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Inleiding 

1. Dit wetsontwerp bevat een regeling omtrent de duur van de alimenta-
tieverplichting jegens een voormalige echtgenoot na scheiding. Het eerste 
lid van artikel 157 van Boek 1 BW bepaalt dat de rechter aan de echtgenoot 
die niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft, noch zich in 
redelijkheid kan verwerven, op diens vordering of verzoek een uitkering tot 
levensonderhoud ten laste van de andere echtgenoot kan toekennen. 
Volgens het derde lid van dit artikel kan de toekenning geschieden voor 
bepaalde tijd. Thans wordt voorgesteld de toekenning aan maxima te 
binden. Hoofdregel is dat de verplichting tot levensonderhoud van rechts-
wege na 12 jaar eindigt. Verlenging van deze termijn is slechts in bijzondere 
gevallen mogelijk. De verlengde onderhoudsplicht eindigt in ieder geval 
indien de alimentatiegerechtigde recht krijgt op een AOW-pensioen of op 
eigen aanvullend ouderdomspensioen alsmede in het geval dat de alimen-
tatiegerechtigde recht krijgt op uitbetaling van een deel van het ouderdoms-
pensioen van de andere echtgenoot, indien dat deel althans ten minste 
gelijk is aan het eventuele AOW-pensioen van de alimentatiegerechtigde. 
De rechter kan bij de toekenning de alimentatie op verzoek van één der 
partijen aan een bepaalde termijn binden die niet meer mag bedragen dan 
12 jaar. Hij kan ook een termijnbepaling achterwege laten dan wel eerst 
later, indien één der parijen daar om verzoekt, een termijn bepalen. De 
door de rechter bepaalde termijn heeft in beginsel een definitief karakter. 
Ook hier geldt dat wijziging bij uitzondering mogelijk is. De rechter kan ook 
bepalen dat een door hem toegekende verlenging eenmalig zal zijn en dat 
nieuwe verleningen niet kunnen worden gevraagd. Voor kinderloze huwelijken 
die korter hebben geduurd dan 5 jaar is een bijzondere regeling opgenomen, 
inhoudende dat de alimentatieplicht niet langer blijft bestaan dan de duur 
van het huwelijk. Partijen kunnen bij overeenkomst een afwijkende regeling 
treffen. Zo kunnen zij iedere termijn die zij wensen overeenkomen, terwijl 
zij ook kunnen afspreken dat de alimentatie niet aan enige termijn zal zijn 
gebonden. Deze voorgestelde limitering betreft alleen de onderhoudsver-
plichting jegens de ex-echtgenoot. Andere onderhoudsverplichtingen, 
waaronder die jegens de kinderen, vallen niet onder de regeling. 

Voorgeschiedenis 

2. In de Tweede Kamer zijn de alimentatieproblematiek en daarmede 
ook de begrenzing van de alimentatieduur herhaaldelijk ter sprake gekomen. 
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In het wetsontwerp tot herziening van het echtscheidingsrecht (10 213), 
welk ontwerp heeft geleid tot de Wet van 6 mei 1971, Stb. 290, is de 
binding van de alimentatie aan de processuele positie van partijen losgelaten 
en is de mogeli jkheid ingevoerd om de alimentatie toe te kennen voor 
bepaalde t i jd en onder bepaalde voorwaarden. Aan dit laatste voorstel 
heeft de gedachte ten grondslag gelegen dat het enkele feit van het 
getrouwd geweest zijn nog niet behoeft te leiden tot een levenslange 
uitkering en dat wanneer na de scheiding van de alimentatiegerechtigde 
redelijkerwijze kan worden verlangd om weer een plaats in het beroepsleven 
te gaan innemen, dat dient te worden bevorderd. Bij de behandeling van 
het rapport betreffende de financiële positie van gescheiden vrouwen en 
haar gezinnen (kamerstukken II, zitting 1975-1976, 11 869, nr. 5) hebben 
verschil lende fracties een wettelijke regeling bepleit. De regering heeft in 
het kader van de parlementaire behandeling van dit onderwerp, meer in 
het bijzonder ter gelegenheid van de memorie van antwoord, gesteld dat 
de grond voor een alimentatieverplichting gelegen is in de omstandigheid 
dat de echtgenoten door met elkaar te huwen de verantwoordeli jkheid voor 
eikaars bestaan op zich hebben genomen, welke verantwoordeli jkheid bij 
scheiding niet zonder meer eindigt. Onder bepaalde omstandigheden, bij 
voorbeeld in het geval dat de vrouw wegens de zorg voor de huishouding 
en de kinderen niet in staat is in eigen onderhoud te voorzien dan wel bij 
het zoeken naar werk moeil i jkheden ondervindt omdat zij t i jdens haar 
huweli jk niet heeft gewerkt of reeds een gevorderde leeftijd heeft, is het te 
rechtvaardigen dat van de man een alimentatieuitkering kan worden 
verlangd. Verder is van regeringszijde gesteld dat men in principe niet 
afwijzend staat tegenover de l imiteringsgedachte, maar dat deze problema-
tiek nadere diepgaande studie behoeft. Daarbij is erop gewezen dat iedere 
vorm van l imiter ing van de alimentatieduur tot een vergroot beroep op de 
algemene middelen en in het bijzonder op de voorzieningen krachtens de 
Algemene Bijstandswet zal leiden en dat nader onderzoek omtrent deze 
gevolgen nodig zal zijn. De regering heeft bij die gelegenheid aangekondigd 
dat zij een interdepartementale ambteli jke werkgroep, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de ministeries van Justit ie, van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk, van Financiën en van Sociale Zaken zou instellen 
die tot taak zou hebben een aantal l imiter ingsmodel len op te stellen en de 
budgettaire gevolgen daarvan voor de bijstand te berekenen. Tijdens de 
aan het alimentatievraagstuk gewijde openbare commissievergadering op 
27 augustus 1979 is vervolgens door het lid Wessel-Tuinstra een motie 
ingediend, die door de Kamer is aangenomen, waarin de wens werd geuit 
de duur van de alimentatie aan meer criteria te binden en waarin de 
regering wordt ui tgenodigd dit in haar voorstel len tot uitdrukking te 
brengen (kamerstuk II, zitting 1979-1980, 11 860, nr. 18). 

3. In november 1981 heeft de door de regering ingestelde interdeparte-
mentale werkgroep l imitering alimentatie haar rapport «Grenzen aan de 
alimentatieduur» uitgebracht. Allereerst is de werkgroep ingegaan op de 
rechtsgronden van een alimentatie voor de gewezen echtgenoot (zie 
Hoofdstuk III van het rapport). Naar het oordeel van de werkgroep kan 
niet meer gesteld worden dat men door met elkaar in het huweli jk te treden 
een verpl ichting op zich neemt van levenslange materiële verzorging. In 
het algemeen wordt aanvaard dat de rechtsgrond voor het opleggen van 
een alimentatieverplichting gelegen is in de verantwoordeli jkheid voor 
eikaars bestaan die men bij het aangaan van het huwelijk op zich heeft 
genomen. Als nawerking van die verantwoordel i jkheid dient er - aldus de 
werkgroep - bij de ontbinding van het huweli jk een billijke vereffening 
plaats te vinden van de na de scheiding voortdurende economische 
nadelen die door het huwelijk zijn veroorzaakt. Gewezen is op de tradit ionele 
rolverdeling die in de meeste huwelijken wordt aangehouden. De vrouw 
neemt de huishouding en de dagelijkse verzorging van de kinderen op zich, 
terwij l de man betaald werk verricht. Scheiding zal vaak in het bijzonder de 
vrouw (langer) financieel nadelig treffen doordat zij door het huweli jk en de 
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daarin getroffen rolverdeling maatschappelijke kansen heeft gemist. In 
deze opvatting kunnen als gronden voor de alimentatietoekenning worden 
beschouwd de onmogelijkheid om in het eigen levensonderhoud te 
voorzien in verband met de verzorging van de uit het huwelijk geboren 
kinderen, de maatschappelijke achterstand die door het huwelijk is opgelo-
pen en het recht om op een geleidelijke wijze een levensstijl te ontwikkelen 
die is aangepast aan het eigen inkomen. Deze drie gronden zijn alle na 
verloop van kortere of langere tijd uitgewerkt en rechtvaardigen niet een 
blijvende alimentatie. Met deze uitgangspunten voor ogen heeft de 
werkgroep een aantal aanbevelingen gedaan omtrent de vorm waarin de 
beperking in duur van de alimentatieplicht kan worden gegoten. In de wet 
zou een bepaling moeten worden opgenomen die de rechter voorschrijft 
iedere alimentatie aan een bepaalde termijn te binden. De maximaal door 
de rechter op te leggen termijn zou 12 jaar moeten zijn. Slechts met 
toepassing van een hardheidsclausule zou verlenging met maximaal 6 jaar 
kunnen plaatsvinden indien de door het huwelijk veroorzaakte behoeftigheid 
na 12 jaar nog voortduurt. 

De rechter zou de mogelijkheid moeten hebben de termijn de eerste keer 
op maximaal één jaar te bepalen, waarna heroverweging kan plaatsvinden. 
De termijn van meer dan één jaar zou in beginsel onherroepelijk moeten 
zijn. Wijziging zou slechts mogelijk moeten zijn bij drastische wijzigingen in 
de behoeftigheid van de ontvangende partij of in de draagkracht van de 
betaler. Daarnaast zou de ontva ngende partij ten hoogste één keer verlenging 
mogen vragen indien de nadelige economische nawerking van het huwelijk 
langer voortduurt dan voorzien. De werkgroep bepleitte ook in de wet een 
checklist op te nemen van factoren waarmee de rechter bij zijn beslissing 
omtrent de alimentatie rekening moet houden, zowel voor wat betreft de 
hoogte als voor wat betreft de duur van de alimentatie. 

4. Op het rapport van de interdepartementale werkgroep zijn verschillende 
commentaren ontvangen met gedeeltelijk zeer uiteenlopende standpunten. 

De afdeling burgerlijke rechtspraak van de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak onderschreef in grote lijnen de rechtsgronden die door de 
werkgroep zijn geformuleerd. De afdeling stond positief tegenover een 
maximumtermijn in de wet, zij het dat een eindtermijn van 15 jaar werd 
bepleit. Een hardheidsclausule op grond waarvan de maximumtermijn 
buiten toepassing zou kunnen worden gelaten, werd nodig geacht. De 
rechter zou de vrijheid moeten hebben binnen de maximumtermijn al dan 
niet te limiteren, met de mogelijkheid van wijziging. De afdeling wees een 
checklist, aan de hand waarvan de rechter hoogte en duur van de alimentatie 
moet bepalen, af. 

De adviescommissie burgerlijk recht van de Orde van Advocaten heeft 
omtrent de vraag of in de wet een limiteringsstelsel moet worden opgeno-
men een verdeeld standpunt bekend gemaakt. Een meerderheid van de 
commissie stond afwijzend tegenover een wettelijke limiteringsregeling. 
Deze meerderheid signaleerde dat de nu bestaande, zeer langdurige 
alimentatieverplichtingen vrijwel allemaal zijn ontstaan uit echtscheidingen 
van oudere datum, die naar men mag verwachten binnen niet al te lange 
tijd een einde zullen nemen. Het zou hier tevens uitsluitend gaan om 
gevallen waarin de alimentatieplichtige financieel in zo goede doen is, dat 
hij duurzaam alimentatie kan blijven betalen. Bovendien constateerde de 
commissie sterke wijzigingen in de opvattingen over huwelijk en alimentatie. 
Deze leden van de commissie constateerden dat met behulp van hun 
raadslieden cliënten in toenemende mate zelf tot overeenstemming komen 
over een beperking in duur van de alimentatie. Een minderheid van de 
commissie was wel voorstander van een wettelijke limitering tot 12 jaar 
met een hardheidsclausule voor onbeperkte verlenging. De commissie 
wees de door de werkgroep voorgestelde vaststellingsprocedure af. 
Voorgesteld werd dat de rechter zich bij iedere alimentatievaststelling zou 
uitspreken over eventuele limitering, met de mogelijkheid van een afbouw-
regeling. Deze minderheid kon zich verenigen met het noemen in de wet 
van een maximum van 12 jaar. 
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De Nederlandse Gezinsraad (NGR) stond achter de door de interdeparte-
mentale werkgroep geformuleerde rechtsgronden voor alimentatie en kon 
zich verenigen met het voorstel de rechter te verplichten bij elke alimentatie 
een duur vast te stellen en de lengte daarvan te motiveren aan de hand van 
een niet-limitatieve checklist. De NGR achtte een duidelijke regeling 
omtrent de termijnen gewenst. Vaste maximumtermijnen voldoen aan die 
wens, zij het dat de bepaling van maxima altijd enigszins arbitrair zou zijn. 
De NGR kon zich verenigen met een eenmalige mogelijkheid van herziening. 

De Emancipatieraad wees een wettelijk voorgeschreven duur van 
alimentatieverplichtngen af. Indien alimentatieverplichtingen aan een 
wettelijk maximum zijn gebonden kan onvoldoende rekening worden 
gehouden met alle omstandigheden. Daardoor zullen naar de mening van 
de Raad vrouwen nog meer dan thans de nadelige gevolgen van het 
huwelijk en de scheiding ondervinden. De Raad meende dat het emancipa-
tiebeleid erop gericht zal moeten zijn om geleidelijk financiële zelfstandigheid 
van ieder individu te bereiken. Wanneer financiële zelfstandigheid van 
ieder individu is gewaarborgd, zal het volgens de Raad mogelijk zijn een 
wettelijke regeling tot stand te brengen waarbij alimentatieverplichtingen 
tussen ex-echtgenoten in het algemeen zijn uitgesloten. 

De Stichting organisatie gescheiden mensen achtte de rechtsgrond voor 
alimentatie gelegen in een zekere nawerking van het eenzijdig opzegbare 
huwelijkscontract. Zij stelde voor een wettelijke limitering van maximaal 2 
tot 5 jaar. 

De Bond van gescheiden vrouwen «Divortium» wees een limitering in 
tijd af voor de categorie vrouwen die kinderen moeten verzorgen en voor 
de categorie vrouwen die langdurig gehuwd zijn geweest. 

De Actiegroep Man Vrouw Maatschappij was tegen een limiteringsrege-
ling. Een limiteringsregeling zou naar de mening van de actiegroep eerst 
kunnen worden ingevoerd indien gescheiden vrouwen in staat worden 
gesteld in eigen onderhoud te voorzien. 

De Vereniging van gescheiden mannen Man '79 verwierp de uitgangs-
punten van het rapport volstrekt. De rechtsgrond voor alimentatie zou 
ontbreken. Hoogstens zou er in sommige gevallen voor gescheiden 
echtelieden reden zijn om voor korte tijd, bij voorbeeld een jaar, een 
financiële regeling overeen te komen. 

Het Anti-Wegwerpvrouwen Komitee was van oordeel dat een maatschap-
pelijke achterstand van ettelijke jaren nooit meer is in te halen. Een billijke 
vereffening dient dan ook blijvend van aard te zijn. 

De werkgroep alimentatie van de Organisatie Vrouwen in de V.V.D. 
toonde zich geen voorstander van een in de wet neer te leggen maximum-
duur van de onderhoudsverplichting. Algemene maximumtermijnen - die 
voor een ieder billijk zijn - zijn niet te geven daar elk te beoordelen geval 
van al dan niet alimentatie op zichzelf staat. 

5. In 1981 en in 1983 heeft het Wetenschappelijk onderzoek" en docu-
mentatiecentrum van het Ministerie van Justitie verslag gedaan van een 
onderzoek naar de meningen van de Nederlandse bevolking over alimentatie 
na echtscheiding in het bijzonder voor wat betreft de duur van de alimenta-
tieverplichting (WODCuitgaven nr. 21 en 43, Staatsuitgeverij 's-Gravenhage). 
Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat het overgrote deel van de 
bevolking vindt dat alimentatiebetaling van beperkte duur moet zijn. Bij het 
onderzoek zijn aan de respondenten vier geconstrueerde gevallen van 
scheiding voorgelegd met verschillende kenmerken. Gesteld voor de keuze 
tussen een tijdelijke en een blijvende alimentatieplicht in de gegeven 
voorbeelden kozen de meeste respondenten voor een tijdelijke. In het 
onderzoek werd geconcludeerd dat onder de huidige maatschappelijke 
omstandigheden de meeste Nederlanders voorstander blijken te zijn van 
een tijdelijke alimentatie ten behoeve van de ex-huwelijkspartner die niet in 
staat is in eigen levensonderhoud te voorzien. Een alimentatieplicht wordt 
dwingender aanwezig geacht als er kinderen zijn die verzorging behoeven, 
als het huwelijk langer heeft geduurd en de vrouw dientengevolge ouder is 
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en meer moeite zal hebben een geschikte baan te vinden. Deze laatste drie 
factoren bleken niet goed los van elkaar beschouwd te kunnen worden, al 
kwam uit het onderzoek wel naar voren dat de huwelijksduur op zich in het 
algemeen niet zo belangrijk wordt geacht met het oog op de alimentatiebe-
slissing. 

6. Op 22 december 1983 zijn door de leden van de Tweede Kamer 
Wessel-Tuinstra, Haas-Berger en Jacobse schriftelijke vragen gesteld over 
het vraagstuk van de limitering van de alimentatie. In het antwoord van 21 
juni 1984 op deze vragen heeft de eerste ondergetekende medegedeeld dat 
na overleg met de minister van Financiën, de staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid de heer De Graaf en de staatssecretaris van 
Justitie besloten is een wetsontwerp gereed te maken, strekkende tot 
beperking van de alimentatieduur. Tegelijk met de beantwoording van deze 
vragen zijn de op het rapport «Grenzen aan de alimentatieduur» ontvangen 
commentaren ter griffie van de Tweede Kamer gedeponeerd. 

7. Bij de parlementaire behandeling van wetsontwerp 14134, houdende 
regelen omtrent het effect van een overeenkomst als bedoeld in de artikelen 
158 en 159 Boek 1 BW op het verhaalsrecht van gemeenten in verband met 
verleende bijstand, heeft de samenhang van het recht van verhaal van 
verleende bijstand met de alimentatieproblematiek, in het bijzonder de 
beperking in duur van de onderhoudsplicht, veel aandacht gekregen. Door 
verschillende fracties is erop aangedrongen dat de regering met nadere 
wetgeving op het gebied van de limitering van de alimentatie zou komen. 
Tijdens de mondelinge behandeling van dit wetsontwerp in de Tweede 
Kamer heeft de toenmalige minister van Justitie, mr. J. de Ruiter, verklaard 
dat ook de regering niet gelukkig is met de huidige situatie dat volgens het 
geldende alimentatierecht soms zeer langdurige alimentaties voorkomen 
en dat er verschillen mogelijk zijn in de wijze waarop verschillende rechters 
limitering toepassen (Handelingen II, 1981/82, blz. 3059). Bij de behandeling 
van genoemd wetsontwerp in de Eerste Kamer eind vorig jaar hebben 
verschillende fracties laten blijken de voorgestelde wijziging van het 
verhaalsrecht mede te beoordelen in het licht van het door de regering 
aangekondigde voornemen op korte termijn een wetsvoorstel in te dienen 
tot beperking van de duur van de onderhoudsverplichting na scheiding en 
een spoedige indiening van dat wetsontwerp bepleit. In het kader van de 
behandeling van het thans bij de Tweede Kamer aanhangige wetsontwerp, 
houdende wijziging van bepalingen van de Algemene Bijstandswet die 
betrekking hebben op het verhaal van kosten van bijstand (18813), is door 
de regering gewezen op de wenselijkheid om de onderhoudsplicht na 
scheiding en daarmee het verhaalsrecht in tijd te begrenzen. Verschillende 
fracties hebben de nadruk gelegd op de samenhang van dit laatste wets-
ontwerp met het onderhavige wetsontwerp en bij de regering erop aange-
drongen spoedig met voorstellen tot limitering te komen. 

Uitgangspunten van de nieuwe regeling 

8. Reeds in 1971, bij de wijziging van het echtscheidingsrecht, is de 
gedachte verworpen dat degene die schuld zou dragen voor het mislukken 
van het huwelijk levenslang gehouden is en blijft om de andere echtgenoot 
te onderhouden. Het recht op alimentatie, alleen toekomende aan de eiser, 
is toen losgekoppeld van de vraag wie van de partijen schuld droeg aan de 
scheiding. Alimentatie werd niet meer gezien als een vergoeding voor 
onrecht (welk onrecht onder meer kon zijn gelegen in gepleegd overspel, 
waarvan overigens het plegen slechts rechtens placht vast te komen staan 
als gevolg van het feit dat de beschuldiging niet werd weersproken), 
maar werd in het bijzonder afhankelijk van behoefte van de alimentatiege-
rechtigde enerzijds en draagkracht van de alimentatieplichtige anderzijds. 
Alimentatie zou er in deze visie toe moeten bijdragen dat de alimentatiege-
rechtigde weer een plaats in het beroepsleven kan gaan innemen. Met het 
oog daarop werd in de wet neergelegd dat de alimentatie voor een bepaalde 
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1 Men zie onder meer de reacties op het 
rapport genoemd in par. 4, alsmede R. C. 
Gisolf, Alimentatie: hoelang? hoe?., Tijdschrift 
voor Familie- en Jeugdrecht, 1983, blz. 30-41; 
G. P. Hoefnagels, Alimentatie, naar een 
koperen feest en een zilveren jubileum, 
Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 1983, 
blz. 116-126; C. A. Terwee-van Hilten, Alimen-
tatie, Studiepockets privaatrecht nr. 4, 1984, 
blz. 132-137. Men zie omtrent rechtsgrond en 
limitering tevens J. H. F. Cremers, Nederlands 
Juristenblad, 1984, blz. 624-626; in «Het 
Huwelijk», Boekenreeks FJR 1984, M. J. A. van 
Mourik, blz. 11-13, J. L M. Elders, blz. 86-88, 
H. C. F. Schoordijk, blz. 99-101; alsmede de 
Commissie Alimentatienormen, ingesteld bij 
beschikking van de minister van Justitie d.d. 
26 augustus 1975, onder voorzitterschap van 
eerst prof. mr. J. de Ruiter, vervolgens 
mevrouw mr. M. G. Bröcker. 

tijd en onder bepaalde voorwaarden - bij voorbeeld inhoudende dat de 
gerechtigde een beroepsopleiding volgt - kon worden toegekend. Deze 
wijziging in het alimentatierecht heeft geleid tot een nadere bezinning op 
de rechtsgrond van alimentatie na scheiding. In de Staten-Generaal, 
handeling van wetsvoorstellen op het gebied van het scheidingsrecht als 
bij wetsvoorstellen betreffende het gemeentelijk verhaalsrecht voor 
verleende bijstand, is discussie gevoerd over de rechtsgrond en over de 
vraag of, gelet op deze rechtsgrond, niet in ruimere mate limitering, 
wettelijk of rechterlijk, van de duur van de onderhoudsplicht na scheiding 
moet worden bevorderd. 

In het rapport «Grenzen aan de alimentatieduur» van de interdeparte-
mentale werkgroep limitering alimentatie is uitgebreid aandacht besteed 
aan de rechtsgrond van alimentatie. De interdepartementale werkgroep 
acht deze gelegen in de verantwoordelijkheid voor eikaars bestaan die men 
door het huwelijk op zich neemt. 

Na ontbinding van het huwelijk dient als nawerking van die verantwoor-
delijkheid een billijke vereffening plaats te vinden van de economische 
nadelen die het gevolg zijn van het huwelijk of van de zorg voor de kinderen 
na de scheiding. Dit wetsvoorstel bouwt voort op de gedachten van de 
interdepartementale werkgroep die in het algemeen in brede kring met 
instemming zijn ontvangen1. De verantwoordelijkheid die men door het 
huwelijk op zich heeft genomen, houdt weliswaar een verplichting in om 
bij te dragen in het levensonderhoud van de andere partij, maar rechtvaardigt 
niet dat deze verplichting na beëindiging van de huwelijksband ongelimiteerd 
blijft bestaan. Bij het antwoord op de vraag hoe ver deze onderhoudsver-
plichting zich moet uitstrekken is mede richtinggevend de duur van de door 
het huwelijk bepaalde behoeftigheid. Door de verdeling van de taken in het 
huwelijk kunnen verschillen ontstaan in de maatschappelijke mogelijkheden. 
Zo kan de rol van de vrouw in het huwelijk en de zorg die zij op zich heeft 
genomen voor de kinderen in en na beëindiging van het huwelijk met zich 
brengen dat zij na het huwelijk aangewezen is op een bijdrage van de man. 
De huwelijksgerelateerde behoeftigheid zal vaak na zekere tijd zijn uitge-
werkt. De omstandigheid dat de onderhoudsgerechtigde nog niet zelfstandig 
in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien, kan dan niet meer aan het 
huwelijk worden toegekend, maar kan voortvloeien uit andere maatschap-
pelijke omstandigheden, bij voorbeeld de situatie op de arbeidsmarkt. Een 
andere grond voor limitering is dat het thans in het algemeen als onredelijk 
wordt gevoeld dat voormalige echtgenoten levenslang door een alimenta-
tieplicht aan elkaar gebonden zijn. Deze onredelijkheid wordt te meer 
gevoeld, omdat bij de huwelijksontbinding de schuldvraag niet langer ter 
discussie staat en de alimentatie niet meer moet worden gezien als 
vergoeding voor geleden onrecht, maar de duurzame ontwrichting als 
zodanig van het huwelijk grond is voor de scheiding. Korte, soms kinderloze, 
huwelijken kunnen tot langdurige alimentaties leiden, zelfs indien financiële 
onafhankelijkheid door een eigen recht op uitkering kan worden bereikt. 
Waar behoeftigheid en draagkracht aanwezig zijn gebleven, zal op grond 
van een wettelijke limiteringsregeling deze band moeten worden geslaakt. 

9. In zijn uitspraak van 16 mei 1980, NJ 1981, 99, heeft de Hoge Raad 
erop gewezen dat de regering naar aanleiding van de studie van de 
interdepartementale werkgroep limitering alimentatie een standpunt zou 
bepalen ten aanzien van de limitering en dat aan de parlementaire discussie 
over het rapport betreffende de financiële positie van de gescheiden 
vrouwen en haar gezinnen geen argument kan worden ontleend voor een 
algemene limiteringsmaatstaf. Gelet op deze uitspraak is de rechter meer 
en meer terughoudend om zelf te limiteren. Indien de wetgever de overtui-
ging heeft dat een levenslange onderhoudsverplichting van gewezen 
echtgenoten in deze tijd niet meer als redelijk moet worden gezien, zou het 
niet juist zijn om volledig aan de rechter de beslissing te laten na welke 
termijn een onderhoudsverplichting moet eindigen. De wetgever zou aldus 
zijn taak afwentelen op de rechterlijke macht en de rechter voor een te 
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zware opgave stellen indien hij telkens, zonder dat de wetgever daarbij 
richtinggevend is opgetreden, zou moeten nagaan op welke gronden en op 
welke termijn de alimentatieplicht behoort te eindigen. De wijziging van het 
gemeentelijk verhaalsrecht voor verleende bijstandsuitkeringen in gevallen 
waarin de onderhoudsplicht niet wordt nagekomen, zou bovendien tot een 
verzwaring van de rechterlijke werklast leiden indien de limitering volledig 
aan de rechter zou zijn overgelaten. Ook de uitoefening van de verhaalsplicht 
zal immers in tijd moeten worden begrensd. Het wetsontwerp bevat 
daarom enige maximumtermijnen voor de onderhoudsverplichting. Binnen 
deze maximumtermijnen blijft de rechter vrij om met inachtneming van 
alle bijzondere omstandigheden van het geval een alimentatie al dan niet 
aan een termijn te binden. Met het oog op deze vrijheid is ervan afgezien 
de rechter feitelijke criteria van toetsing voor te schrijven. Het opnemen 
van deze criteria zou enerzijds weinig toevoegen aan de thans reeds in de 
jurisprudentie ontwikkelde toetsingspunten en zou anderzijds een te strak 
regiem vormen, indien de rechter daarvan niet zou mogen afwijken. 

Inhoud van de nieuwe regeling 

10. Het ontwerp bepaalt dat, indien de rechter geen termijn vaststelt, een 
alimentatieverplichting van rechtswege eindigt na het verstrijken van een 
termijn van 12 jaar, te rekenen van de datum van inschrijving van het 
vonnis in de registers van de burgerlijke stand. Deze termijn is ontleend 
aan het rapport van de interdepartementale werkgroep. Bij deze keuze is 
uitgegaan van het ongunstigste geval namelijk een huwelijk met kinderen 
waarbij het jongste kind geboren werd toen de ouders scheidden. Ervan 
uitgaande dat een scheidingsprocedure betreffende een huwelijk met 
kinderen waarin naast de kinderalimentatie ruimte is voor een alimentatie 
voor de vrouw, gemiddeld een jaar duurt, is het verantwoord aan te nemen 
dat de feitelijke scheiding al ruimschoots voor de aanvang van de termijn 
heeft plaatsgevonden. De termijn van 12 jaar stelt de alimentatiegerechtigde 
in staat de zorg voor de kinderen op zich te nemen en na verloop van tijd, 
wanneer de kinderen naar zelfstandigheid groeien, zich er op voor te 
bereiden in eigen levensonderhoud te voorzien. Tegen de tijd dat door het 
verstrijken van de termijn de alimentatie zou eindigen, mag worden 
aangenomen dat de kinderen uit het huwelijk een zodanige zelfstandigheid 
hebben bereikt, dat het vervullen van een dienstbetrekking ten einde in 
eigen levensonderhoud te voorzien voor de vrouw niet bezwaarlijk is. Het 
rapport van de interdepartementale werkgroep en de daarop ontvangen 
reacties wettigen de verwachting dat een dergelijke termijn door de 
samenleving aanvaardbaar zal worden geacht. 

De termijn van 12 jaar moet mede worden gezien in het licht van demogelijk-
heid van verlenging van de termijn door de rechter indien de beëindiging 
de uitkering de alimentatiegerechtigde te hard zou treffen. Het wetsontwerp 
gaat er niet vanuit dat na 12 jaar de huwelijksgebonden behoeftigheid altijd 
is uitgewerkt of dat er na die 12 jaar geen andere reden meer zou kunnen 
zijn voor alimentatie. Indien redelijkheid en billijkheid meebrengen dat 
stopzetting van de uitkering niet kan worden gevergd, kan de rechter, op 
verzoek, een nieuwe termijn vaststellen. De regeling verhindert niet dat de 
rechter de alimentatie verlengt van de vrouw die nog de zorg heeft voor de 
kinderen of die in verband met haar leeftijd niet meer op passende wijze in 
eigen levensonderhoud kan voorzien. De vraag of er grond is voor verlenging 
van de onderhoudsplicht na het verstrijken van de termijn van 12 jaar, kan 
door de rechter slechts worden beoordeeld aan de hand van de omstandig-
heden die zich op dat tijdstip voordoen. Het ligt dan ook voor de hand dat 
het verzoek tot verlenging wordt gedaan tegen de tijd dat de alimentatie als 
gevolg van het verstrijken van de termijn van 12 jaar zou eindigen. Van de 
rechter kan niet worden gevergd dat hij veel eerder een beslissing zou 
moeten nemen omtrent al dan niet verlenging. Hij zou dan moeten oordelen 
over een situatie die nog in de toekomst verscholen ligt. Dat zou slechts tot 
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procederen uitlokken. Bovendien kan op deze wijze op de meest zorgvuldige 
wijze door de rechter aandacht worden geschonken aan de bijzondere 
omstandigheden van de alimentatiegerechtigde. 

De opvatting dat een alimentatieverplichting eindig moet zijn, heeft haar 
beslag gevonden in de beperking van de verlengingsmogelijkheid in geval 
de alimentatiegerechtigde financieel onafhankelijk wordt doordat recht 
bestaat op een A.O.W.-pensioen, op een eigen, aan dat AOW-pensioen 
gelijkwaardig, ouderdomspensioen, of op uitbetaling van een gelijkwaardig 
deel van het ouderdomspensioen van de andere echtgenoot, voortvloeiende 
uit de verrekening van pensioenrechten na scheiding. De regeling houdt in 
dat de nieuwe termijn die de rechter heeft vastgesteld na het verstrijken 
van de wettelijke termijn behoort af te lopen op het moment dat bedoelde 
aanspraken ontstaan. 

Overwogen is in het ontwerp een maximale duur van de alimentatiever-
plichting op te nemen van 18 jaar. De rechter zou dan, na het verstrijken 
van de termijn van 12 jaar, de alimentatieverplichting met maximaal 6 jaar 
kunnen verlengen. In het bijzonder voor oudere alimentatiegerechtigde 
vrouwen zou een dergelijke beperking van de verlengingsmogelijkheid ten 
gevolge kunnen hebben dat zij in het zicht van een ouderdomspensioen of 
van een participatie in het ouderdomspensioen van haar voormalige 
echtgenoot een beroep op bijstand moeten doen. Teneinde een dergelijk 
gevolg te voorkomen is de mogelijkheid geschapen dat de rechter ook voor 
een langere termijn dan 6 jaar kan verlengen. 

11. De ervaring leert dat het niet in alle gevallen mogelijk is op het 
moment van de scheiding een verantwoorde beslissing te nemen omtrent 
de duur van de alimentatieverplichting. Er is daarom van afgezien de 
rechter voor te schrijven in alle gevallen de alimentatievaststelling aan een 
termijn te binden. Later kan altijd nog door één der partijen aan de rechter 
een termijn worden gevraagd. Voldoende daarvoor is dat er sprake is van 
een wijziging van omstandigheden als bedoeld in artikel 401 lid 1 van boek 
1 BW. 

12. Indien de rechter wel een termijn bepaalt is deze in beginsel bindend. 
Beide partijen moeten er op kunnen afgaan dat na het verstrijken van deze 
termijn de alimentatie eindigt. Voor de onderhoudsgerechtigde kan een 
dergelijke termijn een aansporing zijn zich in te spannen zich zelfstandig 
een inkomen te verwerven. Een volstrekt definitief karakter kan in bepaalde 
gevallen onredelijk zijn, bij voorbeeld indien door ziekte of opheffing van 
een studiemogelijkheid een bestaand vooruitzicht op een werkkring teniet 
wordt gedaan. Daarom is wijziging op beperkte in de wet aangegeven 
gronden mogelijk. Hierbij zij wel opgemerkt dat het definitieve karakter 
alleen de termijn betreft. Veranderingen in behoefte of draagkracht van 
partijen zullen, indien de voorwaarden van het huidige artikel 401 zijn 
vervuld, wel aanleiding kunnen geven tot andere wijzigingen in de alimen-
tatieverplichting. 

Niet iedere wijziging van omstandigheden is voldoende voor een 
verlenging of verkorting van een termijn maar slechts die wijziging die van 
zo ingrijpende aard is dat van de verzoeker naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid ongewijzigde handhaving van de termijn niet kan worden 
verlangd. Zo zal in uitzonderlijke gevallen het feit dat een verzoeker die 
geen aanvullende bijstand geniet in geval van afwijzing van het verzoek tot 
verlenging wel op bijstand zal zijn aangewezen, één van de factoren 
kunnen zijn die de rechter in aanmerking neemt bij zijn beslissing op het 
verzoek tot verlenging. Maar ook indien op grond van de omstandigheden 
van het geval de rechter een verlengingsverzoek toewijst geldt dat de 
alimentatieplicht eindig is. In het wetsontwerp is daarom een grens aan de 
verlengingsmogelijkheid gesteld. Deze grens wordt in de eerste plaats 
gevormd door het ontstaan van een recht van de alimentatiegerechtigde 
op een ouderdomspensioen ingevolge de Algemene Ouderdomswet. 
Indien de alimentatiegerechtigde aanspraak kan maken op een dergelijk 
pensioen zal het wegvallen van alimentatie niet meer tot gevolg hebben 
dat mogelijk een beroep op bijstand moet worden gedaan. Er is dan 
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onvoldoende reden om de verlenging van de alimentatieverplichting, na 
het verstrijken van de wettelijke termijn, te laten doorlopen. Hetzelfde geldt 
indien de alimentatiegerechtigde een eigen aanvullend pensioen ontvangt 
dat gelijk is aan of hoger dan een eventueel AOW-pensioen. 

Een tweede beperking hangt samen met het recht op verrekening van 
pensioenrechten na scheiding. Volgens het arrest van de Hoge Raad van 27 
november 1981, NJ 1982, 503, dienen pensioenrechten in het algemeen 
voor het gedeelte dat op tijdstip van ontbinding van de gemeenschap door 
echtscheiding of scheiding van tafel en bed reeds was opgebouwd, bij de 
verdeling van de gemeenschap door middel van waardeverrekening in 
aanmerking te worden genomen. Uit een dergelijke verrekening kan een 
recht voortvloeien op uitbetaling van een deel van het ouderdomspensioen 
van de andere echtgenoot. In veel gevallen, ervan uitgaande dat de 
alimentatiegerechtigde vrouw vaak jonger is dan de man en het recht op 
uitbetaling ingaat op het moment dat de man 65 jaar wordt, zal een 
dergelijk recht al ingaan voordat de alimentatiegerechtigde een AOW-pen-
sioen ontvangt. Indien uit het recht op verrekening van pensioenrechten 
een uitbetaling voortvloeit van ten minste de hoogte van het te verwachten 
AOW-pensioen en aldus op één lijn staat met dat AOW-pensioen, heeft dat 
volgens het voorstel eveneens tot gevolg dat de verlengde alimentatie 
wordt gelimiteerd. 

Verrekening van pensioenrechten is thans nog overgelaten aan partijen, 
met de mogelijkheid van rechterlijke tussenkomst. Een interdepartementale 
werkgroep onderzoekt momenteel de mogelijkheid van een wettelijke 
regeling. Deze wettelijke regeling zal onder meer kunnen inhouden dat de 
verrekening van rechtswege plaatsvindt en dat degene die aanspraak kan 
maken op verrekening een rechtstreeks recht zou krijgen jegens het 
uitvoeringsorgaan op uitbetaling van een deel van het ouderdomspensioen. 
Verwacht wordt dat nog in de loop van dit parlementaire jaar een vooront-
werp van wet aan de desbetreffende adviesorganen kan worden gezonden. 

13. Partijen blijven vrij een overeenkomst te sluiten die afwijkt van de 
wettelijke regeling. Zij kunnen daarbij andere termijnen overeenkomen of 
de toepasselijkheid van de wettelijke termijnen uitsluiten en een langere of 
een kortere termijn dan de wettelijke overeenkomen. Overigens geldt wel 
dat ingevolge het nieuwe artikel 159a van Boek 1 de afspraak van partijen 
omtrent de termijn niet in alle opzichten ook voor het verhaal door de 
gemeenten van kosten van bijstand bindend is. Op de verhouding tussen 
verhaalsrecht en alimentatie zal in paragrafen 17 en 18 nader worden 
ingegaan. 

Voor wijziging van de termijn wordt een ander systeem voorgesteld. 
Volgens het huidige recht kan een overeenkomst betreffende levensonder-
houd door de rechter worden gewijzigd of ingetrokken wanneer zij nadien 
door wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven 
te voldoen (artikel 401 lid 1), tenzij partijen het beding van niet-wijziging 
hebben gemaakt. In het laatste geval kan de rechter de overeenkomst 
slechts wijzigen op grond van een zo ingrijpende wijziging van omstandig-
heden dat de verzoeker naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet 
langer aan het beding mag worden gehouden (artikel 159 lid 3). Nu 
evenwel zal gelden dat de door de rechter vastgestelde termijn slechts kan 
worden gewijzigd indien er sprake is van een zo ingrijpende wijziging van 
omstandigheden dat ongewijzigde handhaving van de termijn naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verzoeker niet kan 
worden gevergd (artikel 401 lid 2, nieuw), is er aanleiding om ook bij 
termijnen die in convenanten zijn opgenomen, de beperkte wijzigingsmoge-
lijkheid voorop te stellen. Ook bij convenanten geldt dat partijen slechts 
dan een termijn zullen overeenkomen indien voor die termijn een goede 
grond bestaat en dat partijen op een eenmaal afgesproken termijn, binnen 
de grenzen van de redelijkheid en billijkheid, moeten kunnen vertrouwen. 
Indien partijen daaraan de voorkeur geven, kunnen zij afwijken van de 
hoofdregel en overeenkomen dat de rechter de overeenkomst kan wijzigen 
op grond van wijziging van omstandigheden (artikel 401 lid 3, nieuw). 
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Hierbij is ook overwogen dat het laten gelden van de gewone wijzigingsgrond 
van artikel 401 lid 1 voor termijnen in convenanten voor de onderhouds-
plichtige een reden zou kunnen zijn af te zien van het sluiten van een 
convenant en de rechter een beslissing te vragen. De wijziging van het 
systeem zal met zich meebrengen dat, indien partijen het over dit onderdeel 
van hun overeenkomst niet eens kunnen worden, de wijzigingsgrond 
dezelfde is als bij de door de rechter vastgestelde termijn. 

Indien de overeenkomst door de rechter wordt gewijzigd, hetzij op grond 
van de ingrijpende wijziging van omstandigheden als bedoeld in artikel 401 
lid 2, hetzij op grond van wijziging van omstandigheden als bedoeld in 
artikel 401 lid 1, is de rechter in beginsel gehouden aan de beperking van 
de verlengingsmogelijkheid bij recht op (verrekening van) ouderdoms-
pensioen. Indien dit voorschrift niet van toepassing zou zijn op een wijziging 
van de overeenkomst, zou dit betekenen dat een eenmaal door de rechter 
gewijzigde alimentatieovereenkomst altijd bloot staat aan ongelimiteerde 
verlenging. Dat zou het overeenkomen van termijnen in convenanten te 
onaantrekkelijk maken ten opzichte van rechterlijke limitering. Maar ook 
kunnen partijen een afwijkende regeling treffen. Zij kunnen in hun convenant 
overeenkomen dat de rechter bij verlenging van een bij de overeenkomst 
bepaalde termijn niet is gehouden aan de hierboven genoemde grens. Ten 
einde geschillen over de interpretatie van de overeenkomst zoveel mogelijk 
te voorkomen, is de schriftelijke vorm - evenals bij het beding van niet-
wijziging - voorgeschreven. 

14. Voor kortdurende kinderloze huwelijken bevat het ontwerp een 
aparte regeling, inhoudende dat de alimentatieplicht daar niet meer 
bedraagt dan de duur van het huwelijk. Zeker in de hier bedoelde gevallen 
is voor een langdurige alimentatieplicht in beginsel geen plaats. De 
regeling is beperkt tot huwelijken van maximaal 5 jaar omdat in die 
gevallen de rolverdeling in het huwelijk een gering effect zal hebben op de 
kansen op de arbeidsmarkt. De rechter kan een kortere termijn bepalen dan 
de duur van het huwelijk, geen langere. Wijziging van de termijn is hier niet 
mogelijk. 

Uiteraard staat het partijen vrij, binnen de door het nieuwe artikel 159a 
getrokken grenzen, een afwijkende regeling te treffen. 

Afwijkingen van de voorstellen van de interdepartementale werkgroep 

15. Op een aantal onderdelen wijkt de hier voorgestelde regeling af van 
de voorstellen die de interdepartementale werkgroep limitering alimentatie 
in het rapport «Grenzen aan de alimentatieduur» heeft gedaan. De interde-
partementale werkgroep heeft aanbevolen om in de wet een bepaling op te 
nemen welke de rechter voorschrijft elke op te leggen alimentatie aan een 
bepaalde termijn te binden. In de wet zou dan een opsomming moeten 
worden gegeven van de omstandigheden waarvan de rechter zich bij zijn 
beslissing omtrent de alimentatie steeds rekenschap dient te geven (een 
zgn. checklist). De beslissing van de rechter omtrent de termijn zou in 
beginsel een onherroepelijk karakter moeten hebben, die slechts in uitzon-
deringsgevallen zou kunnen worden herzien. Omdat soms ten tijde van de 
scheiding nog onvoldoende duidelijkheid bestaat omtrent de voor de 
bepaling van de termijn relevante omstandigheden zou de rechter de 
mogelijkheid moeten hebben een voorlopige termijn van maximaal één 
jaar te bepalen, waarna heroverweging kan plaatsvinden. 

In de thans voorgestelde regeling is er van afgezien de rechter te ver-
plichten, eventueel ambtshalve, iedere alimentatie aan een termijn te 
binden. Niet altijd zal het mogelijk zijn zo kort na scheiding een verantwoorde 
beslissing te nemen omtrent de duur van de alimentatieverplichting. Mede 
omdat in de gedachtengang van de interdepartementale werkgroep deze 
beslissing slechts in uitzonderingsgevallen kan worden gewijzigd, dreigt 
het gevaar dat de rechter bij de niet-evidente gevallen telkens maximum-
termijnen bepaalt. Om dezelfde reden is er van afgezien te bepalen dat 
slechts één maal verlenging kan worden gevraagd van de wettelijke 
maximumtermijn van twaalf jaar. 
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De door de werkgroep voorgestelde eindtermijn van 18 jaar is in het 
ontwerp niet overgenomen. Deze eindtermijn zal soms de alimentatiege-
rechtigde onredelijk kunnen treffen. Daarom wordt aan de rechter de 
mogelijkheid geboden in bijzondere omstandigheden na het verstrijken van 
de wettelijke termijn van 12 jaar te verlengen voor een langere periode dan 
door de werkgroep voorgesteld. Op die mogelijkheid is van verschillende 
zijden, onder meer door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en 
de Nederlandse Orde van Advocaten, aangedrongen. 

Uit het feit dat de rechter niet zal zijn verplicht te limiteren, vloeit voort 
dat aan een in de wet vastgelegde checklist van omstandigheden waarmee 
de rechter rekening moet houden minder behoefte bestaat. Zoals ook 
volgens het huidige recht zal het in het algemeen aan de alimentatieplichtige 
zijn feiten en omstandigheden te stellen op grond waarvan hij meent dat 
de alimentatie aan een termijn moet worden gebonden. De rechter heeft 
dan alleen te beslissen omtrent de punten die partijen verdeeld houden. 
Omdat de rechter niet iedere alimentatie aan een termijn moet binden, 
bestaat er geen behoefte aan de mogelijkheid van een voorlopige duurbe-
paling. Bezwaar van een dergelijke verplichte heroverweging is dat partijen 
een jaar na de voorlopige vaststelling wederom in een procedure verwikkeld 
raken, hetgeen zowel voor partijen als voor de rechterlijke macht te 
belastend moet worden geacht. 

De interdepartementale werkgroep heeft in sterke mate de nadruk gelegd 
op de vaststelling van de huwelijksgebonden behoeftigheid van de vrouw. 
Aan de hand van onder meer de omstandigheden genoemd in de checklist 
moet de rechter vaststellen in hoeverre ertussen huwelijk en behoeftigheid 
oorzakelijk verband bestaat om vervolgens na te gaan in hoeverre de 
draagkracht van de man hem in staat stelt om zijn verplichtingen jegens 
zijn gewezen echtgenote na te komen. Hoewel de huwelijksgebonden 
behoeftigheid richtinggevend kan zijn voor de beslissing omtrent de 
alimentatieplicht, houdt de in dit wetsontwerp voorgestelde regeling zeker 
niet in dat de rechter in alle gevallen de causaliteit tussen huwelijk en 
behoeftigheid moet vaststellen, nog daargelaten de vraag of hij daartoe, 
gelet op de beschikbare gegevens, altijd wel in staat zou zijn. Het voorstel 
bevat in dit opzicht geen wijziging van de bij de vaststelling van de termijn 
te betrekken omstandigheden. 

Rechterlijke limitering en de duur en de hoogte van de alimentatie thans 

16. Zoals hierboven aangegeven behoudt de jurisprudentie over het 
huidige artikel 157 lid 3 van Boek 1 BW, onder meer bepalende dat de 
toekenning van de uitkering voor bepaalde tijd kan geschieden, zijn 
waarde. De rechter kan limiteren zowel wegens financiële als niet-financiële 
omstandigheden. Als niet-financiële omstandigheden werden bij voorbeeld 
in aanmerking genomen het feit dat de vrouw voor het huwelijk in haar 
eigen levensonderhoud voorzag te zamen met het feit dat de werkelijke 
samenleving zeer kort heeft geduurd (i.c. 2Va jaar) en uit het huwelijk geen 
kinderen zijn geboren (ook al zou de vrouw na het verstrijken van de 
termijn nog niet in staat zijn in eigen levensonderhoud te voorzien) (HR 3 
februari 1978, NJ 1979, 23); de tijd gedurende welke reeds alimentatie is 
betaald (HR 16 mei 1980, NJ 1980, 99). Meer in het algemeen overwoog de 
Hoge Raad in zijn uitspraak van 21 augustus 1974, NJ 1975, 421, dat noch 
de tekst noch de geschiedenis van artikel 157 lid 3 van Boek 1 BW grond 
geeft voor de opvatting dat bij de mogelijkheid tot toekennning van een 
uitkering voor bepaalde tijd slechts zou zijn gedacht aan het geval waarin 
de desbetreffende echtgenoot slechts voor een bepaalde tijd alimentatie 
behoeft maar uit de wetsgeschiedenis veeleer blijkt dat de wetgever daarbij 
ook andere gevallen op het oog heeft gehad waarin het in verband met de 
voorgeschiedenis van de echtscheiding redelijk kan zijn een echtgenoot, 
niettegenstaande het vooruitzicht van een vooralsnog blijvende behoefte 
aan alimentatie bij de andere echtgenoot, slechts voor een bepaalde tijd 
met een alimentatieuitkering te belasten. 
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In het bijzonder indien de limitering is gebaseerd op omstandigheden die 
in beginsel niet meer kunnen veranderen, waardoor ook wijziging van de 
limiteringsregeling niet meer mogelijk is, stelt de Hoge Raad aan de 
beslissing hoge eisen. (Men zie Hoge Raad, 11 juni 1982, NJ 1983, 595 en 
596, met noot van prof. mr. E. A. A. Luijten; vergelijk HR 14 december 1984, 
R.v.d.W. 1985, 5). Ook deze uitspraken behouden voor het nieuwe recht 
hun waarde. 

De rechter kan ook limiteren op grond van financiële omstandigheden. 
Een dergelijke financiële omstandigheden zal kunnen zijn de verwachting 
dat de alimentatieontvangende partij na het verstrijken van een bepaalde 
termijn in staat zal zijn in eigen levensonderhoud te voorzien. Een dergelijke 
beslissing kan gewijzigd worden indien er sprake is van een verandering 
van omstandigheden als bedoeld in artikel 401 lid 1 van Boek 1 BW. 

Voor zover het betreft de vaststelling van een termijn en de vrijheid die 
de rechter daarbij heeft, bevat de hier voorgestelde regeling geen wijziging 
van de huidige praktijk. Een wijzigingsverzoek op grond van wijziging van 
omstandigheden van een door de rechter bepaalde termijn zal echter niet 
meer beoordeeld moeten worden aan de hand van het eerste lid van artikel 
401, maar aan de hand van de strenge criteria van het nieuwe tweede lid. 

In een aantal onderzoeken is nagegaan in welke mate de rechter thans 
gebruik maakt van de mogelijkheid de alimentatie aan een limiet te binden. 
Bij een onderzoek van R. C. Gisolf en K. Blankman van echtscheidingsvon-
nissen die eind 1976/begin 1977 werden uitgesproken door de rechtbank te 
Amsterdam werd bij 21 (7%) van 307 alimentatie-veroordelingen door de 
rechter een einddatum van de alimentatie vastgesteld (men zie R. C. Gisolf, 
Alimentatienormen, Nederlands Juristenblad, 1978, blzz. 593-600). 

Een onderzoek van C. van Wamelen (Rechtspleging inzake scheidingen, 
Erasmusuniversiteit, afdeling Kriminologie en Kinderrecht, Rotterdam, 
augustus 1980) naar echtscheidingsvonnissen bij de Rotterdamse rechtbank 
van januari 1978 constateerde een percentage van 4% rechterlijke-limiterin-
gen. 

In een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek" en Documentatie-
centrum van het Ministerie van Justitie onder 384 ooit-gescheidenen, dat in 
1980 is uitgevoerd, is de tijdsduur van de alimentatieverplichting eveneens 
aan de orde gesteld. Uit de antwoorden bleek dat in 71 (81 %) van de 88 
echtscheidingsvonnissen met een alimentatieveroordeling die in 1971 of 
later zijn uitgesproken geen termijn was vastgesteld, in 10 gevallen wel 
(11%) en in 8% zijn hierover geen gegevens bekend (zie voor een verant-
woording van de steekproef: C. Cozijn en C. van der Werff, Meningen van 
de Nederlandse bevolking over alimentatie na echtscheiding, interimverslag 
van een onderzoek (nr. 21), 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1981). 

Door het WODC is in het kader van een meer omvattend thans nog in 
uitvoering zijnd echtscheidingsonderzoek een dossieronderzoek verricht bij 
de rechtbanken 's-Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht naar in 
1982 uitgesproken scheidingen. Daarbij bleek dat in 31 van de 171 gevallen 
(18%) de alimentatieveroordeling aan een termijn werd gebonden. In 11% 
van de gevallen bedroeg de termijn 1 tot en met 6 jaar, in 4% bedroeg de 
termijn tussen de 6 en 12 jaar en in 3% was een anderssoortige tijdslimiet 
opgenomen (meestal neerkomend op een termijn van minder dan 6 jaar). 

Het antwoord op de vraag in welke mate de thans voorgestelde wettelijke 
termijn van 12 jaar het einde zou kunnen betekenen van de alimentatiever-
plichting (de mogelijkheid van verlenging blijft dus buiten heschouwing) 
kan onder meer worden afgeleid uit het hierboven al genoemde WODC-
onderzoek onder 384 ooit-gescheidenen. Daarbij bleek dat 12 (3%) van de 
384 ooit-gescheidenen (zowel de gevallen waarin wel alimentatie is 
vastgesteld of overeengekomen als de gevallen waarbij in het geheel geen 
alimentatie is betaald) op het moment van het onderzoek ( = 1980) langer 
dan 12 jaar alimentatie ontvingen of betaalden. 
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Van de 59 personen die op het moment van het onderzoek nog alimentatie 
ontvingen of betaalden bleken 10 personen (= 17%) inmiddels langer dan 
12 jaar alimentatie te ontvangen ofte betalen. In 7% van de gevallen ging 
het om alimentaties van langer dan 18 jaar. 

Uit een onderzoek op basis van de aangiften voor de inkomstenbelasting 
van 1973 bleek eveneens dat 17% van de alimentatiebetalingen op het 
moment van het onderzoek inmiddels 12 jaar of langer had geduurd 
(Cozijn, 1978). 

In het bijzonder voor de onderhoudsgerechtigden met een alimentatie 
boven de van toepassing zijnde bijstandsnorm zal het wetsontwerp nade-
lige financiële gevolgen hebben. Deze 0 norm kan op ± f 1000 per maand 
worden gesteld. Omdat daarover te weinig gegevens voorhanden zijn 
blijven hier buiten beschouwing de onderhoudsgerechtigden voor wie de 
alimentatie tezamen met een mogelijk wisselend arbeidsinkomen een 
inkomen boven de bijstandsnorm verschaft. Bij het genoemde dossieron-
derzoek in de arrondissmenten 's-Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam en 
Utrecht bleek dat in 3% van alle scheidingen een alimentatie van meer dan 
f 1000 was toegekend. Er rekening mee houdend dat een deel daarvan door 
de rechter reeds gebonden was aan een termijn van korter dan 12 jaar (het 
percentage rechtelijke limiteringen bedroeg 18) kan worden aangenomen 
dat in 2,4% van de in 1982 uitgesproken scheidingen een ongelimiteerde 
alimentatie van meer dan de bijstandsnorm werd opgelegd. Zoals uit de 
hierboven vermelde cijfers blijkt zullen slechts in een beperkt aantal 
gevallen deze alimentaties de grens van 12 jaar bereiken. 

De verhouding tot het verhaalsrecht 

17 Eind vorig jaar is bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal een 
wetsvoorstel aanhangig gemaakt, houdende wijzigingen van bepalingen in 
de Algemene Bijstandswet die betrekking hebben op het verhaal van 
kosten van bijstand (18813). voorgesteld wordt de gemeenten, die nu de 
bevoegdheid hebben te verhalen, te verplichten kosten van bijstand te 
verhalen. Reden voor de indiening van het wetsontwerp is onder meer dat 
de huidige verhaalsbevoegdheid van de gemeenten rechtsongelijke aanpak 
van het verhaal tot gevolg heeft en dat de verhaalsmogelijkheden onvol-
doende ten nutte worden gemaakt. Invoering van de verhaalsplicht zal tot 
gevolg hebben dat meer dan tot nu toe verhaal op onderhoudsplichtingen 
zal worden uitgeoefend. Daarbij is in het bijzonder te denken aan de 
onderhoudsplicht jegens een gewezen echtgenoot. Zoals in de memorie 
van toelichting van het genoemde wetsontwerp is aangegeven, wordt de 
totale mééropbrengst van het verplicht verhaal na een aanloopperiode 
geraamd op f 150 miljoen per jaar. 

Bij het verhaalsontwerp is onderkend dat een niet in tijd gelimiteerde 
verhaalsverplichting voor de gemeenten een negatief effect zou kunnen 
hebben op de aanvaardbaarheid en de realisering van het verhaal en 
daarmee een te zware belasting voor het uitvoerend apparaat zou beteken. 
Een in de wet neergelegde limiteringsregeling geeft voor de betrokkenen 
meer rechtszekerheid omtrent de duur van hun betalingsverplichting en zal 
naar te verwachten valt bijdragen tot de nakoming van die verplichting. 
Ook voor de gemeente betekent het meer duidelijkheid over de duur van 
de verhaalsplicht. Er is evenwel van afgezien in bovengenoemd wetsvoorstel 
de verhaalsverplichting van de gemeente aan een termijn te binden. Een 
regeling waarbij het verhaal van kosten van bijstand in tijd gelimiteerd zou 
zijn en de civielrechtelijke onderhoudsplicht niet, zou uit een oogpunt van 
gelijkheid van alimentatiebetalers ongewenst zijn. Door de voorstellen tot 
wijziging van het verhaalsrecht krijgt het belang van een limitering van de 
alimentatie te meer nadruk. Er is tussen beide ontwerpen dan ook in die zin 
samenhang dat het mede de bedoeling is het verhaal van kosten van 
bijstand in de tijd te begrenzen, maar dat deze begrenzing haar grondslag 
vindt - en naar het oordeel van ondergetekenden op juridisch-principiële 
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gronden vinden moet - in de door het burgerlijk recht geregelde onder-
houdsverplichting. 

18. De rechterlijke uitspraak op grond van artikel 157 Boek 1 Burgerlijk 
Wetboek is in beginsel bindend voor het verhalend orgaan. Indien de 
rechter een termijn bepaalt, is ook de verhalende gemeente daaraan 
gebonden. Het gemeentelijke verhaalsrecht gaat niet verder dan tot de 
grens van de civielrechtelijke onderhoudsplicht. Dat neemt niet weg dat het 
verhalend orgaan als er een rechterlijke uitspraak omtrent een termijn is 
zich, zoals ook thans, bij zijn verhaalsvordering kan beroepen op dezelfde 
wijzigingsbepalingen als partijen (men zie HR 10 mei 1974, NJ 1975, 3 en 
HR 30 november 1979, NJ 1980, 134). Dat wil zeggen dat bij voorbeeld na 
het verstrijken van de wettelijke termijn van 12 jaar, de verhaalsvordering 
mag worden getoetst aan de maatstaven van artikel 157. Voorts kan de 
gemeente bij het verhaal een beroep doen op de omstandigheden bedoeld 
in artikel 401 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, op grond waarvan 
een rechterlijke uitspraak inzake alimentatie kan worden gewijzigd. 

Denkbaar is dat partijen via een rechterlijke uitspraak omtrent een 
termijn aan verhaal proberen te ontkomen. Dat zou kunnen indien partijen 
via hun opstelling in de procedure de rechter een termijn laten vaststellen 
die aanzienlijk korter is dan de termijn die de rechter zou hebben vastgesteld 
indien hij van de aanvang af wel de beschikking zou hebben gehad over de 
voor zijn beslissing relevante gegevens. Partijen zouden op deze wijze een 
soortgelijk effect kunnen bereiken als via het nihil-beding onder de oude 
regeling. Om dit tegen te gaan is in het al genoemde nieuwe verhaalsontwerp 
een bepaling opgenomen (artikel 66, nieuw, van de Algemene Bijstanswet) 
op grond waarvan bij het verhaal kan worden afgeweken van de rechterlijke 
uitspraak indien deze uitspraak van de aanvang af niet aan de wettelijke 
maatstaven heeft beantwoord doordat de rechter van onjuiste of onvolledige 
gegevens is uitgegaan of doordat de rechter geen rekening heeft kunnen 
houden met alle voor de betrokken beslissing in aanmerking komende 
gegevens en omstandigheden betreffende beide partijen. De gemeente is 
in die gevallen bij het verhaal derhalve niet aan de door de rechter vastge-
stelde termijn gebonden. 

De gevolgen voor de werkbelasting van de rechterlijke macht 

19. Hoewel uiteraard bij een ontwerp als het onderhavige de gevolgen 
voor het rechterlijk apparaat moeilijk te schatten zijn, is aannemelijk dat het 
voorstel een positief effect zal hebben op de werkbelasting van de rechterlijke 
macht. Voor wat betreft de vaststelling van de alimentatieverplichting 
verandert er weinig. Volgens de huidige opvatting (men zie HR 22 april 
1977, NJ 1978,497) staat het de rechter bij artikel 157 lid 3 niet vrij zelf een 
termijn te bepalen indien partijen daar niet om vragen. Het nieuwe artikel 
157 lid 3 bepaalt thans uitdrukkelijk dat partijen er zelf om moeten vragen. 
Heeft de rechter eenmaal een termijn bepaald, dan zal in minder gevallen 
dan tot nu toe wijziging kunnen worden gevraagd. De criteria voor wijziging 
zijn aangescherpt. Een groter beroep op de rechter kan daarentegen 
worden uitgelokt in de gevallen waarin geen termijn is bepaald en de 
alimentatiegerechtigde na 12 jaar verlenging verlangt. Echter zal ook hier 
een verlengingsverzoek uitzondering zijn. Verlenging kan namelijk alleen 
plaatsvinden indien de beëindiging van de uitkering van zo ingrijpende 
aard is dat ongewijzigde handhaving van de termijn naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd. 

Het feit dat de door de rechter bepaalde termijn een meer definitief 
karakter krijgt en de aanwezigheid van wettelijke termijnen, maakt de 
alimentatieplicht meer overzienbaar. De alimentatieplichtige kan een 
betere afweging maken van zijn verplichtingen en zal naar men mag aannemen 
minder geneigd zijn over de hoogte van het bedrag te strijden indien hij 
weet dat aan zijn alimentatie na zekere tijd een einde komt. 
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Het feit dat de wetgever zich uitspreekt vóór een limiteringsregeling, kan 
tot gevolg hebben dat partijen vaker aan de rechter zullen vragen de 
alimentatieverplichting aan een termijn te binden. Meer aannemelijk is 
evenwel dat, indien de wetgever eenmaal een keuze heeft gedaan voor een 
bepaalde limiteringsregeling, deze keus richtinggevend zal worden voor de 
tussen de echtgenoten te maken alimentatieafspraken en dat vaker dergelijke 
afspraken in convenanten worden opgenomen. 

De financiële consequenties van de limitering 

20. Overeenkomstig de opdracht heeft de interdepartementale werkgroep 
limitering alimentatie in haar rapport «Grenzen aan de alimentatieduur» de 
financiële gevolgen voor de overheid van verschillende limiteringsmodellen 
berekend. Deze gevolgen bestaan allereerst in een te verwachten verhoogd 
beroep op de bijstand. Na beëindiging van de onderhoudsplicht door het 
bereiken van de limiet zal volgens de werkgroep ongeveer de helft van de 
wegvallende alimentaties door de bijstand moeten worden opgevangen. 
Anderzijds is er voor de overheid enig positief effect doordat alimentatie 
als aftrekpost op het belastbaar inkomen wegvalt. 

In hoofdstuk 6 van het rapport zijn in de tabellen 4, 5, 6 en 9 ramingen 
gegeven van lasten en baten van verschillende limiteringsmodellen. 

In onderstaande tabel zijn op basis van de gegevens die ook ten grondslag 
lagen aan de berekeningen van de werkgroep deze gegevens geactualiseerd. 
Links is aangegeven het effect van een limiet van 12 jaar zonder verlenging. 
Rechts is rekening gehouden met de mogelijkheid van verlenging; daarbij 
is ervan uitgegaan dat in *h van de gevallen wordt verlengd met een 
gemiddelde van 6 jaar. De vervallende alimentatiebedragen zijn verhoogd 
met 9,6% overeenkomstig de stijging van de alimentatie-index. Voorts zijn 
zowel onder de lasten als baten voorkomende belasting- en premieafdrach-
ten over de meer te verlenen bijstand geëlimineerd. Dit is in verband met 
een voorgenomen wetswijziging, waarbij de bijstandverlenende gemeente 
belasting en premies moet afdragen over de door bijstandscliënten 
ontvangen alimentaties. Hierover heeft de Raad voor de Gemeentefinanciën 
op 13 november 1984 geadviseerd. 

Netto financiële lasten voor de overheid van een limitering van de alimentatieduur 
volgens rapport «Grenzen aan de alimentatieduur», geactualiseerd voor 1984' 

Bij 12 taars-termijn Bij 2/3 12 jaars-termijn 
en 1/3 met 6 jaar verlenging 

lasten' baten3 saldo lasten3 baten3 saldo 

1985 57 27 30 38 18 20 
1986 63 30 33 42 20 22 
1987 73 34 39 49 23 26 
1988 81 38 43 54 25 29 
1989 88 42 46 70 33 38 
1990 96 45 51 77 36 41 
1991 104 49 55 83 39 44 

1 Bedragen in miljoenen guldens. 
2 Lasten: de te verlenen bijstand. 
3 Baten: verschil tussen marginale tarieven 
van toepassing op de betalers en ontvangers 
van alimentatie. 

Als gevolg van de overgangsbepalingen treden de eerste 3 jaren na de 
inwerkingtreding geen financiële gevolgen op voor de overheid. Voorts is 
aannemelijk dat de korte termijnen bij kortdurende kinderloze huwelijken 
slechts zeer geringen budgettaire gevolgen zal meebrengen. 
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Van de door de gemeenten betaalde bijstand wordt 90% door het rijk 
vergoed. In onderstaande tabel zijn tevens de gevolgen voor de gemeenten 
aangegeven, uitgaande van de bovenstaande weergave van lasten en 
baten, rekeninghoudend met de verlengingsmogelijkheid. 

Lasten Baten Saldo 

gemeenten Rijk totaal 

1986/88 0 0 0 0 0 
1989 7 63 70 33 38 
1990 8 69 77 36 41 
1991 9 74 83 39 44 

Het advies van de Raad voor de Gemeentefinanciën omtrent het wets-
voorstel is als bijlage bij deze memorie van toelichting gevoegd. De Raad 
kan zich met het wetsvoorstel verenigen, mits de daaruit voortvloeiende 
stijging van de bijstandskosten volledig aan de gemeenten wordt vergoed. 
Naar aanleiding van dit advies merken wij mede namens onze ambtgenoten 
van Binnenlandse Zaken en Financiën op dat de financiële gevolgen als 
hier bedoeld zich eerst omstreeks 1990 en volgende jaren zuilen voordoen, 
terwijl de berekening van deze gevolgen is gebaseerd op onderzoeksgege-
vens betreffende de jaren 1971 tot en met 1979. In verband daarmee zullen 
wij met onze ambtgenoten de gevolgen van het wetsvoorstel voor de 
gemeentelijke bijstandlasten aan het eind van de jaren tachtig opnieuw 
bezien en in het licht van de dan vigerende compensatiepraktijk een 
definitieve beslissing nemen. 

21. Dereguleringstoetsing 

Hieronder zal worden aangegeven waar in de memorie van toelichting 
aandacht is geschonken aan de van toepassing zijnde onderdelen van de 
vragenlijst die is opgenomen in de Aanwijzingen inzake de toetsing van 
ontwerpen van wet en van algemene maatregel van bestuur. Verwezen 
wordt naar de paragrafen waarin op de hier van belang zijnde vragen ten 
gronde is ingegaan. 

I. Algemeen 

1. In de paragrafen 1-7 (Inleiding en Voorgeschiedenis) is ingegaan op 
het beleidsterrein en op de achtergronden van het voorstel. In paragraaf 9 
is nader aangegeven waarom wettelijk optreden thans noodzakelijk is. Op 
dit beleidsterrein bestaan geen internationale regelingen. 

2. Er bestaan thans geen wettelijke regelingen inzake de beperking van 
de alimentatieduur na scheiding. De huidige wet geeft de rechter de 
bevoegdheid alimentatie aan een termijn te binden. Op de samenhang met 
de wet van 12 december 1984, Stb. 631 (invoeging van artikel 159a van 
Boek 1 BW en wijziging van artikel 55 van de Algemene Bijstandswet) en 
met wetsvoorstel 18813 wordt in de paragrafen 17 en 18 ingegaan (zie ook 
het antwoord op vraag 6). 

3. Niet van toepassing. 

II. De doelstellingen van de regeling 

4. In paragraaf 1 is aangegeven dat het voorstel een wettelijke regeling 
geeft omtrent de beperking in duur van alimentatie na scheiding. 

5. Paragraaf 1 geeft de werkingssfeervan de regeling aan. Inde paragrafen 
8-14 (Uitgangspunten en inhoud van de nieuwe regeling) is het toepas-
singsgebied en de inhoud van de regeling nader gepreciseerd. 
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6. De paragrafen 17 en 18 bevatten een uiteenzetting omtrent de samen-
hang van het voorstel met het gemeentelijk verhaal van kosten van 
bijstand, in het bijzonder met de wet van 12 december 1984, Stb. 631, en 
het wetsontwerp 18813. 

III. Normstelling, delegatie, bestuursinstrumenten en de met de uitvoering 
gemoeide bestuurlijke lasten 

7. Niet van toepassing. 
8. Niet van toepassing. 
9. Niet van toepassing. 
10. Niet van toepassing. 
11. Niet van toepassing. 

12. In paragraaf 17 is aangegeven dat de regeling mede beoogt de 
haalbaarheid en de realisering van het verhaal door de gemeente te 
vergemakkelijken. 

13. Niet van toepassing. 
14. Niet van toepassing. 

IV. Handhaving, werkdruk bestuurlijk en justitieel apparaat en rechtsbe-
scherming 

15. Het betreft hier een regeling van privaatrechtelijke aard. 
Handhaving vindt plaats in de privaatrechtelijke sfeer. 
16. Ten aanzien van de rechtsbescherming geldt dat geschillen worden 

beslist door de civiele rechter. 
17. In paragraaf 19 is ingegaan op de mogelijke gevolgen voor de 

werkbelasting van de rechterlijke macht. 

V. Gevolgen voor de sociaal-economische ontwikkeling en voor bedrijfsle-
ven, burgers en non-profitinstellingen 

18. Niet van toepassing. 
19. De financiële gevolgen van de regeling voor onderhoudsgerechtigden 

en onderhoudsplichtigen en voor de overheid zijn weergegeven in paragraaf 
20. In paragraaf 16 is aangegeven welke gevolgen de regeling heeft voor 
de duur van de onderhoudsplicht. 

20. Niet van toepassing. 
21. Niet van toepassing. 

VI. Varianten 

22. In de paragrafen 3-4 is ingegaan op het rapport van de interdeparte-
mentale werkgroep limitering alimentatie en de daarop ontvangen reacties. 
Daarbij zijn verschillende varianten aan de orde gekomen. In paragraaf 15 
zijn de belangrijkste afwijkingen in het voorstel van de voorstellen van de 
interdepartementale werkgroep aangegeven. Op verschillende plaatsen in 
de toelichting op de artikelen (onder meer in de toelichting op artikel 157 
lid 3 en op de overgangsbepaling) zijn varianten besproken. In paragraaf 9 
is aangegeven waarom ervan afgezien is de beslissing omtrent de beëin-
diging van de onderhoudsplicht volledig aan de rechter over te laten. 

23. Bij de bespreking van de varianten is aangegeven waarom aan de 
gekozen oplossing de voorkeur is gegeven (zie ook het antwoord op de 
vorige vraag). 

Artikelen 

Artikel 157 

De regeling van de limitering is in hoofdzaak verdeeld over de artikelen 
157 en 401. Overeenkomstig het huidige systeem bevat artikel 157 de 
regeling van de rechterlijke vaststelling van de alimentatie en artikel 401 de 
mogelijkheden tot wijziging van een eenmaal toegekende alimentatie. 
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Artikel 157 is aangevuld met een regeling omtrent de beëindiging van 
rechtswege van de alimentatie indien door de rechter geen termijn is 
vastgesteld. 

Lid 3geeft in zijn huidige vorm aan de rechter de bevoegdheid de 
toekenning van alimentatie aan een termijn of aan voorwaarden te binden. 
Bij de herformulering van het artikel is tot uitdrukking gebracht dat, 
overeenkomstig de jurisprudentie (men zie HR 22 april 1977, NJ 1978, 497, 
HR 18 mei 1979, NJ 1979, 598 en HR 1 juli 1982, NJ 1983, 15), de rechter 
hieromtrent niet buiten het verzochte om mag beslissen. Het artikel wordt 
aangevuld met de bepaling dat de door de rechter vastgestelde termijn niet 
meer mag bedragen dan 12 jaar. Deze termijn vangt aan op het tijdstip van 
inschrijving van het vonnis in de registers van de burgerlijke stand. De 
afdeling burgerlijke rechtspraak van de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak kon zich met dit door de interdepartementale werkgroep 
voorgestelde aanvangstijdstip verenigen. De adviescommissie burgerlijk 
recht van de Orde van Advocaten was voorstander van de datum waarop 
de echtscheidingsprocedure werd aangevangen of van de datum waarop 
de voorlopige voorzieningen zijn getroffen, zulks om te voorkomen dat de 
procedure om der wille van de verlenging van de termijn wordt gerekt. 
Argumenten van rechtszekerheid en duidelijkheid pleiten evenwel voor een 
- ook na 12 jaar - gemakkelijk vast te stellen aanvangstijdstip. 

Zo nodig zal de rechter bij de vaststelling van de termijn rekening kunnen 
houden met de duur van de procedure of van de voorlopige voorzieningen. 
Ook indien eerst enige jaren na de scheiding alimentatie wordt toegekend, 
eindigt de onderhoudsplicht uiterlijk 12 jaar (behoudens de mogelijkheid 
van verlenging) na de inschrijving. 

Lid4 bevat de regeling van de limitering voor het geval er geen rechterlijke 
uitspraak over de termijn is. In dat geval eindigt de verplichting tot levens-
onderhoud van rechtswege na 12 jaar, behoudens in het geval dat er 
sprake is van een kortdurend kinderloos huwelijk (artikel 157 lid 7). Ook 
hier vangt de termijn aan na inschrijving van het echtscheidingsvonnis. 

Lid 5 regelt de verlenging van de wettelijke termijn van 12 jaar van lid 4, 
welke termijn geldt indien de rechter geen termijn heeft vastgesteld en 
partijen evenmin een termijn zijn overeengekomen. Deze verlenging heeft 
de vorm van een vaststelling door de rechter van een (nieuwe) termijn. 
Vaststelling van deze termijn is slechts mogelijk onder bijzondere omstan-
digheden, namelijk indien de beëindiging van de uitkering ten gevolge van 
het verstrijken van de 12 jaars-termijn van lid 4 van zo ingrijpende aard is 
dat van de verzoeker naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
ongewijzigde handhaving van die termijn niet kan worden gevergd. 
Aansluiting is gezocht bij de formulering van lid 3 van artikel 159. Dit lid 
regelt de mogelijkheid van wijziging van een alimentatieovereenkomst 
indien partijen het beding van niet-wijziging hebben gemaakt. Wijziging 
van een dergelijke overeenkomst is slechts in uitzonderingsgevallen 
mogelijk, namelijk indien het in hoge mate onbillijk zou zijn de wederpartij 
aan het beding te houden. Hetzelfde zal moeten gelden voor het vaststellen 
van een nieuwe termijn na het verstrijken van de wettelijke termijn van 12 
jaar. De gevolgen van de beëindiging van de uitkering moeten van ingrij-
pende aard zijn. Bij de beantwoording van de vraag of hiervan sprake is, zal 
zowel op de belangrijke financiële achteruitgang als op de bijzondere 
omstandigheden van het geval acht moeten worden geslagen. Zoals ook 
thans, zal als genoegzaam verweer tegen de verzochte verlenging niet 
kunnen gelden de mogelijkheid voor de verzoeker een beroep te doen op 
de Algemene Bijstandswet. 

Beëindiging van de uitkering als gevolg van het verstrijken van de 
termijn kan van zo ingrijpende aard zijn dat de onderhoudsplichtige in 
redelijkheid niet van zijn verplichting mag worden ontslagen. Dat zal bij 
voorbeeld het geval zijn indien als gevolg van het huwelijk of de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen de onderhoudsgerechtigde ondanks de 
termijn van 12 jaar onvoldoende mogelijkheden heeft gehad zijn leven 
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zodanig in te richten dat deze in eigen levensonderhoud kan voorzien. Een 
dergelijke situatie zal zich bij voorbeeld kunnen voordoen indien de vrouw 
na de scheiding de zorg voor de nog jonge kinderen van partijen op zich 
heeft genomen. De rechter behoeft overigens niet na te gaan of de behoe-
figheid huwelijksgerelateerd is. Bepalend blijven allereerst behoefte (hoe 
ook ontstaan) en draagkracht, zij het dat ook andere factoren, bij voorbeeld 
de duur van het huwelijk, zoals ook thans bij de beslissing tot limitering, 
een rol kunnen spelen. 

Voorwaarde voor toewijziging van een nieuwe termijn is niet dat er 
sprake moet zijn van een wijziging van omstandigheden. In zoverre zijn de 
gronden voor verlenging ruimer dan in het geval van de huidige artikelen 
159 lid 3 en 401 lid 1. Het stellen van een dergelijke voorwaarde zou 
onredelijkzijn omdat het in bepaalde gevallen, mendenkeaan het genoemde 
geval van de vrouw die de zorg heeft voor de kinderen, op voorhand al 
aannemelijk is dat zij na het verstrijken van de termijn nog niet volledig in 
haar levensonderhoud kan voorzien. In een dergelijk geval zal van een 
wijziging van omstandigheden geen sprake zijn terwijl er toch reden 
bestaat de alimentatieplicht te laten doorlopen. 

Het ligt voor de hand dat een verzoek strekkende tot bepaling van een 
nieuwe termijn wordt ingediend voordat na het verstrijken van de wettelijke 
termijn van 12 jaar de uitkering wordt beëindigd. Een verzoek nadien blijft 
gedurende 3 maanden mogelijk. 

Indien de rechter een termijn bepaalt, moeten betrokkenen binnen 
redelijke grenzen kunnen vertrouwen op ongewijzigde handhaving van die 
termijn. Zulks geldt te meer indien de fase van de verlengingen is aange-
broken. Er zal niet telkens strijd over nieuwe verlengingen moeten ontstaan. 
Anderzijds zou de mogelijkheid dat telkens weer verlenging kan worden 
gevraagd, de rechter terughoudend kunnen maken een verlenging uit te 
spreken. Daarom wordt de mogelijkheid gegeven dat de rechter bij inwilliging 
van een verzoek tot verlenging tevens (eventueel ambtshalve) kan bepalen 
dat deze verlenging de laatste is. 

Lid 6geeft de uiterste grens voor de verlenging aan. De rechter dient te 
verlengen voor bepaalde tijd. Hij zal daarbij rekening moeten houden met 
de datum van ingang van het ouderdomspensioen ingevolge de Algemene 
Ouderdomswet of van een eigen aanvullend ouderdomspensioen van de 
alimentatiegerechtigde. Een eigen aanvullend ouderdomspensioen is 
alleen een limiteringsfactor indien dat pensioen ten minste gelijk is aan het 
AOW-pensioen waarop de alimentatiegerechtigde aanspraak zou kunnen 
maken als deze op dat moment 65 jaar zou zijn geweest. Ook een recht op 
verrekening van pensioenrechten vormt alleen een einddatum voor een 
verlengde termijn indien daaruit voortvloeit een recht op betaling van ten 
minste het eventuele AOW-pensioen. 

Lid 7 bevat een uitzondering op de maximumtermijn van 12 jaar van het 
vierde lid. Indien er sprake is van een huwelijk dat slechts kort heeft 
standgehouden en uit dit huwelijk geen kinderen zijn geboren wier zorg 
één van de echtgenoten op zich heeft genomen, zal er in het algemeen 
geen reden zijn een alimentatie aan één van de echtgenoten toe te kennen. 
Indien wel alimentatie wordt toegekend, zal deze vaak een overgangskarakter 
hebben teneinde de desbetreffende echtgenoot in staat te stellen zich door 
arbeid in het levensonderhoud te voorzien. Lid 7 gaat er vanuit dat de 
achterstand van de vrouw op de arbeidsmarkt ten gevolge van het huwelijk 
of niet bestaat of op betrekkelijk korte termijn kan worden ingelopen. De 
grens voor deze bijzondere categorie kortdurende huwelijken wordt in 
navolging van het advies van de Commissie Alimentatienormen (hoofdstuk 
III) gelegd bij 5 jaar. In de afhankelijkheid van de maximale duur van de 
onderhoudsplicht van de duur van het huwelijk, weerspiegelt zich de 
gedachte dat naarmate een huwelijk korter heeft standgehouden in 
mindere mate nadelige gevolgen aan het huwelijk kunnen worden toegere-
kend. Een zelfde gedachte spreekt uit het arrest van de Hoge Raad van 3 
februari 1978, NJ 1978, 23, waarbij de Hoge Raad oordeelde dat een 
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beperking van de onderhoudsplicht in tijd, mede gelet op de geringe duur 
van de feitelijke samenleving (2,5 jaar) en het feit dat uit het huwelijk geen 
kinderen waren geboren, niet blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting. Bij 
het opstellen van deze regeling is overwogen dat het opnemen van 
maximumtermijn voor enige evidente gevallen, de uitvoering van het 
gemeentelijk verhaalsrecht in die gevallen zal vergemakkelijken en de 
noodzaak om een beroep op de rechter te doen zal beperken. De regeling 
voor deze kortdurende kinderloze huwelijken houdt in dat, indien alimentatie 
wordttoegewezen, de alimentatieplicht ten hoogste blijft bestaan gedurende 
een periode die gelijk is aan de duur van het huwelijk, uiteraard weer voor 
zover behoefte of draagkracht aanwezig zijn of de alimentatie niet wegens 
andere redenen eindigt. De rechter kan een termijn bepalen die korter is 
dan de duur van het huwelijk. Wijziging van een eenmaal door de rechter 
vastgestelde termijn is op grond van wijziging van omstandigheden niet 
mogelijk. Deze beperking van het toepassingsgebied van artikel 401 is 
verantwoord omdat het hier altijd al om korte termijn gaat, namelijk 
termijnen die korter zijn dan de duur van het huwelijk. De rechter kan 
uiteraard wel, na aanvankelijk geen termijn te hebben bepaald, alsnog op 
verzoek van één der partijen de alimentatie aan een termijn binden, maar 
ook deze termijn mag niet ten gevolge hebben dat de alimentatieplicht 
eindigt op een later tijdstip dan ingevolge het verstrijken van de wettelijke 
termijn zou gelden. 

Indien een kinderloos huwelijk langer heeft geduurd dan 5 jaar staat het 
de rechter vrij, evenals bij een huwelijk waaruit wel kinderen zijn geboren, 
welke termijn dan ook - in beginsel niet uitgaande boven de 12-jaarstermijn-
te bepalen. Het ligt overigens voor de hand dat de rechter bij kinderloze 
huwelijken die buiten de bijzondere limiteringsregeling vallen, zich bij zijn 
beslissing omtrent de duur zal richten naar deze regeling. Schokeffecten 
behoeven aldus niet op te treden. 

Zoals partijen bij overeenkomst kunnen afwijken van de beëindiging van 
de onderhoudsplicht in geval van huwelijk of samenleven op grond van 
artikel 160 Boek 1 BW, kunnen zij ook een afwijkende regeling treffen voor 
de beëindiging van rechtswege op grond van dit lid. 

Artikel 158 

Indien de echtgenoten in hun convenant wel een afspraak over de 
hoogte van de alimentatie hebben opgenomen, maar omtrent de termijn 
niets hebben bepaald, mag worden aangenomen dat zij zich willen houden 
aan de wettelijke termijnen van artikel 157. Teneinde hieromtrent ieder 
misverstand te voorkomen wordt zulks in artikel 158 uitdrukkelijk bepaald. 

Artikel 169 lid 2 

De bepalingen omtrent levensonderhoud na echtscheiding zijn reeds 
thans van overeenkomstige toepassing in geval van scheiding van tafel en 
bed. Nodig is alleen de bepaling van het aanvangstijdstip van de termijnen. 
Omdat inschrijving in het huwelijksgoederenregister niet altijd zal plaats-
vinden, kan dit tijdstip niet bepalend zijn. Het moment van in kracht van 
gewijsde van het vonnis gaan sluit dan het meest aan bij het aanvangstijdstip 
in geval van echtscheiding. 

Artikel 182 

Bij de ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed kan de 
inschrijving van het vonnis wel bepalend voor het aanvangstijdstip van de 
termijnen zijn. Het vorderen van scheiding van tafel en bed moet evenwel 
niet kunnen leiden tot een verlenging van termijnen. De periode gedurende 
welke tijdens de scheiding van tafel en bed alimentatie werd betaald, moet 
daarom hier in aftrek worden gebracht. 
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Artikel 401 leden 1 en 2 

Het huidige artikel 401 bevat de gronden waarop wijziging of intrekking 
van een rechterlijke uitspraak of van een overeenkomst betreffende 
levensonderhoud kan worden gevraagd. Krachtens het huidige lid 1 kan 
wijziging of intrekking worden gevraagd wanneer de uitspraak of de 
overeenkomst nadien door wijziging van omstandigheden ophoudt aan de 
wettelijke maatstaven te voldoen. Het nieuwe lid 1 maakt daarop voor 
zover het betreft de termijn een uitzondering. Een door de rechter vastge-
stelde of tussen partijen overeengekomen termijn heeft in beginsel een 
definitief karakter. Een alimentatie zal vaak slechts dan aan een termijn 
worden gebonden indien er een redelijk vooruitzicht bestaat dat de onder-
houdsgerechtigde na het verstrijken van deze termijn in eigen onderhoud 
kan voorzien. Indien geen termijn wordt vastgesteld, door de rechter of bij 
overeenkomst, geldt de algemene wettelijke termijn van 12 jaar. Wordt wel 
een termijn bepaald, dan moeten partijen daarop kunnen afgaan en zal niet 
iedere wijziging van omstandigheden tot het bijstellen van de termijn 
aanleiding mogen geven. Wijziging is krachtens het nieuwe lid 2 alleen 
mogelijk ingeval van een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden dat 
handhaving van de termijn in redelijkheid niet kan worden gevergd. 
Eenzelfde formulering is gebruikt in artikel 157 lid 5 waar de vaststelling 
van een nieuwe termijn door de rechter na het verstrijken van de wettelijke 
termijn is geregeld. 

De strengere eisen voor wijziging van een termijn gelden alleen indien 
wijziging wordt gevraagd op grond van gewijzigde omstandigheden. 
Indien bij voorbeeld wijziging wordt gevraagd omdat bij een uitspraak van 
onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan, moet getoetst worden aan 
het oude tot lid 4 vernummerde lid 2. De rechter is bij wijziging van een 
termijn op deze grond uiteraard gebonden aan de regels van artikel 157. 
Indien bij voorbeeld de rechter aanvankelijk een termijn van 4 jaar heeft 
vastgesteld en hij vervolgens tot de conclusie komt dat bij de vaststelling 
van deze termijn is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens als 
bedoeld in dit lid, zal hij bij de wijziging van de eerste uitspraak wederom 
de maximumtermijn van 12 jaar in acht moeten en kunnen nemen. 

Voor de onderhoudsgerechtigde kan het aantrekkelijk zijn de vordering of 
het verzoek tot vaststelling van een uitkering tot levensonderhoud altijd 
vergezeld te doen gaan van het verzoek tot bepaling van de maximumtermijn 
van 12 jaar. Aan de wijziging van deze maximumtermijn worden immers in 
dit nieuwe lid 2 strengere eisen gesteld dan aan de wijziging op grond van 
artikel 401 lid 1 indien geen termijn is bepaald. Aannemelijk is evenwel dat 
een verzoek van deze strekking een tegenverzoek van de onderhoudsplichtige 
zal uitlokken om juist een kortere termijn te bepalen dan wel om geen 
termijn te bepalen. Het is dan aan de rechter de afweging te maken om al 
dan niet een termijn te bepalen, en zo ja, hoelang deze termijn moet zijn. 

De wijziging kan worden gevraagd van de door de rechter met toepassing 
van artikel 157 lid 3 of lid 5 vastgestelde termijn of tussen partijen overeen-
gekomen termijn. Wijziging kan dus gevraagd worden van een termijn die 
bij de eerste alimentatieveroordeling door de rechter is vastgesteld, van 
een termijn die na een op grond van artikel 401 gedaan wijzigingsverzoek 
is vastgesteld met inachtneming van artikel 157 lid 3 nadat aanvankelijk bij 
de vaststelling van de alimentatie geen termijn was bepaald of van een 
termijn die na het verstrijken van de 12-jaarstermijn is vastgesteld. 

Bij de hierboven geschetste beperking van de mogelijkheid van wijziging 
van de termijn dient in het oog te worden gehouden dat de alimentatie ook 
kan eindigen op andere gronden dan als gevolg van het verstrijken van de 
termijn. Vóór het verstrijken van enige termijn kan de alimentatiebetaling 
worden onderbroken of eindigen indien bijvoorbeeld behoefte of draagkracht 
niet meer aanwezig zijn of bijvoorbeeld de alimentatiegerechtigde opnieuw 
in het huwelijk treedt (artikel 160). Evenzeer blijft het mogelijk tussentijds 
wijziging te vragen op grond van artikel 401 lid 1 van het alimentatiebedrag 
of van andere elementen die niet de termijn betreffen. 
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Artikel 401 lid 3 

Het nieuwe lid 3 geeft aan partijen de mogelijkheid schriftelijk af te 
wijken van het regiem dat ingevolge het vorige lid geldt voor wijziging van 
een in een convenant opgenomen termijn. Zij kunnen dus overeenkomen 
dat wijziging door de rechter van een termijn in een convenant reeds 
mogelijk is in geval van wijziging van omstandigheden. Zoals in paragraaf 
11 al toegelicht, is het wenselijk te bepalen dat, indien de tussenkomst van 
de rechter moet worden ingeroepen voor wijziging van een dergelijke 
termijn, de rechter in beginsel slechts kan verlengen met inachtneming van 
dezelfde verlengingsregels als bij een bij rechterlijke uitspraak vastgestelde 
termijn. Partijen kunnen evenwel afwijken van deze verlengingsregels. 

Overgangsbepaling 

De nieuwe regeling van de limitering zal ook van toepassing zijn op 
lopende alimentatieverplichtingen voor zover de rechter daarbij geen 
termijn heeft vastgesteld. De interdepartementale werkgroep limitering 
heeft er destijds in haar rapport (paragraaf 5.4) reeds op gewezen dat een 
eerbiedigende werking, inhoudende dat het oude alimentatierecht onverkort 
van toepassing zou blijven op bestaande alimentatieregelingen en op 
eventuele verzoeken tot wijziging hiervan, verschillende nadelen heeft. 
Allereerst zou een dergelijke overgangsregeling met zich brengen dat nog 
lange tijd alimentatieregelingen blijven bestaan die zijn gebaseerd op een 
wettelijk stelsel dat niet langer als juist wordt gezien. In de tweede plaats 
zouden twee verschillende alimentatiestelsels zeer lange tijd naast elkaar 
blijven bestaan. Weliswaar zou het volgens de werkgroep aannemelijk zijn 
dat de rechter gaandeweg de oude wettelijke regel gaat interpreteren 
overeenkomstig het nieuwe alimentatierecht, maar het nadeel daarvan is 
dat een dergelijke ontwikkeling lange tijd een grote mate van rechtsonze-
kerheid en rechtsongelijkheid met zich brengt. 

Het alternatief van de exclusieve werking, inhoudende dat de nieuwe wet 
onverkort van toepassing is op alimentatieregelingen van vóór het tijdstip 
van inwerkingtreding, zou bij de voorgestelde regeling als gevolg hebben 
dat alle allimentaties van langer dan 12 jaar en waarbij de grens, gevormd 
door het recht op pensioen, is overschreden (en bij kortdurende kinderloze 
huwelijken langer dan de duur van het huwelijk), bij de inwerkingtreding 
van rechtswege zouden vervallen. Een dergelijke regeling zou die alimenta-
tiegerechtigden wier huwelijk langere tijd geleden werd gesloten en 
ontbonden en die andere opvattingen kunnen hebben gehad omtrent de 
duur van de alimentatie, te hard treffen. Teneinde in deze gevallen een al te 
abrupte beëindiging van de alimentatieplicht te voorkomen is in het eerste 
lid bepaald dat de nieuwe regeling weliswaar van toepassing zal zijn op 
lopende alimentaties zonder een door de rechter of bij overeenkomst 
vastgestelde termijn, maar dat een minimale overgangsperiode zal bestaan, 
gedurende welke de onderhoudsplicht niet zal kunnen eindigen als gevolg 
van de wettelijke limiteringsregeling. Deze overgangsperiode bedraagt 3 
jaar. Deze overgangsperiode van 3 jaar geldt in alle gevallen waarin 
toepassing van de maximumtermijnen van de leden 4 en 7 van artikel 157 
in beginsel - namelijk behoudens de mogelijkheid van verlenging op grond 
van artikel 157 lid 5 - beëindiging van de uitkering binnen 3 jaar na inwer-
kingtreding van de wet ten gevolge zou hebben. 

De regeling werkt dan als volgt. Alimentaties korter dan 9 jaar zullen, 
andere wijzigingen daargelaten, de termijn van 12 jaar van artikel 157 lid 4 
kunnen volmaken. Omstreeks het tijdstip waarop deze termijn verstrijkt zal 
de alimentatiegerechtigde vaststelling van een nieuwe termijn kunnen 
vragen indien de voorwaarde van artikel 157 lid 5 is vervuld. Alimentaties 
van langer dan 9 jaar zullen niet eindigen 12 jaar na de scheiding (artikel 
157 lid 4), maar wederom uiteraard behoudens de aanwezigheid van 
andere beëindigingsgronden, 3 jaar na de inwerkingtreding van deze wet. 
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De alimentatiegerechtigde zal omstreeks het tijdstip waarop door het 
verstrijken van deze termijn van 3 jaar de alimentatie zou eindigen, vast-
stelling van een nieuwe termijn kunnen vragen met inachtneming van 
artikel 157 lid 5 en lid 6. 

Voor de korte kinderloze huwelijken van artikel 157 lid 7 geldt op dezelfde 
wijze de overgangsperiode van 3 jaar. 

In het tweede lid is voor alimentaties die voor de inwerkingtreding van 
deze wet aan een bepaalde tijd zijn gebonden een bijzondere regeling 
getroffen. Bij de vaststelling van een dergelijke alimentatie voor bepaalde 
tijd kan een rol hebben gespeeld dat een dergelijke termijn op grond van 
het huidige artikel 401 lid 1 eenvoudig kan worden gewijzigd bij wijziging 
van omstandigheden. De voorgestelde regeling stelt strengere eisen en 
rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de rechter of 
partijen onder de voorgestelde beperking van de wijzigingsgrond een 
andere termijn of in het geheel geen termijn zouden hebben vastgesteld. 
Dit betekent dat een alimentatie voor bepaalde tijd die voor de inwerking-
treding van deze wet is vastgesteld, kan worden gewijzigd op grond van 
het huidige artikel 401. Indien er geen wijziging van omstandigheden is, 
blijft de voor de inwerkingtreding van deze wet vastgestelde termijn 
onverminderd van kracht. Treedt wel een wijziging van omstandigheden 
als bedoeld in artikel 401 lid 1 in, dan ontstaat een nieuwe situatie en is de 
rechter vrij, zoals ook volgens het huidige recht, een nieuwe beslissing te 
nemen. Gezien de hier aan de rechter gegeven vrijheid alsmede ter 
bevordering van een gelijke behandeling met de alimentaties voor onbe-
paalde tijd in het eerste lid, is het redelijk dat de rechter bij zijn beslissing 
omtrent wijziging van de termijn de nieuwe verlengingsregel van artikel 
157 lid 5 moet toepassen. Dat betekent dat slechts kan worden verlengd tot 
de grens van het ouderdomspensioen. 

Volledigheidshalve zij vermeld dat op verzoeken tot wijziging (wegens 
wijziging van omstandigheden) die een verkorting van de termijn inhouden, 
ook het huidige artikel 401 lid 1 van toepassing is. 

Indien de rechter eenmaal na de inwerkingtreding van deze wet een 
termijn heeft gewijzigd met toepassing van deze overgangsregeling, dan 
gelden voor nieuwe wijzigingen van deze termijn de nieuwe bepalingen. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

De Staatssecretaris van Justitie, 
V. N. M. Korte-van Hemel 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 295, nr. 3 23 



BIJLAGE Advies van de Raad voor de gemeentefinanciën van 15 mei 1985 betreffende 
het voorstel van wet tot wijziging van bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek in verband met de regeling van de limitering van alimentatie na 
scheiding 

Aan de minister en staatssecretaris van Justitie 

1. Inleiding en samenvatting 

Bij brief van 18 april 1985 vraagt u de Raad voor de gemeentefinanciën 
advies over het wetsvoorstel tot wijziging van bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek in verband met de regeling van de limitering van alimentatie na 
scheiding. Dit wetsvoorstel heeft gevolgen voor de hoogte van de bijstands-
lasten. 

Dit advies samenvattend komt de raad tot het volgende oordeel. De raad 
kan zich met het voorliggende wetsvoorstel verenigen, mits de daaruit 
voortvloeiende stijging van de kosten volledig aan de gemeenten wordt 
vergoed. Hij onderscheidt in dit kader drie kostencategorieën. 

In de eerste plaats zal er door de beperking van de alimentatieduur een 
groter beroep op bijstand worden gedaan. Volgens een raming van de raad 
zal het gemeentelijk aandeel in de bijstandsuitkeringen hierdoor stijgen 
met f7,7 mn. in 1990 tot f 12,9 min. in 1996. Vanaf 1996 komt daar nog het 
effect van het aflopen van verlengde alimentatie bij. 

Bij de raming van deze bedragen baseert de raad zich op de uitgangspunten 
die de interdepartementale werkgroep alimentatie in zijn rapport «Grenzen 
aan de alimentatieduur» heeft geformuleerd. Ten tweede zullen de appa-
raatskosten toenemen als gevolg van de instroom van nieuwe cliënten die 
na beëindiging van alimentatie zijn aangewezen op de bijstand. De raad 
raamt deze kosten op ongeveer f2,5 min. per jaar. 

Tenslotte betekent het wetsvoorstel voor de gemeenten een inkomsten-
derving van ca. f 1,5 min. op jaarbasis omdat bij de inwerkingtreding 
hiervan automatisch de duur waarbinnen het verplichte verhaal van 
bijstand mogelijk is wordt beperkt. 

In het navolgende wordt op het vorenstaande uitgebreider ingegaan. 

2. De bijstandsuitkeringen 

In paragraaf 18 van de memorie van toelichting van het voorliggende 
wetsvoorstel is een raming weergegeven van de financiële gevolgen van 
de voorgestelde limitering van de alimentatie voor rijk en gemeenten. Deze 
heeft, zo is de raad gebleken, uitsluitend betrekking op de bijstandsuitkerin-
gen en is gebaseerd op een aantal uitgangspunten die de interdepartemen-
tale werkgroep alimentatie in zijn rapport «Grenzen van de alimentatieduur» 
heeft geformuleerd. Die uitgangspunten betreffen: 

- het gehanteerde percentage gescheiden vrouwen dat alimentatie 
ontvangt ten opzichte van de totale populatie gescheiden vrouwen (18); 

- het gebruikte gemiddelde alimentatiebedrag (het op het geldende 
prijspeil geïndexeerde equivalent van f5177 in 1973); 

- de jaarlijkse uitstroom door hertrouwen, emigreren of overlijden van 
de alimentatie ontvangende vrouwen (5%). 

- het percentage alimentaties dat wordt overgenomen door de bijstand 
(53); 

- de opslag voor loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen 
(33,4%). 

De raad acht deze uitgangspunten voldoende onderbouwd. 
Daarnaast is bedoelde raming gebaseerd op de in de memorie van 

toelichting gepresenteerde gegevens. Deze zijn naar het oordeel van de 
raad niet meer actueel aangezien al in 1989 substantiële financiële gevolgen 
zijn aangegeven. Kennelijk is hierbij uitgegaan van inwerkingtreding van de 
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nieuwe regeling in 1986. In de adviesaanvraag wordt echter aangegeven 
dat het voorstel waarschijnlijk niet vóór 1987 in werking zal treden. In 
verband met de overgangstermijn van drie jaar voor oude gevallen, 
waarbij geen termijn was bepaald, zullen de budgettaire gevolgen tot 1990 
gering zijn. Uitsluitend nieuwe echtscheidingen bij kinderloze huwelijken, 
die korter hebben geduurd dan drie jaar, zullen in die periode tot overname 
van alimentatie door de bijstand kunnen leiden. Aangezien er bij deze 
categorie echtscheidingen slechts zelden alimentatie wordt opgelegd, 
zullen de hieruit voortvloeiende budgettaire gevolgen ook gering zijn. De 
raad is van oordeel dat het financiële effect tot 1990 te verwaarlozen is. 

De raming in de memorie van toelichting geeft alleen de ontwikkeling tot 
en met 1991 aan. Momenteel is het mogelijk om op basis van de uitgangs-
punten van genoemde werkgroep een raming te geven van de ontwikkeling 
toten met 1996. 

De raming van de raad is opgenomen in de navolgende tabel. 

Tabel. Financiële gevolgen limitering alimentatie 

Jaar Bij: A f : Aantal Waarvan Alimentatie- Jaar Overname Gemeentelijk 
wegens wegens gescheiden alimentatie bedrag bijstand aandeel 10% 
scheiding overlijden 

enz. 
vrouwen ontvangen 

(18%) 
(prijspei 
x 1 min. 

'85!3 x 1 min.4 x 1 min. 

1978 22 257 9 127' 165 552 29 800 302,4 1990 77 7,7 

1979 23 748 9 446 ' 179 854 32 400 328,3 1991 8 4 8 ,4 

1980 25 735 8 9932 196 596 35 387 359,1 1992 91 9,1 

1981 28 509 9 8302 215 275 38 750 393,2 1993 100,1 10,0 
1982 30 877 10 7642 235 388 42 370 429,9 1994 109,4 10,9 
1983 32 600 11 7692 256 219 46 119 468,0 1995 119,1 11,9 
1984 34 000 12810 2 277 409 4S 934 506,7 1996 129 12,9 

1 Werkelijke aantallen. 
• Schattingen (5% van het aantal geschei-
den vrouwen uit het voorafgaande jaar). 
' Uitgegaan is van een gemiddeld alimen-
tatiebedrag van f 10 150. 
" Uitgaande van een 12-jarige termijn 
bij 2/3 en een verlenging van 6 jaar bij 
1/3 van de betrokkenen. 

Uit de tabel leidt de raad af dat de overname van de alimentatie voor de 
gemeenten een verhoging van het aandeel in de bijstandsuitgaven betekent, 
oplopend van f7,7 min. tot f 12,9 min. in de periode 1990-1996. Vanaf 1996 
komt hier nog het effect van de verlenging bij. Deze bedraagt volgens 
berekening van de raad, in 1996 ca. f4 min. en zal in de daarop volgende 
jaren toenemen. 

1 Voor een toelichting op het bedrag per 
cliënt zij verwezen naar het advies Gemeente-
fondsbegrotingen 1984 en 1985 van 29 mei 
1984, nr. 4037 RGF 172/291. 

3. Extra apparaatskosten 

Ook de apparaatskosten zullen ten gevolge van de maatregelen stijgen. 
Op basis van de uitgangspunten van de werkgroep heeft de raad geraamd 
dat de apparaatskosten voor de nieuwe instioom aan bijstandscliënten ten 
gevolge van de limitering in 1994 f 2,5 min. bedragen. Dit kan als volgt 
worden toegelicht. 

In 1994 wordt voor 2h van de alimentatie-ontvangers waarvan de uitkering 
in 1982 is toegekend, de alimentatie beëindigd; 1/3 ontvangt deze nog zes 
jaar. De laatste groep blijft derhalve verder buiten beschouwing. In 1982 
ontvingen 18.370 alimentatietrekkers (van de totale groep van 42.370) geen 
bijstandsuitkering. Rekening houdend met de jaarlijkse uitstroom van 5%, 
zijn er in 1994 van deze groep niet-bijstand ontvangende alimentatietrekkers 
d-0,05)'2 x 18370 overgebleven. 

Uitgaande van het door de werkgroep gehanteerde percentage van 53 
dat door het aflopen van de alimentatie alsnog in de bijstand komt en op 
basis van een bedrag van f670 per cliënt', bedragen de apparaatskosten in 
1994 2/3 x (1-0,05)12 x 18370 x 0,53 x f670 = f2,5 min. 
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4. Gevolgen voor het verhaalsrecht 

Het voorliggende voorstel van wet vertoont een samenhang met het 
wetsvoorstel houdende wijzigingen van bepalingen in de Algemene 
Bijstandswet die betrekking hebben op het verhaal van kosten van bijstand 
(Tweede Kamer, 18813). In laatstgenoemd ontwerp wordt voorgesteld de 
gemeenten, die nu de bevoegdheid hebben te verhalen, te verplichten 
kosten bijstand te verhalen. De samenhang heeft betrekking op de omstan-
digheid dat nu tevens de duur van de periode waarin verplicht verhaal 
mogelijk is wordt beperkt. Volgens een schatting van de raad betekent dit 
een derving van de te verwachten inkomsten voor de gemeenten uit 
verhaal van ca. f 1,5 min. op jaarbasis. 

De Raad voor de gemeentefinanciën, 
De voorzitter 
De secretaris 
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