde lid, 158, 159, 
eerste en derde lid, 159a, 160 en 164» vervangen door «155, 157, eerste 
tot en met zesde lid, 158, 159, eerste en derde lid, 159a, 160 en 164». 

 B

In artikel 80e, eerste lid, wordt «157 tot en met 160» vervangen door 
«156 tot en met 160». 

 C

Artikel 156 komt te luiden: 

Artikel 156  

1. De rechter kan bij de echtscheidingsbeschikking of bij latere uitspraak 
aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud 
heeft, noch zich in redelijkheid kan verwerven op diens verzoek ten laste 
van de andere echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toekennen. 
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2. Bij de vaststelling van de uitkering kan de rechter rekening houden 
met de behoefte aan een voorziening in het levensonderhoud voor het 
geval van overlijden van degene die tot de uitkering is gehouden. 

3. De rechter kan op verzoek van een van de echtgenoten de uitkering 
toekennen onder de vaststelling van voorwaarden en van een termijn. 
Deze vaststelling kan niet tot gevolg hebben dat de uitkering later eindigt 
dan op grond van de toepasselijke termijn, bedoeld in artikel 157. 

 D

[vervallen] 

 E

Artikel 157 komt te luiden: 

Artikel 157  

1. Indien de rechter geen termijn heeft vastgesteld, eindigt de 
verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud van rechtswege na 
het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van 
het huwelijk met een maximum van vijf jaren. 

2. Indien op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding 
de duur van het huwelijk langer is dan vijftien jaren en de leeftijd van de 
echtgenoot die recht heeft op een uitkering tot levensonderhoud, ten 
hoogste tien jaren lager is dan de leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de 
Algemene Ouderdomswet, eindigt de verplichting tot het verstrekken van 
levensonderhoud, in afwijking van het eerste lid, niet eerder dan op het 
tijdstip, waarop die echtgenoot deze leeftijd heeft bereikt. 

3. Indien op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding 
de duur van het huwelijk langer is dan vijftien jaren en de echtgenoot die 
recht heeft op een uitkering tot levensonderhoud geboren is op of voor 
1 januari 1970 en diens leeftijd meer dan tien jaren lager is dan de leeftijd 
bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet, eindigt de 
verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud, in afwijking van het 
eerste lid, na tien jaren. 

4. In afwijking van het eerste tot en met derde lid eindigt de verplichting 
tot het verstrekken van levensonderhoud niet eerder dan op het tijdstip 
waarop de uit het huwelijk van de echtgenoten geboren kinderen de 
leeftijd van twaalf jaren hebben bereikt. 

5. Bij samenloop van de omstandigheden, bedoeld in het eerste tot en 
met vierde lid, geldt de langste termijn. 

6. De termijn voor het verstrekken van levensonderhoud vangt aan op 
de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de 
registers van de burgerlijke stand. 

7. Indien ongewijzigde handhaving van de beëindiging van de uitkering 
ten gevolge van het verstrijken van de in het eerste tot en met vierde lid 
bedoelde termijn, gelet op alle omstandigheden van het geval, naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van 
degene die recht heeft op die uitkering, kan de rechter op diens verzoek 
alsnog een termijn vaststellen. Het verzoek daartoe wordt ingediend 
voordat drie maanden sinds de beëindiging van de uitkering zijn 
verstreken. De rechter bepaalt bij de uitspraak of verlenging van de 
termijn na ommekomst daarvan al dan niet mogelijk is. 

 Ea

In artikel 158 wordt «artikel 157, vierde tot en met zesde lid,» vervangen 
door «artikel 157, eerste tot en met vijfde lid en zevende lid,». 
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F

[vervallen] 

 G

[vervallen] 

 H

[vervallen] 

 I

[vervallen] 

 J

In artikel 169, tweede lid, wordt «de termijnen, bedoeld in artikel 157, 
derde tot en met zesde lid» vervangen door «de termijnen, bedoeld in 
artikel 156, derde lid, en artikel 157, eerste tot en met vijfde lid». 

 K

In artikel 182 wordt «157 tot en met 160» vervangen door «156 tot en 
met 160» en wordt «de in artikel 157, derde tot en met zesde lid, bedoelde 
termijnen» vervangen door «de in de artikelen 156, derde lid, en 157, 
eerste tot en met vijfde lid en zevende lid, bedoelde termijnen». 

 L

[vervallen] 

 M

[vervallen] 

 N

[vervallen] 

 O

Artikel 401 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid, tweede zin, wordt «voorafgaande» vervangen door 
«voorgaande» en wordt «op grond van artikel 157 of die is opgenomen in 
een overeenkomst als bedoeld in artikel 158» vervangen door «op grond 
van artikel 156, derde lid, of artikel 157, zevende lid, of die is opgenomen 
in een overeenkomst als bedoeld in artikel 158». 

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd: 

a. In de eerste zin wordt «het derde of vijfde lid dan wel zesde lid, 
tweede zin van artikel 157» vervangen door «artikel 156, derde lid, of 
artikel 157, zevende lid,». 

b. In de tweede zin wordt «artikel 157, vijfde lid,» vervangen door 
«artikel 157, zevende lid,». 
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c. In de derde zin wordt «het vijfde lid, tweede en derde zin, van artikel 
157» vervangen door «artikel 157, zevende lid, tweede en derde zin,». 

 P

[vervallen] 

 Q

[vervallen] 

ARTIKEL II  

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd: 

1. Aan artikel 805 wordt een lid toegevoegd, luidende: 
3. Bij beschikkingen betreffende het verstrekken van levensonderhoud 

verstrekt de griffier aan de verzoeker en aan de in de procedure 
verschenen belanghebbenden de berekeningen van de behoefte en de 
draagkracht die mede aan de beschikking ten grondslag liggen. 

2. In artikel 826, eerste lid, onderdeel c, wordt «artikel 157», vervangen 
door «artikel 156». 

ARTIKEL III  

In artikel 62e, tweede lid, onderdeel a, van de Participatiewet wordt «de 
artikelen 157 en 401» vervangen door «artikel 401». 

ARTIKEL IV  

Onze Minister voor Rechtsbescherming zendt binnen acht jaren na de 
inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over 
de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. 

ARTIKEL V  

1. De artikelen 157 en 401, zoals deze artikelen luidden voor het tijdstip 
van inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing op een 
uitkering tot levensonderhoud, die voor dat tijdstip door de rechter is 
vastgesteld of tussen partijen is overeengekomen. 

2. De artikelen 157 en 401, zoals deze artikelen luidden voor het tijdstip 
van inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing op een verzoek 
tot vaststelling of wijziging van een uitkering tot levensonderhoud, indien 
het inleidende verzoekschrift is ingediend voor dat tijdstip. 

3. Op een uitkering tot levensonderhoud die vóór 1 juli 1994 door de 
rechter is vastgesteld of door partijen is overeengekomen, is artikel II van 
de Wet van 28 april 1994 tot wijziging van enige bepalingen van de Wet 
van 28 april 1994, Stb. 324, houdende wijziging van bepalingen in het 
Burgerlijk Wetboek in verband met de regeling van de limitering van 
alimentatie na scheiding (Stb. 325), van toepassing. 

ARTIKEL VI  

Deze wet wordt aangehaald als: Wet herziening partneralimentatie. 
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ARTIKEL VII  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te ’s-Gravenhage, 18 juni 2019 
Willem-Alexander 

De Minister voor Rechtsbescherming, 
S. Dekker 

Uitgegeven de drieëntwintigste augustus 2019 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus

stb-2019-283
ISSN 0920 - 2064
’s-Gravenhage 2019

Kamerstuk 34 231 

 

Staatsblad 2019 283 5159



in naam van de Koning 
beschikking 
RECHTBANK OOST-BRABANT 

Familie- en Jeugdrecht locatie 's-Hertogenbosch zaaknummer 

/ rekestnummer: C/01/337112 / FA RK 18-3872 

Beschikking d.d. 13 mei 2019 betreffende dc 

echtscheiding in de zaak van: 

, wonende te, hierna te noemen de man, advocaat mr. 
A.H.A.C. Waals, gevestigd te Uden, tegen 

, wonende te, hierna te noemen de vrouw, advocaat mr. G. de 
Jong, gevestigd te Eindhoven. 

1. De procedure 

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 
 het verzoekschrift van de man, ingekomen op 8 augustus 2018;  het verweerschrift 

van de vrouw tevens zelfstandig verzoek, ingekomen op I november 2018;  de 
correspondentie waaronder: 

 de brief (met producties) van mr. Waals van 26 maart 2019; 
' de brief (met producties) van mr. De Jong van 27 maart 2019; 

• de brief (met productie) van mr. De Jong van 28 maart 2019. 

1.2. De behandeling heeft plaatsgevonden ter zitting van 8 april 2019. 
Bij die gelegenheid zijn verschenen de man, bijgestaan door mr. Waals en de vrouw, 
bijgestaan door mr. De Jong. 

I .3. De minderjarigen en zijn, gelet op hun leeftijd, in de gelegenheid gesteld om hun mening 
kenbaar te maken. Zij hebben daar geen gebruik van gemaakt. 

2. De beoordeling 

2.1 Partijen zijn met elkaar gehuwd op te. 

Concipiént: ivo 
 

2.2 De minderjarige kinderen van partijen zijn: 
 , geboren op te en 
 , geboren op te. 

2.3. Scheiding 

2.3.1. Partijen verzoeken de echtscheiding tussen hen uit te spreken. Zij hebben gesteld dat 
het huwelijk duurzaam is ontwricht. 

2.3.2. Het verzoek tot echtscheiding zal, als op de wet gegrond, worden toegewezen. 
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2.4.  Opnemen ouderschapsplan 

2.4.1. Bij correspondentie van 26 en 27 maart 2019 is een door beide ouders ondertekend 
ouderschapsplan in het geding gebracht. Beide partijen verzoeken de inhoud van het 
ouderschapsplan op te nemen in deze beschikking. 

2.4.2. De rechtbank zal overeenkomstig de tussen hen bereikte overeenstemming beslissen 
en de inhoud van het ouderschapsplan in deze beschikking opnemen, nu niet is gebleken 
dat het belang van de minderjarigen zich daartegen verzet 

2.5.  Hoofdverblijf, contactregeling en kinderalimentatie 

2.5.1. De man heeft ter zitting de verzoeken inzake de hoofdverblijfplaats van de kinderen 
en de contactregeling ingetrokken. Hij heeft verzocht om de kinderalimentatie expliciet in de 
beschikking op te nemen. De vrouw heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt. 

2.5.2. De ingetrokken verzoeken behoeven niet inhoudelijk te worden beoordeeld en zullen 
worden afgewezen. De rechtbank zal conform het verzoek van de man, de kinderalimentatie, 
waarover eveneens overeenstemming is bereikt, het dictum opnemen. Omdat partijen 
hierover overeenstemming hebben bereikt, heeft de rechtbank de behoefte en draagkracht 
niet zelfstandig beoordeeld. 

2.6.  Echtelijke woning 

2.6.1. De vrouw verzoekt het voortgezet gebruik van de woning, staande en gelegen aan de 
te, voor de duur van zes maanden aan haar toe te kennen, tegen welk verzoek de man geen 
verweer heeft gevoerd. 

2.6.2. Nu dit verzoek niet ter discussie staat, zal de rechtbank het verzoek toewijzen zoals in 
het dictum bepaald. 

2.7.  Onderhoudsbÿdrage 

2.7.1. De man verzoekt een door de vrouw te betalen bijdrage in de kosten van zijn 
levensonderhoud (hierna ook: paftneralimentatie) van € 3.611,- per maand vast te 
stellen. 

2.7.2. De vrouw voert verweer en concludeert tot afwijzing van het verzoek. 

a. lotsverbondenheid 

2.7.3. Het meest verstrekkende verweer van de vrouw is dat er geen sprake is van 
lotsverbondenheid door het huwelijk. De vrouw stelt in dit kader dat er sprake is van 
wangedrag van de man jegens haar, welk wangedrag bestaat uit huiselijk geweld door de man 
richting de vrouw. Dit gedrag is zodanig grievend geweest dat de door het door het huwelijk 
ontstane lotsverbondenheid verloren is gegaan of in sterke mate is verminderd. Bij dit gedrag 
past het niet om te vragen om een onderhoudsbijdrage. Verstrekking van levensonderhoud 
kan naar redelijkheid niet of niet ten volle van haar gevergd worden. De vrouw stelt ter 
onderbouwing hiervan dat zij op 20 maart 2018, na lang wikken en wegen, aangifte heeft 
gedaan van mishandeling gepleegd door de man. De vrouw stelt dat zij al sinds 2010 
structureel wordt mishandeld door de man. Zij werd geslagen, getrapt, gestompt of naar de 
keel gevlogen, waardoor zij telkens pijn en letsel had. De man heeft ook goederen van haar 
(IPad en bril) vernield. De vrouw heeft haar situatie besproken met haar huisarts. De vrouw 
stelt verder dat de aangifte niet heeft geleid tot vervolging omdat de officier van justitie 
wegens gebrek aan voldoende wettig en overtuigend bewijs de zaak heeft geseponeerd. Bij 
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beschikking van 15 januari 2019 heeft het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch in een procedure 
ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering, de vervolging bevolen van de man. 

2.7.4. De man betwist de beweerde structurele mishandeling, vernieling en pesten. De man 
stelt dat partijen al lange tijd relatieproblemen hebben, dat de vrouw in 2008/2009 contact 
heeft gezocht met een therapeut en dat partijen vervolgens in 2009 in relatietherapie zijn 
gegaan. Er was in die periode sprake van verbaal geweld tussen partijen. De man stelt dat de 
vrouw daaraan evenzeer schuldig is als de man. 
De man merkt op dat de vrouw veelal de agressor was bij de incidenten. Dit was ook de 
situatie tijdens het conflict op 17 september 2016 als gevolg waarvan de vrouw haar ribben 
heeft gebroken. Op die dag zat de man rustig de krant te lezen toen de vrouw deze van hem 
afpakte en hem vervolgens met de krant een klap vol in het gezicht gaf. De man stelt dat het 
incident door het gedrag van de vrouw en zijn reactie daarop uit de hand liep. De man heeft 
de vrouw hiervoor excuses aangeboden. 
De man stelt dat hij voor alles wat hij deed, altijd rekening en verantwoording moest 
afleggen aan de vrouw, waarbij de vrouw bij herhaling benadrukte dat zij degene was die in 
het gezin van partijen alles mogelijk maakte. De man werd stelselmatig en bij herhaling door 
de vrouw gekleineerd, geschoffeerd en voor alcoholist uitgemaakt. De man ontkent niet dat 
er tussen partijen diverse verhitte discussies hebben plaatsgevonden waarbij de man, na 
hiertoe door de vrouw bijvoorbeeld door een klap met een krant te zijn uitgelokt, de vrouw 
tot rust wilde manen door haar beide handen vast te pakken. Zo is ook het incident met de 
telefoon en de gebroken pink van de vrouw een enerzijds ongelukkige samenloop van 
omstandigheden, anders een door de vrouw bij de man uitgelokte reactie. 
Tot slot stelt de man dat er wellicht geconstateerd kan worden dat er sprake is van 
wangedrag of grievend gedrag, quod non, maar dat die enkele constatering onvoldoende is 
om te concluderen dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid het onaanvaardbaar is 
dat de man van de vrouw een bijdrage in zin kosten van levensonderhoud verlangt. 

2.7.5. De rechtbank overweegt als volgt. 
De rechter kan bij de echtscheidingsbeschikking of bij latere uitspraak aan de echtgenoot die 
niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft, noch zich in redelijkheid kan 
verwerven, op diens verzoek ten laste van de andere echtgenoot een uitkering tot 
levensonderhoud toekennen. 

 

Het vaststellen van partneralimentatie is aldus een discretionaire bevoegdheid van de rechter 
en niet een recht waarop zonder meer aanspraak kan worden gemaakt. Immers, uitgangspunt 
is dat een ieder in zijn eigen levensonderhoud dient te voorzien. De wettelijke 
onderhoudsverplichting tussen ex-echtgenoten vindt haar rechtsgrond in de 
lotsverbondenheid die door het huwelijk tot stand is gekomen. Deze onderhoudsplicht blijft 
bestaan, ook al wordt het huwelijk ontbonden. 
Bij de beantwoording van de vraag of aan de gewezen echtgenoot een uitkering voor het 
levensonderhoud moet worden toegekend, en zo ja tot welk bedrag, moet rekening worden 
gehouden met alle omstandigheden van het geval. Hieronder zijn ook te verstaan niet 
financiële omstandigheden, zoals gedragingen van de onderhoud verzoekende echtgenoot. 
Niet het wangedrag op zichzelf, maar het bij dusdanig gedrag vorderen van een 
onderhoudsbijdrage levert in dat geval een zo kwetsende bejegening van de aangesprokene 
op, dat van deze laatste een bijdrage in de kosten van onderhoud moreel niet of niet ten volle 
kan worden gevergd. De lotsverbondenheid die door het huwelijk is ontstaan en die ook na de 
beëindiging van het huwelijk doorwerkt, kan in zo'n situatie niet langer gelden als grondslag 
voor de onderhoudsverplichting. 
De enkele constatering van grievend gedrag jegens de onderhoudsplichtige van degene die 
alimentatie verzoekt, leidt er niet zonder meer toe dat de lotsverbondenheid niet langer 
aanwezig is. Voorts dient in het algemeen terughoudendheid te worden betracht bij de 
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beoordeling of zich in een concreet geval een zodanige situatie voordoet, mede gelet op het 
onherroepelijk karakter van een beëindiging of matiging van de onderhoudsverplichting. 

2.7.6. Anders dan de vrouw is de rechtbank van oordeel dat er op dit moment niet voldoende 
aanknopingspunten zijn om aan te nemen dat er tussen partijen geen sprake meer is van 
lotsverbondenheid. Zoals ter zitting aan de orde geweest, is duidelijk geworden dat het 
huwelijk van partijen zich kenmerkte door veelvuldige en langdurige strijd tussen partijen, 
waarbij fysiek geweld niet werd geschuwd en dat de ingeschakelde hulpverlening niet tot 
verbetering heeft geleid. De man heeft in dit kader verklaard dat ook de vrouw haar aandeel 
hierin heeft gehad en heeft de vraag gesteld of hem alles verweten moet worden omdat "als er 
geen uitlokking is, je ook geen wangedrag krijgt". De rechtbank wenst in dit kader op te 
merken dat in het midden kan blijven of de ruzies en meningsverschillen door een van 
partijen werd gestart, in casu de vrouw zoals door de man gesteld, omdat niets fysiek geweld 
ooit rechtvaardigt. Echter, op grond van de verklaringen en de overgelegde stukken kan de 
rechtbank niet vaststellen of de man zich inderdaad zodanig jegens de vrouw heeft gedragen 
dat in redelijkheid betaling van een onderhoudsbijdrage door haar niet gevergd kan worden. 
Het Gerechtshof heeft weliswaar bevolen dat er een vervolging van de man dient te volgen 
maar op dit moment staat nog niet vast dat hij daadwerkelijk de door de vrouw gestelde 
mishandeling heeft gepleegd althans dat zulks tot een veroordeling zal leiden. De rechtbank 
ziet om dezelfde redenen ook geen aanleiding om de alimentatieverplichting te matigen. 

2.7.7. De rechtbank sluit niet uit dat het oordeel anders luidt indien de man daadwerkelijk 
wordt veroordeeld wegens mishandeling van de vrouw. 

b. behoefte 

2.7.8. Bij de bepaling van de behoefte van de man dient rekening te worden gehouden met 
alle relevante omstandigheden, waaronder de hoogte en de aard van zowel de inkomsten als 
de uitgaven van partijen tijdens het huwelijk. Daarin kan een aanwijzing worden gevonden 
voor de mate van welstand waarin zij hebben geleefd. 

 

Verder dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met concrete gegevens 
betreffende de reële of met een zekere mate van waarschijnlijkheid te verwachten kosten van 
levensonderhoud van de man. 

2.7.9. De man had zijn behoefte aanvankelijk becijferd aan de hand van de hofnorm op een 
bedrag van € 3.410,- netto per maand (€ 5.799,- bruto per maand). De vrouw heeft hiertegen 
in gebracht dat de man een met stukken onderbouwde behoeftelijst dient over te leggen. 
De man heeft vervolgens een behoeftelijstje overgelegd. Op basis van dit behoeftelijstje heeft 
de man zijn behoefte berekend op een bedrag van € 2.856,82 netto per maand. Omdat de man 
heeft verzuimd om enkele bedragen zoals vermeld in de 2 e kolom van zijn behoefte lijstje (de 
jaarlijkse kosten) om te slaan naar maandelijkse kosten in de I e kolom, corresponderen de 
bedragen in de beide koloms niet met elkaar. Voor de juistheid van het berekenen van de 
behoefte gaat de rechtbank daarom uit van de jaarlijkse bedragen. 

2.7.10. Door de vrouw zijn niet betwist de volgende posten, zodat deze door de rechtbank bij 
de bepaling van de behoefte integraal zullen worden meegenomen: 
verzekeringen 300 
opstalverzekering 300 
Onroerende zaakbelasting 200 
Onderhoud huis 1 .ooo 
energiekosten 562,32 
water 414,48 
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Afschrijving inboedel 1.500 
Premie ziektekostenverzekering I .469,40 
Autokosten (totaal) 4.749,64 
lidmaatschappen 250 
Telefoon mobiel 90 
Klein onderhoud 
Persoonlijke kosten en verzorging 

480 

(totaal) 3.640 
uitjes 1.500 
internet 498 

totaal 16.953,84 
2.7.1 1. Van de door de man opgevoerde posten worden de hoogte van de volgende posten 
door de vrouw gemotiveerd betwist, welke in de eerste kolom staan vermeld. Voor de 
leesbaarheid van deze beschikking zet de rechtbank in de tweede kolom de bedragen waarmee 
in het kader van het bepalen van de behoefte van de man rekening wordt gehouden. De 
motivering waarom wel of geen wijziging is aangebracht volgt daarna. 

 kolom 1 kolom 2 
servicekosten 2.580 0,00 
huishoudgeld 9.600 9.600 
Kosten sociale contacten 3.000  

 

Sport en recreatie 1.800 0,00 
vakantie 3.000 2.400 
totaal 19.980 13.500 

Servicekosten 

De man voert ter zake servicekosten een bedrag op van € 2.580,- per jaar, tegen welk bedrag de vrouw bezwaar 
maakt. 

De rechtbank houdt geen rekening met deze post nu de man het bedrag op geen enkele wijze heeft aangetoond, 
hetgeen wel op zijn weg lag. 

Huishoudgeld 
De vrouw heeft ter zitting gesteld dat een bedrag van € 9.600,- per jaar nogal fors overkomt maar als in dit 
bedrag een bedrag voor reserveringen en sparen is verdisconteerd dat zij geen bezwaar maakt tegen het 
bedrag. 

De man heeft hier verder niet op gereageerd, zodat de rechtbank er van uit gaat dat van het opgevoerde 
bedrag inderdaad een deel is bestemd voor reserveringen en sparen en rekening zal houden met een bedrag 
van € 9.600,- per jaar. 

Kosten sociale contacten 
De rechtbank is met de vrouw van oordeel dat het door de man opgevoerde bedrag aan de hoge kant is. De 
rechtbank acht een bedrag van € 1.500,- per jaar redelijk en past daarom een correctie toe van € I .500,- per 
jaar. 

Sport en recreatie 
De rechtbank laat deze post buiten beschouwing omdat de man deze kosten niet heeft aangetoond. 

Vakantie 
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De man heeft onvoldoende onderbouwd dat hij jaarlijks een bedrag van € 3.000,- nodig heeft voor vakanties. 
De rechtbank acht een bedrag van € 2.400,- alleszins redelijk en zal daarom een correctie toepassen van € 
600,- per jaar. 

Conclusie behoefte 

Uitgaande van vorenstaande gegevens, berekent de rechtbank de behoefte van de man op een bedrag van € 
30.453,84 netto per jaar ofwel € 2.537,82 netto per maand. 

Aanvullende behoefte 

Op de huwelijksgerelateerde behoefte komen de eigen inkomsten van de man in mindering. De man stelt dat 
hij een inkomen geniet van € 645,- bruto per maand en nog wat inkomsten uit verhuur. 

De rechtbank overweegt als volgt. 

De man heeft een tiental salarisspecificaties in het geding gebrachtl . Hieruit blijkt dat het loon van de man 
bestaat uit een basisloon, opslag wachtdagen en opslag onregelmatigheidstoeslag. De man ontvangt zijn 
vakantiegeld elke vier weken. 
De rechtbank heeft berekent dat de man in de afgelopen 10 periodes gemiddeld € 755,- per 4 weken heeft 
verdiend ofwel € 817,96 per maand. 

Niet ter discussie staat dat de man een bedrag aan huurinkomsten ontvangt van € 350,- netto per maand. Met 
dit bedrag houdt de rechtbank dan ook rekening. 

Dit inkomen en de huurinkomsten leiden tot een NBI van € 1.081,- netto per maand. De 
draagkrachtberekening is aan deze beschikking gehecht met als kenmerk: "NBI 2019 de heer ". 

Dit betekent dat de aanvullende behoefte van de man € 1.456,82 netto per maand bedraagt. Gebruteerd komt 
dit op een bedrag van € 2.739,- per maand. 

c. Behoeftigheid 

Partijen verschillen van mening over de vraag of de man in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. De 
vrouw stelt dat de man in staat moet worden geacht volledig zelfstandig in zijn behoefte te kunnen voorzien 
middels andere inkomsten uit vermogen en arbeid. 

De man betwist de stelling van de vrouw. 

De rechtbank overweegt als volgt. 
Uitgangspunt bij het bepalen van de behoefte aan partneralimentatie is dat iedere onderhoudsgerechtigde in 
beginsel gehouden is om zo veel als mogelijk in de kosten van het eigen levensonderhoud te (gaan) voorzien. 
De verdiencapaciteit speelt daarbij een belangrijke rol. 
Vaststaat dat tijdens het huwelijk de man geen dan wel weinig inkomen heeft verworven. De man is sinds 1 
1 mei 2018, via, werkzaam bij. Zijn werkzaamheden bestaan uit slaapdiensten. Hij stelt dat hij sinds 2017 
diverse sollicitaties heeft verricht maar dat deze niet tot een baan hebben geleid. De rechtbank stelt vast dat 
de man deze sollicitaties niet in het geding heeft gebracht, zodat die stelling niet op juistheid kan worden 
beoordeeld. Wat daar ook van zij, de man is jarenlang uit het arbeidsproces geweest, en is daardoor, naar het 
oordeel van de rechtbank, niet in staat om direct een inkomen te verwerven waarmee hij volledig in zijn 
eigen levensonderhoud kan voorzien. 
Van belang is wel dat de man zich realiseert dat op hem een inspanningsverplichting rust om er alles aan te 
doen om een inkomen te verwerven waarmee hij in de kosten van zijn levensonderhoud kan voorzien. De 
rechtbank is van oordeel dat van de man in redelijkheid verwacht mag worden dat hij door onder meer 
(om)scholing in staat moet zijn om binnen een termijn van twee jaren zijn werkzaamheden zodanig uit te 
breiden dat hij geheel dan wel voor een aanzienlijk groter deel dan thans het geval is, in zijn 
levensonderhoud kan. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat door de man geen lichamelijke dan wel 
psychische klachten zijn aangevoerd die hem belemmeren full time te gaan werken. Ook de leeftijd van de 
kinderen is geen belemmerende factor meer. 
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d. Draagkracht van de vrouw 

De draagkracht van de vrouw is ter zitting besproken aan de hand van de door haar overgelegde 
draagkrachtberekening1 . 

De vrouw is werkzaam als huisarts. In haar draagkrachtberekening gaat zij uit van een gemiddeld resultaat 
van de jaren 2016, 2017 en 2018 en wel van een bedrag van € 123.967,bruto per jaar. De man stelt zich op 
het standpunt dat uitgegaan dient te worden van uitsluitend het resultaat van 2018 van € 129.626,- omdat het 
resultaat de laatste jaren een stijgende lijn vertoont. 

De rechtbank overweegt als volgt. 
Indien een onderhoudsplichtige een onderneming heeft, wordt er voor de berekening van de draagkracht in 
het algemeen uitgegaan van het resultaat dat de onderhoudsplichtige met de onderneming heeft behaald. 
Hierbij geldt als uitgangspunt dat dit resultaat uit de onderneming wordt vastgesteld door middeling van de 
winst over de laatste drie jaren van de onderneming omdat resultaten plegen te fluctueren. De rechtbank ziet 
in hetgeen de man heeft aangevoerd geen aanleiding om afte wijken van gemeld uitgangspunt. Dit betekent 
dat de rechtbank uitgaat van het gemiddelde resultaat over de jaren 2016 (€ 1 15.294,-), 2017 (€ 126.982,-) 
en 2018 (€ 129.626,-) ofwel van € 123.967,- bruto perjaar. 

Fiscale as ecten  zelfstandigenaftrek;  MKB winstvrijstelling;  op aanslag zelf betaalde 
inkomensafhankelijke bijdrage ZVW  te realiseren fiscaal voordeel in verband met 
betaalde hypotheekrente;  fiscale bijtelling eigenwoningforfait van € 3.556,- (onbetwist); 
 premie arbeidsongeschiktheidsuitkering van € 14.196,- (onbetwist). 

J Ieffingskorlingen  inkomensafhankelijke 
combinatiekorting, 

Partijen hebben ter zitting gediscussieerd over de rendementsgrondslag. Nadat beide partijen hun visies 
hierover uiteen hadden gezet, zijn zij het er over eens geworden dat op dit punt de beschikking van 13 juli 
2018, gegeven in het kader van de voorlopige voorzieningen, gevolgd kan worden omdat in die situatie nog 
geen verandering is gekomen. De rechtbank zal partijen hierin volgen. 

De man heeft geen verweer gevoerd tegen de door de vrouw opgevoerde lasten, zodat de rechtbank rekening 
houdt met: 

 het normbedrag voor een alleenstaande, inclusief de maximale toeslag, ter voorziening in de 
noodzakelijke kosten voor levensonderhoud;  hypotheekrente € 1.519,  forfait eigenaarslasten 
€ 95,  premie arbeidsongeschiktheidsuitkering € l . 183,-. 

Op deze bedragen strekt nog in mindering de in de bijstandsnorm begrepen basishuur van € 226,- per maand 
en het nominale deel premie ZVW van € 35,-. 

Conclusie 

Uitgaande van vorenstaande gegevens heeft de rechtbank becijferd dat de vrouw, naast de door haar te betalen 
kinderalimentatie, voldoende draagkracht heeft om een partneralimentatie te betalen overeenkomstig de 
berekende aanvullende behoefte van € 2.739,- bruto per maand. De rechtbank verwijst naar de aan deze 
beschikking gehechte draagkrachtberekening met kenmerk: "draagkracht mw. ". 

e. Limitering 

De vrouw verzoekt de alimentatieverplichting in duur te beperken en de termijn vast te stellen op een jaar, 
althans de alimentatie op nihil te stellen na een termijn van twee jaar. Ter onderbouwing stelt de vrouw dat 
de verdiencapaciteit van de man door het huwelijk niet is beïnvloed en dat de man, gelet op de leeftijd van de 
kinderen in elk geval op termijn in staat worden geacht volledig in zijn levensonderhoud te voorzien. 

 
1 Productie 9 bij brief van 27 maart 2019 

166



C/Ol/3371 12 / FA RK 9-3872 8 
13 mei 2019 

De man stelt dat hij 59 jaar oud is en een beperkte opleiding en werkervaring heeft waardoor het voor hem 
lastig is gebleken om aan werk te komen. Hij heeft meerdere sollicitaties verzonden maar steeds nul op het 
rekest gekregen. De man meent dat gelet op zijn leeftijd, kennis en ervaring alsmede gelet op het wetsvoorstel 

wijziging partneralimentatie, dat de vrouw aan hem tot het moment dat hij een AOW-uitkering gaat 
ontvangen een bijdrage in zijn levensonderhoud dient te voldoen. Ter zitting heeft de man expliciet verklaard 
dat aansluiting gezocht dient te worden bij het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. 

De rechtbank overweegt als volgt. 
Op grond van artikel 1: 157 lid 3 BW kan de rechter op verzoek van een van de echtgenoten de uitkering tot 
levensonderhoud toekennen onder voorwaarden en van een termijn. Deze vaststelling kan niet tot gevolg 
hebben dat de uitkering later eindigt dan twaalfjaren na de datum van inschrijving van de beschikking in de 
registers van de burgerlijke stand. 
In verband met de ingrijpende gevolgen van een limitering worden hoge eisen gesteld aan de te stellen en zo 
nodig te bewijzen bijzondere omstandigheden die een dergelijke limitering rechtvaardigen. 
De rechtbank is van oordeel dat het verzoek van de vrouw om de alimentatie in duur te beperken tot één jaar 
niet redelijk is, gelet op de vele jaren die de man uit het arbeidsproces is geweest. De rechtbank zal dit 
verzoek dan ook afwijzen. Ook het verzoek van de vrouw om de alimentatie na een termijn van tweejaar op 
nihil te stellen, wijst de rechtbank af. Op dit moment is in het geheel niet duidelijk hoe de situatie op dat 
moment zal zijn. 
In beginsel betekent dit de vrouw gedurende 12 jaar een onderhoudsplicht heeft ten opzichte van de man. Nu 
de man zich op het standpunt stelt dat aansluiting gezocht dient te worden bij het wetsvoorstel herziening 
partneralimentatie en op grond daarvan stelt dat de vrouw aan hem tot het moment dat hij een AOW-
uitkering gaat ontvangen een bijdrage in zijn levensonderhoud dient te voldoen, zal de rechtbank daarbij 
aansluiten en de alimentatieverplichting in duur beperken tot het moment dat de man een AOW-uitkering 
ontvangt, met een maximale duur van 10 jaar. 

2.8.  Proceskosten 

2.8.1. Gelet op de aard van de procedure zal de rechtbank bepalen dat elk van de partijen de eigen kosten 
draagt. 

3. De beslissing 

3.1. De rechtbank: 

3.1.1. spreekt de echtscheiding uit tussen partijen, gehuwd te op 
; 

3.1.2. bepaalt dat de vrouw tegenover de man het recht heeft om in de woning aan het adres, te blijven wonen 
en de tot de inboedel daarvan behorende zaken te blijven gebruiken tot zes maanden na de inschrijving van 
de beschikking tot echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand, als zij de woning ten tijde van die 
inschrijving bewoont; 

3.1.3. neemt de tussen partijen getroffen regelingen, zoals opgenomen in het aangehechte en door de griffier 
gewaarmerkte ouderschapsplan, op in deze beschikking; 

3.1.4. bepaalt dat de vrouw € 236,- per maand per kind dient te betalen aan de man als bijdrage in de kosten 
van verzorging en opvoeding van de minderjarigen: 
 , geboren op te en 
 , geboren op te, met ingang van de dag van inschrijving van de beschikking tot echtscheiding in de 
registers van de burgerlijke stand, telkens bij vooruitbetaling te voldoen; 

3.1.5. bepaalt dat de vrouw € 2.739,- per maand dient te betalen aan de man als uitkering tot 
levensonderhoud, met ingang van de dag van inschrijving van de beschikking tot echtscheiding in de 167
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registers van de burgerlijke stand en tot het moment dat de man een AOW-uitkering gaat ontvangen, telkens 
bij vooruitbetaling te voldoen; 

3. I .6. beperkt de alimentatieverplichting van de vrouw jegens de man in duur tot het moment dat de man een 
AOW-uitkering ontvangt, met een maximale duur van 10 jaar; 

3. I .7. verklaart de beslissingen met betrekking tot de kinderalimentatie, de partneralimentatie en het 
voortgezet gebruik van de echtelijke woning uitvoerbaar bij voorraad; 

3. I .8. bepaalt dat elke partij de eigen kosten van deze procedure draagt; 

3.1.9. wijst het meer of anders verzochte af. 

Deze beschikking is gegeven door mr. A.J.G. Jukema, rechter, tevens kinderrechter, en in het openbaar 
uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier op 13 mei 2019 

 

Tegen deze beschikking kan - voor zover er definitief is beslist - door tussenkomst van een advocaat hoger beroep worden ingesteld 
bij het gerechtshof te 's-Heflogenbosch. De verzoekende partij en verschenen belanghebbenden dienen het hoger beroep binnen de 
termijn van drie maanden na de dag van de uitspraak in te stellen. Andere belanghebbenden dienen het beroep in te stellen binnen drie 
maanden na de betekening van deze beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden en overeenkomstig artikel 
820 lid 2 Rv openlijk bekend is gemaakt.. 
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