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Wat is partneralimentatie ? 
 

Het is een geldsom die de economisch zwakste echtgeno(o)t(e) van de andere bekomt 
om in zijn/haar onderhoud te voorzien. Dit onderhoudsgeld is te onderscheiden van de 
onderhoudsbijdrage voor de kinderen.  
 
De verplichtingen die met het huwelijk samenhangen, blijven bestaan tijdens de 
scheidingsprocedure. De echtgenoten zijn elkaar nog hulp en bijstand verschuldigd. 
 
Na de echtscheiding is het de bedoeling dat de echtgenoten financieel zo snel mogelijk 
op eigen benen staan. Het uitgangspunt is dat iedere echtgenoot na de echtscheiding 
zelf in staat voor zijn onderhoud. Dat is niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer één 
van de echtgenoten zijn arbeidspotentieel niet volledig heeft ontwikkeld omdat hij/zij in 
stond voor de opvoeding van de kinderen en het draaiende houden van het huishouden. 
Om het onevenwicht te herstellen zal de economisch zwakste echtgenoot recht hebben 
op alimentatie na echtscheiding.  
 

 

 
De solidariteitsgedachte binnen het huwelijk werkt beperkt door 

na het huwelijk in de vorm van partneralimentatie. 
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Bij een echtscheiding op grond van de 
onherstelbare ontwrichting van het 
huwelijk (EOO). 
Principes 

De wet bepaalt dat de economisch zwakste echtgenoot bij echtscheiding in principe 
recht heeft op alimentatie.  

Om te bepalen wie de economisch zwakste ex-echtgenoot is, zal worden gekeken 
naar de inkomsten en mogelijkheden van elke partner. 

Er bestaan geen pasklare formule om de alimentatie te berekenen. Enkel worden een 
aantal elementen aangereikt door de wet, waar de familierechter op let wanneer hij 
een alimentatie toekent: 

1. Het basisprincipe is dat de alimentatie na echtscheiding er minstens voor zorgt 
dat de normale levensbehoeften kunnen worden betaald. 

2. De rechter kan ervoor kiezen om een hoger bedrag toe te kennen wanneer de 
echtgeno(o)t(e) die alimentatie vraagt een aanzienlijke terugval kent van zijn 
economische situatie door de echtscheiding of door het huwelijk. Om die 
terugval te waarderen houdt de rechter onder meer rekening met de duur van 
het huwelijk, de leeftijd van partijen, de organisatie van hun noden en het ten 
laste nemen van de kinderen. 

3. De alimentatie wordt zo begroot dat ze rekening houdt met de draagkracht van 
beide ex-echtgenoten. Er wordt voornamelijk gekeken naar het 
beroepsinkomen en het inkomen uit vermogen (bv. beleggingen, huurgelden, 
etc.) maar ook met lasten. In die zin kan ook rekening worden gehouden met 
voordelen die een ex-partner uit zijn of haar vennootschap haalt.  

Het verdienvermogen (de mogelijkheden om inkomsten te verwerven) van de 
ex-echtgenoot speelt ook een belangrijke rol (rekening houdend met kennis en 
kunde, leeftijd en kinderlast). Indien de onderhoudsgerechtigde ex-echtgenoot 
bewust de kans op een (hoger) inkomen onbenut laat, kan hiermee rekening 
worden gehouden. 
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Daarnaast bepaalt de wet enkele bovengrenzen voor het onderhoudsgeld na 
echtscheiding: 

1. Het onderhoudsgeld mag nooit meer dan 1/3 van het inkomen bedragen van 
diegene die het betaalt. Het inkomen dat in rekening wordt genomen is het 
netto-beroepsinkomen en inkomen uit goederen. 

2. Nooit langer dan de duur van het huwelijk is onderhoudsgeld verschuldigd. 
Een alimentatie na echtscheiding mag geen “win-for-life” zijn. Enkel in 
buitengewone omstandigheden (bv. ernstige ziekte) kan worden verlengd. 

 

 
De uitkering eindigt in ieder geval definitief in geval van een nieuw huwelijk/wettelijke 
samenwoning van de diegene die ze ontvangt. Het gaat dus om een automatische 
beëindiging. In geval van feitelijke samenwoning kán de rechter de 
onderhoudsverplichting beëindigen wanneer de diegene die de uitkering ontvangt 
samenleeft met een andere persoon als waren zij gehuwd. Dit is echter géén 
automatisme. 

In het geval van nieuwe omstandigheden onafhankelijk van de wil van partijen, kan 
elk van de ex-echtgenoten op elk moment een verhoging, verlaging of afschaffing van 
de partneralimentatie vragen aan de familierechtbank. 

 

Bijzondere gevallen 

In volgende omstandigheden is geen of minder partneralimentatie verschuldigd: 

• Diegene die aanspraak maakt op alimentatie beging een zware fout die de 
voorzetting van de samenleving onmogelijk heeft gemaakt. Bv. overspel, 
mishandelingen, etc. 

• Diegene die aanspraak maakt op alimentatie pleegde geweld op de andere. Er 
moet effectief sprake zijn van een veroordeling door een strafrechtbank. 

• Diegene die aanspraak maakt op  de alimentatie levert onvoldoende 
inspanningen om een inkomen te verwerven. 

 
“Partneralimentatie is geen ticket win-for-life”. 
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Bij een echtscheiding door onderlinge 
toestemming (EOT). 
Bij een EOT gaan de huwelijkspartners via een overeenkomst een regeling treffen over de 
alimentatie.  

Partijen kunnen alle mogelijke afspraken opnemen in de overeenkomst. Zij kunnen het 
verschuldigde bedrag, de duur en eventuele herzieningsmodaliteiten overeenkomen.   

Het is mogelijk om afstand te doen van alimentatie. Bij een echtscheiding door onderlinge 
toestemming kunnen de partners (wederzijds) afstand doen van het recht op 
onderhoudsgeld na echtscheiding, ook voor de toekomst.  
Of een rechter een afspraak (bv. alimentatiegeld) achteraf nog kan wijzigen (bv. omdat 
de financiële situatie van één van de partners wijzigt), is een vraag die vaak terugkomt. 
Het antwoord op deze vraag hangt af van de datum van de afgesloten overeenkomst. 

Voor EOT-overeenkomsten die afgesloten zijn na 1 september 2007 geldt dat de rechter 
de onderhoudsuitkeringen kan aanpassen ten gevolge van nieuwe omstandigheden die 
zich onafhankelijk van de wil van de ex-partners hebben voorgedaan. De ex-partner die 
een aanpassing wenst, moet dan wel bewijzen dat de omstandigheden effectief 
gewijzigd zijn sinds de echtscheiding. Zowel een verbetering als een verslechtering van 
de toestand komt in aanmerking, en bovendien is niet vereist dat de omstandigheden 
ingrijpend gewijzigd zijn. Let op, een rechter kan enkel een afgesproken bedrag verhogen 
of verlagen. De rechter is gebonden indien de partijen in de overeenkomst bepaalde 
voorwaarden hebben gesteld (bv. enkel verlagen, maar niet verhogen). 
Het kan tot verwarring en onzekerheid leiden als de ex-partners niets hebben voorzien 
in de overeenkomst. Sinds 9 juni 2018 moeten ex-partners die elkaar geen alimentatie 
willen toekennen dit daarom ook expliciet vermelden in hun EOT-overeenkomst om 
latere interpretatieproblemen te voorkomen. 

Indexatie. 
De onderhoudsbijdrage vastgesteld door de rechter wordt jaarlijks van rechtswege 
geïndexeerd of anders gezegd aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen. Op die manier waarborgt men een uitkering die in overeenstemming 
is met de algemene evolutie van lonen en prijzen. 
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Fiscaliteit. 
Betaalde onderhoudsuitkeringen zijn onder bepaalde voorwaarden ten belope van 80% 
aftrekbaar van het netto belastbaar inkomen. Ontvangen onderhoudsuitkeringen zijn 
belastbaar ten belope van 80% van hun bedrag. 
 
 
 

 
 


