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Voorwoord

In dit rapport wordt verslag gedaan van een zeer omvangrijk dossieronder-
zoek. De resultaten over de alimentatie bij scheiding die u hier onder ogen
krijgt, betreffen slechts een - zij het belangrijk - deel van de gegevens die
zijn verzameld.

De benodigde dossiers dienden op de betrokken rechtbanken te worden in-
gezien. Een aantal speciaal voor dit doel aangetrokken medewerkers heeft op
de verschillende rechtbanken de gegevens gecodeerd. De griffies hebben
daarvoor steeds loyaal medewerking verleend en plaatsruimte geboden, waar-
voor veel dank'is verschuldigd.

Bij de opzet van het onderzoek hebben wij veel overleg gevoerd met de heer
mr. E. Lukacs, raadadviseur bij de Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht van
het Ministerie van Justitie, en met mevrouw mr. S.F.M. Wortmann en de heer
mr. M.Tj. Bouwes, medewerkers van die afdeling. Zij fungeerden als het ware
als een informele begeleidingscommissie. Deze samenwerking heb ik als bij-
zonder prettig en nuttig ervaren. Voorts wil ik hen evenals mijn collega's op
deze plaats van harte bedanken voor hun opbouwende kritiek op eerdere ver-
sies van dit rapport.

Zoals gezegd is hiermee slechts over een deel van het aanwezige materiaal
gerapporteerd. Aan de verslaglegging van de resultaten over de schei-
dingsproceduré en over de regeling van de omgang na scheiding wordt
momenteel gewerkt.

C. v.d. W.
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Samenvatting en conclusie

,Bij discussies over alimentatie' bij echtscheiding bleek herhaaldelijk het
gemis aan recente feitelijke gegevens. Op instigatie van de Stafafdeling Wet-
geving Privaatrecht van het Ministerie van Justitie is daarom een landelijk
dossieronderzoek opgezet door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Docu-
mentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC). Van de resultaten
van dat onderzoek wordt in dit rapport verslag gedaan. In dit verband kan wor-
den vermeld dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwer-
king met het WODC doende is een hernieuwde gerechtelijke statistiek op te
zetten die betrekking heeft op familie- en handelszaken. In 1987 zal worden ge-
rapporteerd over in 1984 en 1985 uitgevoerde proefregistraties.

Het onderhavige verslag betreft in de eerste plaats een onderzoek geba-
seerd op een steekproef van 2686 in 1982 door de rechtbanken uitgesproken
scheidingen. Daarnaast zijn dossiers onderzocht van verzoeken tot wijziging
van rechterlijke uitspraken met betrekking tot alimentatie, evenals van verzoe-
ken tot vaststelling van alimentatie die werden ingediend nadat de scheiding
was uitgesproken.

Achtergrond

In 1971 is in ons land het echtscheidings- en alimentatierecht gewijzigd.
Duurzame ontwrichting van het huwelijk is de enige grond voor-echtscheiding.
De vroegere, op schuld gebaseerde echtscheidingsgronden zijn vervallen. Ook
de alimentatieverplichting van ex-echtgenoten jegens elkaar is in de wet van
1971 niet langer afhankelijk gesteld van eventuele schuld aan het mislukken
van het huwelijk. Volgens de huidige wet kan de rechter in geval van echt-
scheiding aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn of haar
levensonderhoud heeft en deze niet in redelijkheid kan verwerven, een uit-
kering tot levensonderhoud ten laste van de ander toekennen (artikel 157 lid 1
boek 1 Burgelijk Wetboek (BW)). Dat is mogelijk indien die echtgenoot daartoe
een vordering of een verzoek indient. De rechter kan de alimentatie voor be-
paalde tijd of onder bepaalde voorwaarden toekennen (artikel 157 lid 3 Boek 1
BW). Echtgenoten kunnen evenwel ook de alimentatie onderling bij overeen-
komst regelen; daarbij kan worden afgesproken dat in het geheel geen alimen-
tatie zal worden betaald, het zg. nihilbeding (artikel 158 boek,1 BW).

In gemeenschappelijk verzoekprocedures komt een alimentatieverplichting
jegens de gewezen echtgenoot per definitie tot stand op. grond van een over-
eenkomst tussen partijen. Aan de rechter dient namelijk krachtens art. 155
Boek 1 BW in een gemeenschappelijk verzoekprocedure te worden meege-
deeld of, en zo ja op welke wijze, partijen hun onderlinge vermogensrechte-
lijke betrekkingen, daaronder begrepen een uitkering tot levensonderhoud,
wensen te regelen bij de scheiding.

Bij het vaststellen van in het bijzonder de hoogte van alimentatie na schei-
ding worden. sinds enige jaren de normen die zijn opgesteld door de werk-
groep Alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
- de "Tremanormen" - als richtsnoer gehanteerd. Uitgangspunt bij de ver-
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deling van het voor alimentatiebetaling beschikbare bedrag over de gewezen
echtgenoot en de kinderen zal volgens deze normen zo moeten zijn dat de on-
derhoudsplicht voor de kinderen prevaleert. (1) 1)

Hoewel art. 157 lid 3 Boek 1 BW bepaalt dat de rechter de alimentatie voor
bepaalde tijd kan toekennen, geven de wet noch de genoemde alimentatienor-
men een richtlijn voor de vaststelling van de duur van de alimentatieplicht na
de scheiding.

In november 1985 is op voordrachtvan de Minister en de Staatssecretaris
van Justitie bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van
de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de regeling van de limi-
tering van alimentatie na scheiding (wetsontwerp nr 19295). Het wetsontwerp
bevat een regeling waarbij de duur van de alimentatieverplichting jegens een
voormalige echtgenoot aan een maximum wordt gebonden. Hoofdregel is dat
de verplichting tot levensonderhoud van rechtswege na twaalf jaar eindigt.
Verlenging van deze termijn is in bijzondere gevallen mogelijk.

In de memorie van toelichting en de memorie van antwoord bij dit wetsont-
werp zijn reeds enkele resultaten uit dit onderzoek opgenomen.

Alimentatie voor de kinderen

Uit ons onderzoek is gebleken dat de rechter ten aanzien van 54% van 'de bij
de scheiding betrokken kinderen heeft bepaald dat alimentatie moet worden
.betaald (61% als de kinderen bij de scheiding aan de moeder, 2% indien zij
aan de vader zijn toegewezen).

Het feit of al dan niet kinderalimentatie is opgelegd, houdt verband met de
leeftijd van de kinderen en het inkomen van de vader. Ten aanzien van oudere
kinderen is minder vaak alimentatie opgelegd dan voor jongere kinderen. Zo is
ten aanzien van 37% van de kinderen van 18 jaar en ouder waarover de moe-
der het gezag uitoefent, alimentatie opgelegd. Een rol speelt hierbij waar-
schijnlijk dat relatief veel van deze oudere kinderen een eigen inkomen heb-
ben. Ook voor kinderen beneden de zes jaar is in relatief weinig gevallen ali-
mentatie opgelegd. Dit is - althans voor een deel - te verklaren uitgebrek
aan draagkracht van de vaders.

Naarmate het inkomen van de vader hoger is, is het percentage vaders dat
kinderalimentatie moet betalen hoger. Van de vaders-niet voogden met een in-
komen van meer dan 2000 gulden netto per maand is 77% verplicht tot het be-
talen van kinderalimentatie.

De hoogte van het vastgestelde bedrag is in circa 60% van de gevallen 200
gulden of minder per kind-per maand.

Alimentatie voor de ex-echtgenoot

Uit de scheidingsdossiers valt op te 'maken dat in 1982 bij ca. 13% van de
scheidingen, - hetzij door de rechter, hetzij bij overeenkomst - is bepaald
dat alimentatie aan de ex-echtgenoot zal worden uitgekeerd. Bij scheidingen
op gemeenschappelijk verzoek bedraagt het percentage alimentatieverplich-
tingen 22 en bij dagváardingszaken 12..Daarnaast is bij 73% van de scheidin-
gen op gemeenschappelijk verzoek en in 3% van de dagvaardingszaken een
nihilbeding gesloten. Of en zo ja, in hoeveel van de overige gevallen partijen
zijn overeengekomen al dan niet alimentatie te betalen, kan niet uit de gege-
vens in de dossiers worden afgeleid.

Een en ander betekent dat in 1982 circa 4000 in dat jaar gescheiden vrou-
wen recht hebben gekregen op alimentatie, terwijl dat bij circa 27000 van hen
niet het geval was.

1) De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de noten achter in dit rapport.
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Van een - door de rechter opgelegde, dan wel overeengekomen - alimen-
tatieverplichting jegens de gewezen echtgenoot is vaker sprake naarmate het
inkomen van de man hoger is: 50% van de mannen met een netto inkomen van
meer dan 3000 gulden per maand werd verplicht tot het betalen van alimenta-
tie aan hun ex-echtgenote.

Van alimentatie voor de ex-echtgenoot blijkt voorts vaker sprake naarmate
het huwelijk langer heeft geduurd en naarmate de vrouw ouder is. Deze facto-
ren hangen onderling uiteraard sterk samen. Hieruit blijkt dat de praktijk van
de alimentatietoepassing in overeenstemming is met de opvatting van de be-
volking zoals die uit ons opinie-onderzoek naar voren kwam (2).

Er is geen duidelijk verband tussen de aanwezigheid van minderjarige kin-
deren op het moment van de scheiding en de totstandkoming van een alimen-
tatieverplichting jegens de vrouw: zo werd aan 13% van de vrouwen aan wie
het gezag over de kinderen werd opgedragen, alimentatie toegekend voor
haarzelf.

Afwijzing van de door de ex-echtgenoot ingediende vordering tot álimenta-
tie vond plaats in 21% van de gevallen. Afwijzing deed zich vaker voor naar-
mate het inkomen van de man lager was, naarmate het huwelijk korter had ge-
duurd en naarmate de vrouw jonger was. In 70% van de gevallen waarin de
vordering werd afgewezen, was blijkens de rechterlijke motivering sprake van
onvoldoende draagkracht.

De hoogte van het bedrag van de alimentatie voor de ex-echtgenoot is ge-
middeld 848 gulden per maand; in ruim de helft van de gevallen is het vijfhon-
derd gulden of minder en in 25% van de gevallen meer dan 1000 gulden. Bij
scheidingen op gemeenschappelijk verzoek zijn deze maandbedragen gemid-
deld hoger dan bij scheidingen op dagvaarding, en wel respectievelijk 1523 en
739 gulden.

In 90% van de gevallen werd de wettelijke indexeringsregeling van kracht,
in 6% van de. gevallen een andere indexeringsregeling en in 4% van de geval-
len werd indexering geheel uitgesloten. .

In 19% van de gevallen werd de maandelijkse alimentatieverplichting aan
een termijn gebonden; het meest voorkomende argument dat in de vonnissen
in dágvaardingszaken werd aangetroffen, is dat duurbeperking conform de
uiteindelijke wens of de overeenkomst van partijen is, In 27% van de gevallen
werd in het vonnis geen motivering voor de duurbeperking aangetroffen.

In vijf gevallen werd de vordering tot duurbeperking afgewezen. Dat komt
neer op in het totaal circa 60 gevallen in 1982.

Met betrekking tot twee rechtbanken is een vergelijking mogelijk met voor-
gaande jaren. Daaruit blijkt dat in 1982 in relatief minder gevallen een alimen-
tatieverplichting jegens de gewezen echtgenoot tot stand is gekomen dan in
de jaren 1976-78„ en voorts dat de maandelijkse alimentatieverplichting in
1982 vaker aan een termijn werd gebonden dan in 1976-78.

Alimentatie voor de kinderen en voor de ex-echtgenoot

Bij de scheidingen met kinderen over wie aan de moeder het gezag is toege-
wezen, is in 52% van de gevallen alleen alimentatie voor één of meer van de
kinderen opgelegd, in 1 % van de gevallen alleen voor de vrouw en in 12% van
de gevallen voor zowel één of meer van de kinderen als de vrouw. Gegevens
over de hoogte.van het totaal verschuldigde bedrag gerelateerd aan het in-
komen van de man zijn weergegeven in tabel 1.
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Tabel 1: De relatie tussen de hoogte van het inkomen van de man, voorzover bekend, en de hoogte
van het maandelijks te betalen bedrag aan alimentatie voor de kinderen en/of de vrouw;
steekproef uit in 1982 door de rechtbanken uitgesproken scheidingen met kinderen waar-
over de moeder het gezag uitoefent (n = 1498).

hoogte inkomen man alimentatie voor kinderen enlof vrouw
netto per maand in guldens

1100 of minder
1101 t/m 1500
1501 t/m 2000
2001 t/m 3000
3001 t/m 4000
4001 t/m 5000
meer dan 5000

onbekend

totaal

alleen
voor

kind(eren)

voor vrouw
en

kind(eren)

alleen
voor

vrouw

gemiddeld
totaal

bedrag`)

% % % guldens
4 - - 220 ( 3)

41 1 1 189 ( 81)
69 6 1 275 (309)
65 - 21 2 491 (246)
42 38 2 962 ( 41)
47 41 12 1324 ( 17)
- 80 - 2431 ( 4)

42 14 1 830 (272)

52 12 1 534 (973)

*) Tussen haakjes het totaal aantal gevallen in de betreffende inkomenscategorie waarover het ge-
middelde is berekend.

Latere vaststelling van de alimentatie voor de ex-echtgenoot

In 1982 zijn naar schatting ruim honderd verzoeken ingediend tot vaststel-
ling van alimentatie voor de ex-echtgenoot nadat de scheiding was uitgespro-
ken ("latere vaststelling"). Hiervan zijn er circa 60 toegewezen. De meeste van
deze verzoeken werden ingediend .binnen twee jaar na de scheiding.

Gerelateerd aan het aantal scheidingen dat in 1982 is uitgesproken, be-
draagt het aantal latere vaststellingen van alimentatie voor de ex-echtgenoot
minder dan 1 %.

Wijziging van de alimentatie-uitspraak

Verzoeken tot wijziging van de rechterlijke uitspraak met betrekking tot ali-
mentatie voor de ex-echtgenoot zijn door naar schatting 1600 personen ge-
daan. Hiervan resulteerden er naar schatting 700 in een beschikking tot beëin-
diging van de alimentatie (=nihilstelling), 600 in verlaging van het verschul-
digde bedrag en 20, in verhoging -van het bedrag. In 9% van de beschikkingen
tot verlaging van het bedrag werd een tijdslimiet voor de alimentatieverplich-
ting opgenomen, die zelden langer dan 6 jaar was.

Blijkens de rechterlijke motiveringen is afgenomen draagkracht in de
meeste gevallen de reden voor beëindiging van de alimentatieplicht. Dat geldt
ook voor de beslissing tot verlaging van het bedrag.

Beëindiging van de alimentatieplicht had in circa 70% van de gevallen be-
trekking op scheidingen die op dat moment zes jaar of korter hadden geduurd,
in circa 20% van de gevallen zes tot twaalf jaar, in 5% van de gevallen 12 tot
18 jaar en in 3% van de gevallen langer dan 18 jaar. In ruim de helft van de ge-
vallen had de vrouw op het moment van beëindiging van de alimentatie de
zorg voor minderjarige kindèren, in 25% van de gevallen was sprake van kin-
deren jonger dan twaalf jaar.

Gevolgen van de voorgestelde wetswijziging

Met behulp van de gegevens die dit onderzoek heeft opgeleverd, hebben wij
getracht een schatting-te maken van het aantal vrouwen dat een inkomens-
achteruitgang zal ondergaan tengevolge van de voorgestelde wijziging van de
bepalingen omtrent de duur van de onderhoudsverplichting na scheiding
(wetsvoorstel 19295). Als hoofdregel van het wetsontwerp geldt dat de onder-
houdsverplichting jegens de gewezen echtgenoot wordt beperkt tot 12 jaar. In



bijzondere gevallen kan de rechter de alimentatie met een door hem vast te
stellen termijn verlengen tot rnaximaal het ogenblik dat de alimentatiegerech-
tigde AOW of een ander pensioen ontvangt. Voor kinderloze huwelijken van
niet meer dan 5 jaar duurt de. onderhoudsplicht ten'hoogste zoveel jaren als
het huwelijk zelf heeft geduurd. De echtgenoten kunnen in alle gevallen met
elkaar een langere of kortere termijn overeenkomen.

Hierbij kan nog worden vermeld dat een wetsvoorstel betreffende verreke-
ning van pensioenrechten in voorbereiding is.

De voorgestelde wijziging van de bepalingen omtrent de duur van de onder-
houdsplicht heeft dus op den duur in ieder geval financiële gevolgen voor die
vrouwen die onder de huidige wet alimentatiegerechtigd zouden zijn gewor-
den voor meer dan 12 jaar of voor onbepaalde tijd en aanspraak zouden heb-
ben gekregen op een bedrag dat ligt boven het bedrag van de bijstandsnorm
voor alleenstaanden van 23 jaar of ouder (inclusief de aanspraak op vakan-
tieuitkering).

Van de in 1982 gescheiden vrouwen blijkt 2,3% aan die criteria te voldoen.
Uit de resultaten van het onderzoek naar de wijziging van de alimentatie-uit-
spraken kan worden afgeleid dat door beëindiging van de alimentatieverplich-
ting door de rechter of wel door verlaging van het verschuldigde bedrag naar
schatting 1,7% van dein 1982 gescheiden vrouwen over 12 jaar nog aan de ge-
noemde criteria zal voldoen. Een fractie hiervan betreft kinderloze huwelijken
van niet langer dan 5 jaar.

Gesteld dat de voor 1982 gevonden percentages ook voor de daarop volgen-
de jaren zouden gelden en dat deze wet in 1988 van kracht zal zijn, dan be-
tekent dat, dat circa 500 van de naar schatting 31.000 vrouwen die in 1988
gaan scheiden door deze wetswijziging op den duur een inkomensachteruit-
gang zullen ondergaan. Het gaat om alimentatiebedragen van gemiddeld 1800
à 2000 gulden per maand. Na het verstrijken van de termijn van 12 jaar zullen
naar schatting al deze vrouwen ouder dan 40 jaar zijn, 80% zal ouder zijn dan
50 jaar en 15% 65 jaar of ouder. Van hen zal tegen die tijd 7%, de verzorging
-hebben van kinderen van 17 jaar of jonger. -

Bij deze schatting kan geen rekening worden gehouden met de mogelijk-
heid dat de rechter de termijn verlengt wegens bijzondere omstandigheden.
Waar tegenover staat dat ook niet is verdisconteerd de "uitval" door hertrouw
en overlijden. Hierdoor "verdwijnt" per jaar circa 5%o van het aantal geschei-
den vrouwen. Na 12 jaar zou dit tot een reductie van bijna 50% kunnen leiden.,
Door overlijden van de alimentatieplichtige man (naar schatting 1,3% per jaar)
zou dit aantal in 12 jaar met 15% kunnen afnemen. Evenmin kan rekening wor-
den gehouden met de mogelijkheid dat alimentatiebetalingen worden beëin-
digd zonder tussenkomst van de rechter. In hoeverre deze factoren een ver-
mindering tot gevolg hebben van het aantal vrouwen dat langer dan 12 jaar ali-
mentatie ontvangt, is niet te beoordelen.

Bovendien is er de categorie vrouwen die weliswaar een ongelimiteerde ali-
mentatieuitkering ontvangt die beneden de genoemde bijstandsuitkering ligt,
maar voor wie de alimentatie tezamen met een arbeidsinkomen een inkomen
boven de bijstandsnorm oplevert. Op basis van ons onderzoek kan worden ge-
schat dat van de in 1982 gescheiden vrouwen eveneens 1,7% aan deze criteria
voldoet. Dat is gelijk aan 500 van de vrouwen die in 1988 naar schatting zullen
gaan scheiden. Ook zij zullen op den duur een inkomensachteruitgang onder-
gaan door de nieuwe wet.

Van deze categorie vrouwen zal na het verstrijken van de termijn van 12 jaar
naar schatting 6% 40 jaar of jonger zijn, 94% ouder dan 40 jaar, 60% ouder
dan 50 jaar en 20% 65 jaar of ouder. Van hen zal tegen die tijd 11 % de verzor-
ging hebben van kinderen van 17 jaar of jonger. Ook bij deze schatting kan
geen rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de rechter de ter-
mijn verlengt, terwijl evenmin de uitval ten gevolge van hertrouw en overlijden
kon worden verdisconteerd.

Op analoge wijze valt vast te stellen dat naar schatting 8,6% van de man-
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nen die in 1988 zullen gaan scheiden, bij het van kracht zijn van deze wet na
12 jaar van hun onderhoudsplicht zal worden ontheven, of wel circa 2700 man-
nen. Alle alimentaties beneden de,bijstandsnorm zijn hier meegeteld. Geen
rekening is gehouden met de kans op verlenging van de termijn door de rech-
ter, de kans op hertrouw, e.d. van de alimentatiegerechtigde noch met de over-
lijdenskans van de gescheiden mannen.

Bij gelijkblijven van het jaarlijks aantal echtscheidingen en van de overige
omstandigheden komen er elk jaar circa 1000 vrouwen en circa 2700 mannen
bij die na 12 jaar de respectieve financiële gevolgen van de eventuele wets-
wijziging zullen ondervinden. Daarnaast zullen elk jaar ca. 1700 vrouwen hun
recht op een alimentatieuitkering verliezen, zonder dat dit een inkomens-
achteruitgang betekent, omdat daarvoor een bijstandsuitkering 'in de plaats
zal komen.

Daarnaast is er de groep vrouwen die op het moment van de inwerkingtre-
ding van de wet alimentatiegerechtigd is. Voor deze categorie zijn overgangs-
bepalingen voorgesteld.

Gesteld dat de voor 1982 gevonden percentages ook gelden voor de voor-
gaande en de daarop volgende jaren dan betekent dat, dat op het moment van
de inwerkingtreding van de wet op bijvoorbeeld.1 januari 1988 3,4% van de op
dat moment gescheiden vrouwen een ongelimiteerde alimentatieuitkering
ontvangt die - al dan niet tezamen met een .eigen arbeidsinkomen - voor
deze vrouwen een inkomen boven de bijstandsnorm oplevert. Gaan we er van
uit dat er op 1 januari 1988 300.000 gescheiden vrouwen zijn, dan treft die in-
komensachteruitgang in de daarop volgende 12 jaar 10.000 gescheiden vrou-
wen, tenzij de rechter de termijn verlengt. Op basis van een onderzoek onder
gescheidenen door ons uitgevoerd in 1980 (8), schatten wij dat van de vrouwen
die op 1 januari 1988 alimentatie ontvangen, 17% inmiddels langer dan 12 jaar
alimentatie ontvangt. Dat betekent dat 1700 van de reeds gescheiden vrouwen
door de wetswijziging na het verstrijken van de overgangstermijn een in-
komensachteruitgang zullen ondergaan, tenzij de rechter de termijn verlengt.
In het uiterste geval zal voor 8300 gescheiden vrouwen deze inkomensachter-
uitgang op wat langere termijn - doch binnen 12 jaar na het inwerkingtreden
van de wet - optreden. Dat is gemiddeld voor 700 vrouwen per jaar. De kans
op uitval door hertrouw en overlijden is ook hier niet verdisconteerd. Evenmin
de kans op voortijdige beëindiging of verlaging hetzij door de rechter, hetzij
zonder tussenkomst van de-rechter. Door deze factoren zal _het aantal van
8300 in 12 jaar naar schatting teruglopen tot minder dan 4000, dat is minder
dan 350 per jaar.

Op dezelfde wijze valt te schatten dat 26.000 van de op 1 januari 1988 ge-
scheiden mannen in de daarop volgende 12 jaar van hun alimentatieplicht zul-
len worden ontheven (waarvan 4400 na het verstrijken van de overgangster-
mijn), tenzij de rechter de termijn verlengt, de alimentatiegerechtigden in die
tijd hertrouwen of overlijden danwel de man zelf overlijdt. Ook dit aantal zal
naar schatting met ongeveer de helft zijn teruggelopen na 12 jaar.
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1 Inleiding

1.1 Algemeen

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een dossieronder-
zoek naar de huidige praktijk van de alimentatietoepassing. Het onderzoek
heeft betrekking op de in 1982 door de rechtbanken uitgesproken scheidings-
vonnissen. Het ligt in de bedoeling in aansluiting op dit onderzoek na te gaan
hoe aan de alimentatieverplichtingen in de loop der jaren gestalte is gegeven,
door een groep gescheidenen hierover te benaderen.

Dit hoofdstuk is gewijd aan achtergrond, vraagstelling en opzet van het
onderzoek.

1.2 Achtergrond en vraagstelling

In 1971 is in ons land het echtscheidings- en alimentatierecht gewijzigd.
Duurzame ontwrichting van het huwelijk is de enige grond voor echtscheiding.
De vroegere, op schuld gebaseerde echtscheidingsgronden zijn vervallen. Ook
de alimentatieverplichting van ex-echtgenoten jegens elkaar is in de wet van
1971 niet langer afhankelijk gesteld van eventuele schuld aan het mislukken
van het huwelijk. Volgens de huidige wet kan-de rechter in geval van echt-
scheiding aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn of haar
levensonderhoud heeft en deze niet in redelijkheid kan verwerven, een uitke-
ring tot levensonderhoud ten laste van de ander toekennen (artikel 157 lid 1
boek 1 BW). Dat is alleen mogelijk indien die echtgenoot daartoe een vorde-
ring of een verzoek indient. De rechter kan de alimentatie voor bepaalde tijd of
onder bepaalde voorwaarden toekennen (artikel 157 lid 3 boek 1 BW). Echtge-
noten kunnen evenwel ook de alimentatie onderling bij overeenkomst regelen;
daarbij kan worden afgesproken dat in het geheel geen alimentatie zal worden
betaald, het zg. nihilbeding (artikel 158 boek 1 BW) (3).

Artikel 397 van Boek 1 BW bepaalt dat bij de vaststelling van de alimentatie
rekening moet worden gehouden met enerzijds de behoefte van de onder-
houdsgerechtigde en anderzijds de draagkracht van de onderhoudsplichtige.
Deze wettelijke maatstaven - behoefte en draagkracht - hebben invulling
gevonden in alimentatienormen die geformuleerd zijn door een werkgroep van
de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Deze normen voor de bereke-
ning van de alimentatie, de zogenoemde Tremanormen - naar het tijdschrift
voor de rechterlijke macht "Trema", waarin zij zijn gepubliceerd - worden
door de rechters die met alimentatievaststelling zijn belast, veelal als uit-
gangspunt bij hun beslissing gehanteerd (1).

Omtrent de vaststelling van de duur van de alimentatieverplichting van
scheiding geven de Tremanormen geen richtlijnen. Een interdepartementale
werkgroep heeft over het vraagstuk van de limitering van alimentatie in 1981
een rapport, genaamd "Grenzen aan de alimentatieduur" uitgebracht (4). Deze
werkgroep heeft verschillende modellen voor limitering opgesteld en de
budgettaire gevolgen van de modellen berekend. Het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft destijds op initiatief van
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deze werkgroep een onderzoek gedaan naar de opvattingen die onder de be-
volking leven omtrent de alimentatieplicht na scheiding. Uit dit onderzoek
bleek dat de meeste Nederlanders voorstander zijn van een tijdelijke alimenta-
tie ten behoeve van de gewezen echtgenoot die niet in staat is in eigen levens-
onderhoud te voorzien. De alimentatieplicht wordt dringender aanwezig
geacht als het huwelijk langer heeft geduurd, de vrouw dientengevolge ouder
is en zij dus meer moeite zal hebben een geschikte baan te vinden (2).

. Naar de rechterlijke alimentatiepraktijk, zoals bijvoorbeeld het percentage
gevallen waarin de rechter na scheiding een alimentatieveroordeling uit-
spreekt en de factoren die hij daarbij van belang acht, is slechts in beschei-
den mate onderzoek gedaan. Door Gisolf en Blankman (5) is dossieronderzoek
verricht naar echtscheidingsvonnissen die eind 1976 / begin 1977 door de
rechtbank Amsterdam zijn uitgesproken. Van Warrelen (6) verrichtte dossier-
onderzoek naar in januari 1978 bij de rechtbank Rotterdam aangebrachte
zaken. Over alimentatie-afspraken die tussen gescheiden echtelieden zijn ge-
maakt zonder rechterlijke tussenkomst, zoals in procedures op gemeenschap-
pelijk verzoek, zijn geen afzonderlijke gegevens beschikbaar gekomen.

Gezien de summiere informatie die beschikbaar was over de alimentatie
voor de gewezen echtgenoot bij scheiding, heeft het WODC getracht, door
middel van een landelijk dossieronderzoek, meer inzicht te verschaffen in de
gangbare rechterlijke alimentatiepraktijk en in de afspraken die scheidenden
over alimentatie plegen te maken.

Aanleiding voor het onderzoek was tevens het destijds in voorbereiding zijn-
de wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen tot regeling van de duur van
de onderhoudsverplichting na scheiding. Dit wetsvoorstel is inmiddels, in
november 1985, door de Minister en de Staatssecretaris van Justitie bij de
Tweede Kamer ingediend (wetsvoorstel 19295). Van verschillende resultaten
van dit onderzoek is reeds verslag gedaan in de memorie van toelichting en de
memorie van antwoord bij dit wetsvoorstel.

Het wetsontwerp bevat een regeling waarbij de duur van de alimentatiever-
plichting jegens een voormalige echtgenoot aan een maximum wordt gebon-
den. Hoofdregel is dat de verplichting tot levensonderhoud van rechtswege na
twaalf jaar eindigt. Verlenging van deze termijn is in bijzondere gevallen
mogelijk.

Dit onderzoek, waarvan hier verslag wordt gedaan, richtte zich op beant-
woording van de volgende vragen:

1. in hoeveel en in welke echtscheidingszaken is een alimentatievordering of
-verzoek ten behoeve van de ex-echtgenoot ingediend;

2. in hoeveel en in welke gevallen is bij de alimentatievordering of het alimen-
tatieverzoek tevens verzocht de alimentatie aan een bepaalde termijn te
binden en aan welke termijn;

3. in hoeveel en in welke gevallen zijn de alimentatievorderingen respectieve-
lijk -verzoeken en de vorderingen respectievelijk verzoeken tot limitering
van de alimentatie toegewezen;

4. in hoeveel en in welke gevallen is in convenanten een alimentatieverplich-
ting opgenomen en in hoeveel en in welke van deze gevallen is de alimenta-
tie aan een termijn gebonden en aan welke termijn;

5. in'hoeveel en in welke gevallen is sprake van een nihilbeding;
6. in hoeveel en in welke gevallen is de wettelijke indexering van de alimenta-

tie uitgesloten en welke andere aanpassingen treden daarvoor in de plaats;
7. in hoeveel en in welke gevallen is in een later stadium een verzoek tot

vaststelling of wijziging van de alimentatie voor de ex-echtgenoot inge-
diend, in hoeveel en in welke van deze gevallen is tevens of louter sprake
van een vordering tot limitering van de alimentatie en in hoeveel en in
welke gevallen is de vordering toegewezen;

8. in hoeveel en in welke gevallen is alimentatie ten behoeve van de kinderen
vastgesteld.
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Uit de dossiers zijn - voorzover daarin aanwezig - tevens gegevens over-.
genomen over,diverse andere factoren, om na te gaan of deze verband houden
met de alimentatievorderingen en beslissingen daarop, zoals:

- aanwezigheid van kinderen die zorg behoeven;
- persoon die de kinderen verzorgt;
- leeftijd van de kinderen;
- de vordering van kinderalimentatie en de beslissing daarop;
- arbeidsmogelijkheden van de man en de vrouw na de scheiding;
- inkomsten, draagkracht en behoeftigheid van de man en de vrouw na de

scheiding;
- beroepsarbeid van de man en de vrouw tijdens het huwelijk;
- leeftijd van, de man en de vrouw;
- opleiding en beroep van de man en de vrouw;
- duur van het huwelijk.

Op voorhand was evenwel duidelijk dat deze gegevens niet in alle gevallen
in de dossiers aanwezig zijn, omdat zij in veel zaken voor de rechter. niet rele-
vant waren. Dat geldt bijvoorbeeld voor gegevens over het inkomen in de ge-
vallen dat alimentatie niet aan de orde is. Het leek desondanks de moeite
waard de wel aanwezige gegevens in ieder geval vast te leggen.

Dit onderzoek bood de mogelijkheid tevens informatie te verzamelen die
van belang kan zijn voor de discussie over de herziening van het schei-
dingsprocesrecht. In oktober 1985 is hierover inmiddels een wetsontwerp in-
gediend (wetsontwerp 19242). Het beoogt onder meer de procedure te vereen-
voudigen. In verband daarmee zijn uit de scheidingsdossiers tevens gegevens
overgenomen over de wijze van procesvoering, de duur van de juridische pro-
cedure, aantal en aard van de andere nevenvorderingen en de beschikkingen
daarop. Over de resultaten met betrekking tot de procedure zal in een afzon-
derlijk rapport, verslag worden gedaan.

1.3 Opzet van het onderzoek

Dit onderzoek beoogde, zoals gezegd, inzicht te geven in de huidige praktijk
van alimentatietoekenning na scheiding. Het ging dus om recente zaken. Uit-
eindelijk is gekozen voor zaken waarin in 1982 het vonnis was uitgesproken,
want.dat bleek het meest recente jaar waarvan de zaken bij de aanvang van
ons onderzoek (juni 1984) vrijwel alle beschikbaar waren. Voor de zaken van
1983 gold dat in mindere mate, aangezien veelal eerst enige maanden na het
scheidingsvonnis op de nevenvorderingen wordt beschikt. Ook moest reke-
ning worden gehouden met het feit dat door het instellen van hoger beroep,
bepaalde dossiers niet beschikbaar zouden zijn voor wetenschappelijk onder-
zoek.

Het aantal zakén dat in het onderzoek moest worden betrokken, diende zo-
danig groot te zijn dat betrouwbare uitspraken over de mate waarin limitering
van de alimentatie in de tijd wordt toegepast, mogelijk werden. Dit geldt zowel
voor de dagvaardingszaken als voor de scheidingen op gemeenschappelijk
verzoek.

Om een schatting te maken van de gewenste omvang van de steekproef zijn
wij uitgegaan van de volgende gegevens. In 1982 zijn in ons land 30.877 echt-
scheidingen ingeschreven bij de burgerlijke stand (7). Het aantal echtschei-
dingsvonnissen in 1982 zal daaraan ongeveer gelijk zijn. Exacte gegevens
over het aantal echtscheidingsvonnissen ontbraken. Het aantal aangebrachte
zaken is wel bekend. Dat bedroeg in 1982: 35.349. Bij de in 1982 aangebrachte
zaken wegens echtscheiding of scheiding van tafel en bed ging het in circa
7% van de gevallen om een procedure op gemeenschappelijk verzoek. Per
rechtbank liep het aantal gemeenschappelijk verzoekprocedures uiteen van
0% in Almelo tot 23% in 's-Hertogenbosch (zie bijlage 1).
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Het aantal echtscheidingen waarbij alimentatie is opgelegd ten behoeve
van de ex-echtgenoot werd geschat op 19%. Deze schatting is gebaseerd op
de uitkomsten van de twee hiervoor genoemde dossieronderzoeken verricht
bij twee van de 19 rechtbanken (5,6).

Deze twee onderzoeken leverden voorts aanwijzingen op over de mate
waarin alimentatie door de rechter aan een tijdslimiet wordt gebonden. In het
arrondissement Amsterdam werd in de onderzochte periode (1976/77) in 21
(7%) van de 307 alimentatieveroordelingen een einddatum van deze verplich-
ting vastgesteld, in het arrondissement Rotterdam in 2 (4%) van de 53 onder-
zochte gevallen.1)

In de WODC-enquête onder 384 ooit-gescheidenen, die in 1980 is uitge-
voerd, is de tijdsduur van de alimentatiebetaling eveneens aan de orde
gesteld. Uit de antwoorden blijkt dat in 71 (81 %) van de 88 echtscheidingsvon-
nissen met een alimentatieveroordeling die in 1971 of later zijn uitgesproken,
geen termijn was gesteld, in 10 gevallen wel (11 %); in 8% van de gevallen zijn
hierover geen gegevens bekend (8).

Op basis van deze cijfers besloten wij een steekproef te trekken van 10%
uit de in 1982 door de rechtbanken afgedane echtscheidingszaken (echtschei-
ding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk). Dat zou neer-
komen op circa 3.100 zaken, waarvan een kleine 600 met een alimentatie-
veroordeling en naar schatting 30 à 60 zaken met een tijdsbepaling voor de ali-
mentatieverplichting. Aan de hand van de resultaten zou worden bekeken of
het mogelijk en wenselijk is om van de groep zaken met een tijdsbepaling voor
de alimentatieverplichting een groter aantal zaken in de steekproef te betrek-
ken (extra steekproef).

Om daarnaast een goed beeld te verkrijgen van de mate waarin in een later
stadium door de rechter een grens aan de alimentatieduur is gesteld, leek het
noodzakelijk een steekproef te trekken van 33% (circa 600 zaken) uit de ver-
zoekschriften betreffende latere vaststelling of wijziging van de alimentatie
van de ex-echtgenoot. Ook hier hebben wij gekozen voor zaken die in 1982 zijn
afgedaan. Dat leek het gunstigst met het oog op de vergelijkbaarheid. Exacte
gegevens over het aantal van deze verzoeken zijn niet beschikbaar. In de tellin-
gen van het CBS worden deze namelijk niet onderscheiden van de verzoeken
die louter wijziging of latere vaststelling van kinderalimentatie betreffen. Voor
het totaal aantal van dit soort zaken zie bijlage 1.

1.4 Indeling van het rapport

In hoofdstuk 2 wordt allereerst een korte verantwoording gegeven van de
wijze van materiaalverzameling en van de steekproef. In hoofdstuk 3 worden
de resultaten weergegeven met betrekking tot de alimentatie voor de kinde-
ren, hoofdstuk 4 handelt over de alimentatie voor de gewezen echtgenoot op
het moment dat de scheiding is uitgesproken, terwijl in hoofdstuk 5 de resul-
taten van het onderzoek naar de wijziging of vaststelling van de alimentatie
voor de ex-partner in een later stadium aan de orde komen.

Meer gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in de bijlagen.

1) De cijfers die inmiddels beschikbaar zijn gekomen uit het zg. rolkaartenonderzoek 1982, dat het
CBS in samenwerking met het WODC heeft verricht bij de rechtbank Rotterdam, hebben wij niet
als basis voor de steekproeftrekking kunnen gebruiken.
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2 Onderzoekgroep en materiaal-
verzameling

In dit rapport worden gegevens gepresenteerd uit twee dossieronderzoe-
ken. In beide gevallen gaat het om zaken die in 1982 zijn afgedaan.

Het betreft allereerst de uitkomsten van het onderzoek gebaseerd op dos-
siers van scheidingszaken. Hieraan zijn gegevens ontleend over de aard van
de scheidingsprocedure en over de alimentatiebeslissingen voor de ex-echt-
genoot en die voor de kinderen op het moment dat de (echt)scheiding plaats-
vond.

In de tweede plaats zijn de dossiers betreffende verzoeken tot wijziging of
latere vaststelling van de alimentatie voor de ex-echtgenoot onder de loep ge-
nomen. Het betreft verzoeken die zijn ingediend nadat de scheiding is uit-
gesproken.

Het lag in de bedoeling een landelijke steekproef uit beide categorieën
rechtbankdossiers te trekken. Om financiële en praktische redenen moest
echter een beperking worden aangebracht en konden niet alle rechtbanken in
de steekproeven worden betrokken. Tevens moest worden afgezien van het
trekken van een eventuele extra steekproef uit de zaken met een aan een ter-
mijn gebonden alimentatieverplichting.

Uiteindelijk zijn scheidingsdossiers van 14 van de 19 rechtbanken in het
onderzoek opgenomen. De 14 rechtbanken zijn landelijk gespreid. Per recht-
bank is een systematische steekproef van 10% getrokken. Dat komt neer op
2686 dossiers van scheidingszaken. Deze dossiers vertegenwoordigen circa
8% van het aantal scheidingszaken dat in 1982 door de rechtbanken is afge-
daan. In tabel 2 zijn de aantallen per rechtbank vermeld. Uit die cijfers is ook
af te leiden dat de 14 rechtbanken die in het onderzoek zijn vertegenwoordigd
samen ruim 80% van alle in 1982 in ons land afgedane scheidingszaken heb-
ben behandeld.

Met behulp van CBS-gegevens is ook op twee andere punten een verge-
lijking mogelijk tussen de populatie en de steekproef. Het betreft allereerst de
huwelijksduur op het moment van de scheiding. De steekproef blijkt op dit
punt nauwelijks af te wijken van de populatie. Met betrekking tot het tweede
kenmerk, de leeftijd van de scheidenden, is eveneens sprake van een sterke
overeenkomst ondanks het feit dat deze slechts in ruwweg de helft van de ge-
vallen van de steekproef bekend is. In de dossiers bleken over de leeftijd van
de scheidenden namelijk in veel gevallen geen gegevens voor te komen (zie
voor nadere gegevens bijlagen 2 en 3).

Op grond van deze vergelijking en gezien de wijze van steekproeftrekking is
deze steekproef naar onze mening representatief voor alle scheidingen die in
1982 in ons land zijn uitgesproken.
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Tabel 2: Vergelijking van de populatie en de steekproef van in 1982 afgedane scheidingszaken, per
rechtbank.

arrondissements- totaal waarvan in de
rechtbank afgedaan') steekproef

's-Hertogenbosch 2.050 205 = 10,0%
Breda 1.935 188 = 9,7%
Maastricht 1.620 162 = 10,0%
Roermond 758 76 = 10,0%

Arnhem 2.290 229 = 10,00/0
Zutphen 1.000") geen -
Zwolle 1.100") geen -
Almelo 1.100") geen -

's-Gravenhage 3.625 347 = 9,6%
Rotterdam 3.791 376 = 9,9%
Dordrecht 915 92 = 10,1%
Middelburg 778 77 = 9,9%

Amsterdam 3.769 373 = 9,9%
Alkmaar 1.523 148 = 9,7%
Haarlem 1.800"") geen -
Utrecht 2.208 219 = 9,9%

Leeuwarden 1.200") geen -
Groningen 1.273 127 = 10,0%
Assen 671 67 = 10,0%

Totaal 33.406 2.686 = 8,0%

echtscheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk.
schatting op basis van aantal aangebrachte zaken zie bijlage 1 van dit rapport.

Daarnaast zijn van tien rechtbanken dossiers betreffende verzoeken tot wij-
ziging of latere vaststelling van de alimentatie voor de ex-echtgenoot in het
onderzoek betrokken. Elke derde zaak die in 1982 is afgehandeld is geselec-
teerd. Zaken waarin alleen sprake was van kinderalimentatie zijn buiten be-
schouwing gelaten; de zaken waarin zowel alimentatie voor de ex-echtgenoot
als voor de kinderen aan de orde was, zijn wel geanalyseerd. Dit resulteerde in
een steekproef van 437 dossiers. Deze vormen naar schatting 25% van het
landelijk totaal. Het betreft dossiers van de rechtbanken Amsterdam, Rotter-
dam, 's-Gravenhage, Utrecht, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Roermond, Arn-
hem, Groningen en Assen. Om budgettaire redenen hebben wij ons tot deze
tien rechtbanken moeten beperken. Aangenomen mag worden dat op basis
van deze steekproef uitkomsten worden verkregen die representatief zijn voor
het gehele land. Nadere gegevens over deze steekproef zijn vermeld op bijlage
4. Meer gegevens over de scheidenden zijn vermeld in bijlage 5, terwijl bijlage
6 een overzicht bevat van de inhoud van de scheidingsvonnissen en de be-
schikking op nevenvorderingen.

Voor het coderen van de gegevens uit de dossiers zijn uitgebreide code-
lijsten opgesteld. Over de inhoud ervan is overleg gepleegd met de Stafafde-
ling Wetgeving Privaatrecht van het Ministerie van Justitie.

In juni 1984 is met het coderen gestart. Deze werkzaamheden dienden te
worden verricht op de betreffende rechtbanken.
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3 De alimentatie voor de kinderen
bij de scheiding

3.1 Inleiding

Bij het vaststellen van alimentaties na scheiding worden - zoals reeds ge-
zegd - sinds enige jaren de normen die zijn opgesteld door de werkgroep
Alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de
"Tremanormen", als richtsnoer gehanteerd. Uitgangspunt bij de verdeling van
het voor alimentatiebetaling beschikbare bedrag over de gewezen echtgenoot
en de kinderen zal volgens deze normen zo moeten zijn dat de onderhouds-
plicht voor de kinderen prevaleert (1). Dit is de reden dat we in dit rapport eerst
aandacht besteden aan de alimentatie voor de kinderen, en daarna aan de ali-
mentatie voor de ex-echtgenoot.

In dit hoofdstuk wordt aangegeven in hoeveel gevallen kinderalimentatie is
opgelegd en in welke gevallen dat is gebeurd. Tevens wordt ingegaan op de
vraag of er verband is tussen de beslissing bij wijze van voorlopige voorzie-
ning en de uiteindelijke beslissing over de kinderalimentatie.

Bij 63% van de scheidingen in dit onderzoek waren een of meer minder-
jarige kinderen betrokken. Het aantal kinderen is 3169, dat komt neer op ge-
middeld 1,2 kind per scheidingszaak. De landelijke cijfers van 1982 zijn vrijwel
gelijk: 62% van de scheidingen betrof huwelijken met minderjarige kinderen,
met een gemiddelde van 1,2 kind per scheiding (9). De steekproef blijkt dus
ook in dit opzicht representatief te zijn.

In artikel 406 boek 1 BW is bepaald dat hij die het gezag over het kind uit-
oefent alsook de Raad voor de Kinderbescherming de rechtbank kan verzoe-
ken een bedrag te bepalen dat zal moeten worden uitgekeerd door de ouder
die het gezag over zijn kind niet uitoefent. Bij de beantwoording van de vraag
of en in welke gevallen kinderalimentatie is opgelegd, is het dus van belang in
het oog te houden aan welke ouder het gezag over het kind is opgedragen. In
verreweg de meeste gevallen (bij 88% van de kinderen) blijkt het gezag aan de
moeder te zijn toegewezen en kan de vader dus worden verplicht tot het be-
talen van kinderalimentatie. Het omgekeerde geldt voor 12% van de kinderen
waarover de vader bij de scheiding het gezag werd opgedragen.

3.2 Wel of geen alimentatie voor de kinderen

Voor elk van de minderjarige kinderen in ons onderzoek is nagegaan welke
beslissing de rechter had genomen over de alimentatie (kinderbijdrage). Daar-
uit bleek dat de rechter ten aanzien van 54% van de kinderen had bepaald dat
kinderalimentatie moest worden betaald.

Van Wamelen (6) kwam in haar Rotterdamse onderzoek tot een percentage
van 51, dat is dus nagenoeg gelijk aan ons landelijke percentage van 54.
Gisolf en Blankman (5) vonden voor Amsterdam een wat hoger getal.

Gaat men uit van het aantal scheidingen en niet van het aantal kinderen,
dan blijkt dat bij 57% van de scheidingen met een of meer minderjarige kinde-
ren ten aanzien van een of meer van de betrokken kinderen alimentatie is op-
gelegd, terwijl dat bij 50% van de scheidingen ten aanzien van een of meer
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van de betrokken kinderen niet is gebeurd. In procedures op gemeenschappe-
lijk verzoek is vaker ten aanzien van een of meer kinderen alimentatie opge-
legd (67%) dan in dagvaardingsprocedures (56%).

3.2.1 Voorlopige voorziening

Hangende de procedure wordt vaak een voorlopige voorziening getroffen
voor de kinderalimentatie. Het ligt voor de hand dat deze tijdelijke voorziening
in veel gevallen sterk overeenkomt met de uiteindelijke beslissing. Toch is dat
lang niet altijd het geval. Zo blijkt in 76% van de procedures waarin bij wijze
van voorlopige voorziening kinderalimentatie werd vastgesteld, ook in het
scheidingsvonnis of in de bijbehorende voogdijbeschikking kinderalimentatie
te zijn vastgesteld. Omgekeerd blijkt in 24% van de dagvaardingsprocedures
waarin geen voorlopige regeling voor de kinderalimentatie was getroffen, uit-
eindelijk bij de scheiding wel kinderalimentatie te zijn opgelegd. Dat komt er
op neer dat in 76% van de dagvaardingszaken met kinderen bij de scheiding
een gelijksoortige beslissing over de kinderalimentatie is genomen als bij de
voorlopige voorzieningen. In procedures op gemeenschappelijk verzoek is dit
percentage lager; voor het totaal aantal zaken met kinderen bedraagt het 73%
(voor nadere gegevens zie bijlage 7).

Door middel van nadere analyses hebben wij getracht enig inzicht te verkrij-
gen in de kenmerken van de gevallen waarin de rechter kinderalimentatie
heeft opgelegd en die gevallen waarin dat niet is gebeurd. We bekijken de ge-
vallen waarin het gezag aan de moeder is toegewezen en die waarin het aan
de vader is toegewezen afzonderlijk.

Wat betreft de gevallen waarin geen kinderalimentatie is opgelegd, kan
worden opgemerkt dat in sommige gevallen de rechter het verschuldigde be-
drag expliciet op nihil heeft gesteld, en wel voor 23% van de kinderen, terwijl
in andere gevallen noch in het vonnis noch in de voogdijbeschikking iets over
de kinderalimentatie is vermeld (en wel bij 24% van de kinderen). Dit onder-
scheid hebben wij hier verwaarloosd; deze categorieën bleken namelijk niet
wezenlijk van elkaar te verschillen.

3.2.2 Gezag aan de moeder

Bij 2695 kinderen in ons onderzoek is bij de scheiding het gezag aan de
moeder opgedragen. Voor 61 % van deze kinderen heeft de rechter een bedrag
aan alimentatie vastgesteld ten laste van de vader. Nagegaan is of er een rela-
tie bestaat tussen het wel of niet vaststellen van kinderalimentatie enerzijds
en het inkomen van de ouders en de leeftijd van de kinderen anderzijds.

Bij de indeling van de inkomens in categorieën hebben wij onder meer een
grens gelegd bij 1100 gulden; dit was in 1982 bij benadering het normbedrag
van de bijstandsuitkering voor alleenstaanden van 23 jaar of ouder als men
het bedrag van de aanspraak op uitkering van vakantiegeld meetelt.

Zoals te•verwachten is blijkt vaker een bedrag aan alimentatie voor de kin-
deren te zijn vastgesteld naarmate het inkomen van de vader hoger is: bij een
netto maandinkomen van 1100 gulden of minder bedraagt het percentage dat
kinderalimentatie moet betalen 3, bij de categorie van 1100 t/m 1500 gulden
35, bij de categorie 1500 t/m 2000 gulden 64 en bij de categorie met meer dan
2000 gulden 77%. In een derde van de gevallen is het inkomen van de vader
niet bekend. In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op dit grote aan-
tal onbekende inkomens.

De hoogte van het inkomen van de moeder is in meer dan de helft van de ge-
vallen niet bekend. Blijkens de informatie in de dossiers genoot in ieder geval
40% van de moeders die het gezag over de kinderen is opgedragen, een uit-
kering van de bijstand: in ruim de helft van deze gevallen werd bepaald dat de
vader kinderalimentatie moest betalen.
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Als derde en laatste kenmerk is de leeftijd van de kinderen onder de loep ge-
nomen. De resultaten zijn weergegeven in tabel 3. Het blijkt dat de rechter in
relatief weinig gevallen kinderalimentatie heeft opgelegd bij kinderen van 18
jaar en ouder, terwijl het percentage bij kinderen beneden de zes jaar ook rela-
tief laag is.

Wat betreft de kinderen van 18 jaar en ouder zou hier een rol kunnen spelen
dat deze in het arbeidsproces zijn opgenomen. Voorzover wij hebben kunnen
nagaan, moet de verklaring voor het relatief lage percentage alimentatie bij
kinderen beneden de zes jaar, althans voor een deel, worden gezocht in het
feit dat relatief veel van de vaders van deze categorie kinderen een laag in-
komen hebben, veelal een bijstandsuitkering. Evenals bij de groep kinderen
beneden de zes jaar, voor wie wel alimentatie is vastgesteld, betreft het in het
algemeen jonge ouders die kort gehuwd zijn geweest met elkaar, met minder
kinderen dan gemiddeld bij scheidende paren. Het is dus niet zo dat voor deze
jonge kinderen vaak geen geld voor alimentatie overschiet, omdat er oudere
kinderen in het geding zijn.

Tabel 3: De relatie tussen de leeftijd van de kinderen waarover de moeder het gezag is toegewezen
en de beslissing over de kinderalimentatie; steekproef uit in 1982 door de rechtbanken uit-
gesproken scheidingen.

leeftijd aantal waarvan kinder-
kinderen kinderen alimentie

5 jaar of jonger 705 58%
6 t/m 11 jaar 851 68%
12 t/m 15 jaar 588 67%
16, 17 jaar 240 65%
18 jaar 104 44%
19 t/m 21 jaar 207 33%

totaal 2695 61%

3.2.3 Gezag aan de vader

Ten aanzien van 354 kinderen werd het gezag bij de scheiding aan de vader
opgedragen. In 2% van deze gevallen werd de moeder verplicht tot het betalen
van alimentatie voor de kinderen. Gegevens over het inkomen van de vrouw
ontbreken. Mede gezien het kleine aantal - het betreft acht kinderen en zes
moeders - gaan we op deze categorie niet nader in.

3.3 De hoogte van het bedrag van de kinderalimentatie

Tabel 4 bevat een overzicht van de hoogte van de door de rechter vastgestel-
de bedragen die per kind per maand betaald moeten worden. We zien dat,
voorzover alimentatie is opgelegd, het bedrag in 23% van de gevallen niet
boven de 100 gulden uitkomt en in bijna 60% van de gevallen niet boven de
200 gulden.

Voorts blijkt dat voor oudere kinderen gemiddeld een hoger bedrag moet
worden betaald dan voor jongere kinderen.
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Tabel 4: De hoogte van het bedrag van de kinderalimentatie per kind; steekproef uit in 1982 uit-
gesproken scheidingen.

bedrag per maand

1 t/m 100 gulden
101 t/m 200 gulden
201 t/m 300 gulden
301 gulden of meer

gemiddeld voor kind van < 6 jaar
gemiddeld voor kind van 6 t/m 11 jaar
gemiddeld voor kind van 12 t/m 17 jaar
gemiddeld voor kind van 18 t/m 20 jaar

gemiddeld voor eerste (= oudste) kind
gemiddeld voor tweede kind
gemiddeld voor derde kind
gemiddeld voor vierde kind

23%
36%
29%
12%

178 gulden
196 gulden
223 gulden
258 gulden

214 gulden
209 gulden
200 gulden
147 gulden

In het genoemde rapport van de werkgroep Alimentatienormen (de Trema-
normen) werd voor een kind dat het basisonderwijs nog niet heeft verlaten,
een bijdrage van 235 gulden per maand geadviseerd in 1982, zodat de alimen-
tatiebetaler naar alle waarschijnlijkheid recht kan doen gelden op de fiscale
buitengewone lastenaftrek voor kinderen. De vastgestelde bedragen blijken
daar gemiddeld onder te liggen.

De hoogte van de bedragen per kind varieert van 10 tot 750 gulden per
maand, terwijl de hoogte van het totaal bedrag aan kinderalimentatie dat per
ouder moet worden opgebracht, uiteenloopt van 10 tot 1500 gulden per
maand. De hoogte van laatstgenoemd. bedrag hangt niet alleen samen met
het aantal kinderen waarvoor alimentatie moet worden betaald, maar ook met
de hoogte van het inkomen van de ouder die het bedrag moet uitkeren. In tabel
5 is dit weergegeven.

Tabel 5: De relatie tussen de hoogte van het inkomen van de man, voorzover bekend, en de hoogte
van de kinderalimentatie; steekproef uit in 1982 door de rechtbanken uitgesproken schei-
dingen met kinderen waarover de moeder het gezag uitoefent.

hoogte inkomen man totaal bedrag kinderalimentatie per maand in gld.
netto per maand
in guldens

1100 of minder
1101 t/m 1500
1501 t/m 2000
2001 t/m 3000
3001 tlm 4000
4001 t/m 5000
meer dan 5000

onbekend

totaal

10-200 201-400 401-600 >600 gemiddeld*)

% % %

67 23 - - 220( 3)
75 21 3 1 186( 80)
47 43 10 - 252 (305)
21 41 29 9 383 (241)

7 27 32 34 575 ( 41)
- 40 13 47 635 ( 15)
- 25 75 - 402 ( 4)

22 36 23 19 441 (267)

33 38 19 10 353 (956)

`) Tussen haakjes het totaal aantal gevallen in de betreffende inkomenscategorie.

3.4 Conclusie

De rechter heeft ten aanzien van 54% van de bij de scheiding betrokken kin-
deren bepaald dat alimentatie moet worden betaald door de ouder die niet het
gezag uitoefent. Bij kinderen waarover het gezag bij de scheiding aan de moe-
der is toegewezen, bedraagt dit percentage 61 en bij de kinderen die aan de
vader zijn toegewezen 2%.

Het feit of al dan niet kinderalimentatie is opgelegd houdt verband met de
leeftijd van de kinderen en het inkomen van de vader. Ten aanzien van oudere
kinderen is minder vaak alimentatie opgelegd dan voor jongere kinderen. Zo is
ten aanzien van 37% van de kinderen van 18 jaar en ouder over wie de moeder
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het gezag uitoefent, alimentatie opgelegd. Een rol speelt hierbij waarschijnlijk
dat relatief veel van deze oudere kinderen een eigen inkomen hebben. Ook
voor kinderen beneden de zes jaar is in relatief weinig gevallen alimentatie
opgelegd. Dit is, althans voor een deel, te verklaren uit gebrek aan draag-
kracht van de vaders.

Naarmate het inkomen van de vader hoger is, is het percentage vaders dat
kinderalimentatie moet betalen hoger. Van de vaders-niet voogden met een in-
komen van meer dan 2000 gulden per maand is 77% verplicht tot het betalen
van kinderalimentatie.

De hoogte van het vastgestelde bedrag is in circa 60% van de gevallen 200
gulden of minder per kind per maand.
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4 De álimentatie voor de ex-echtgenoot bij
de scheiding

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk richten we onze aandacht op de alimentatieverplichting
van de ene ex-echtgenoot jegens de andere. Men denkt hierbij veelal in de
eerste plaats aan de alimentatieverplichtingen die door de rechter zijn opge-
legd op vordering van een van beide partijen, dus die in dagvaardingsproce-
dures. In gemeenschappelijk verzoekprocedures komt een dergelijke alimen-
tatieverplichting daarentegen tot stand op grond van een overeenkomst tus-
sen partijen. Aan de rechter dient krachtens art. 155 Boek 1 BW in een
gemeenschappelijk verzoekprocedure te worden meegedeeld of, en zo ja op
welke wijze, partijen hun onderlinge vermogensrechtelijke betrekkingen, daar-
onder begrepen een uitkering tot levensonderhoud, wensen te regelen bij de
scheiding. Deze afspraken kunnen en worden veelal door de rechter in het
vonnis opgenomen.

Het maken van afspraken over de alimentatie jegens elkaar staat partijen
overigens vrij en is dus ook in dagvaardingsprocedures mogelijk. In dagvaar-
dingsprocedures is men evenwel niet verplicht de rechter op de hoogte te
brengen van een eventuele overeenkomst. Uit de informatie in de scheidings-
dossiers is dan ook niet met zekerheid te zeggen of dergelijke overeenkom-
sten of convenanten bestaan bij scheidingen die op dagvaarding zijn uitge-
sproken. In het hierna volgende zullen we het onderscheid tussen alimenta-
tieverplichtingen die door de rechter zijn opgelegd- dus die in dagvaardings-
procedures- en die die zijn voortgekomen uit een overeenkomst, goed in het
oog houden.

In dit hoofdstuk volgt allereerst een beschrijving van het aantal gevallen
waarin een alimentatieverplichting jegens de ex-echtgenoot is ontstaan, en in
welke gevallen dat is gebeurd. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed
aan het inkomen van partijen, aan de aanwezigheid van kinderen en de duur
van het huwelijk. Vervolgens komen andere aspecten van de alimentatie aan
de orde zoals de hoogte van de alimentatie, de beperking van de duur, de in-
dexering en het nihilbeding.

Wat betreft de aard van het scheidingstype kan worden vermeld dat in 97%
van de onderzochte zaken uiteindelijk echtscheiding werd uitgesproken, in
2% van de gevallen scheiding van tafel en bed en in 1 % van de gevallen ont-
binding van het huwelijk. In dit verslag worden deze typen verder niet afzon-
derlijk behandeld.

4.2 Wel of geen alimentatie voor de,ex•echtgenoot

In 15% (= 365) van alle onderzochte dagvaardingszaken werd de rechter op
vordering van één of beide partijen verzocht een uitspraak te doen over de ali-
mentatie voor de ex-echtgenoot. Van deze vorderingen werd 77% toegewezen
en 21 % afgewezen; in de overige gevallen is de beslissing aangehouden of



was de vordering niet ontvankelijk 1). Vorderingen die in de loop van de proce-
dure weer werden ingetrokken, zijn hierbij niet geteld als vordering. In 7% van
de dagvaardingszaken deed zich dit voor.

In alle vorderingen op één na ging het om alimentatie voor de vrouw. De ene
vordering voor alimentatie voor de man werd afgewezen. Bij de scheidingen
op gemeenschappelijk verzoek betrof de regeling steeds alimentatie voor de
vrouw. Wanneer we hierna de resultaten met betrekking tot de alimentatie
voor de ex-echtgenoot bespreken, betreft het dus steeds alimentatie voor de
vrouw.

Uiteindelijk heeft de rechter in 11 % (= 282) van de dagvaardingszaken, blij-
kens het vonnis of de bijbehorende alimentatiebeschikking, een alimentatie-
verplichting jegens de ex-echtgenoot vastgesteld in de vorm van een maande-
lijks te betalen bedrag. Dat wil zeggen dat'het vergelijkbare percentage in de
populatie van in 1982 door de rechtbanken afgedane zaken met 95% zeker-
heid ligt tussen 11 en 13%. Hierin zijn begrepen de gevallen (waarschijnlijk 29
van de 282) waarin de schriftelijke dan wel mondelinge afspraken over alimen-
tatiebetaling in het vonnis zijn opgenomen. In geen van de gevallen was spra-
ke van een bedrag ineens. Telt men tevens die (vijf) gevallen waarin blijkens
het dossier een afspraak over de alimentatie was gemaakt die niet in het von-
nis was vermeld, dan komt het percentage scheidingen op dagvaarding waar-
in alimentatie aan de ex-echtgenoot zal (moeten) worden uitgekeerd op 12%.

In dit verband kan worden aangetekend dat in 7% van de scheidingen op
dagvaarding blijkens het scheidingsdossier sprake was van een convenant; in
de helft van de gevallen was daarvan een schriftelijk bewijsstuk in het dossier
aanwezig. In verstekzaken, refertezaken en in zaken op tegenspraak is het
aantal convenanten naar verhouding nagenoeg even groot. In 1 op de 5 van de-
ze convenanten in dagvaardingszaken is sprake van een maandelijks te beta-
len bedrag aan alimentatie voor de gewezen echtgenoot. Of en zo ja, in hoe-
veel van de overige gevallen partijen zijn overeengekomen alimentatie uit te
keren, kan niet uit de gegevens in de dossiers worden afgeleid.

Daarnaast bleek in 21% van de gemeenschappelijk verzoekprocedures de
door partijen getroffen regeling over een maandelijks te betalen bedrag aan
alimentatie voor de ex-echtgenoot in het vonnis te zijn opgenomen, terwijl in
drie gevallen wel afspraken zijn gemaakt die niet in het vonnis zijn vermeld.
Dit betekent dat in het totaal bij 22% van de scheidingen op gemeenschappe-
lijk verzoek partijen hebben afgesproken dat maandelijks een bedrag voor ali-
mentatie aan de ex-echtgenoot zal worden betaald. Dat komt neer op 17 à
27% van alle in 1982 uitgesproken scheidingen op gemeenschappelijk verzoek.

Hierbij kan worden vermeld dat in drie gevallen naast een maandelijks te
betalen bedrag tevens sprake was van een bedrag ineens, terwijl het in twee
gevallen ging om alleen een bedrag ineens. In gemeenschappelijk verzoekpro-
cedures is dus niet alleen vaker sprake van een alimentatieverplichting jegens
de kinderen dan in dagvaardingsprocedures - zoals we in het vorige hoofd-
stuk constateerden - doch ook vaker van een alimentatieverplichting ten op-
zichte van de ex-echtgenoot.

Zoals gezegd was bij vijf van de scheidingen op gemeenschappelijk verzoek
sprake van een bedrag ineens. In twee van de dagvaardingszaken waren partij-
en overeengekomen dat alleen een bedrag ineens zou worden uitgekeerd, zo
bleek uit de dossiers. Deze afspraken waren niet in het vonnis of de bijbeho-
rende beschikking opgenomen. In hoeverre een "bedrag ineens" een vorm van
alimentatie is of louter een verdeling van het gemeenschappelijk vermogen
betreft, is moeilijk te beoordelen.

In dit verband kan worden vermeld dat uit 26 (= 1 %) van de scheidingsdos-
siers viel op te maken dat pensioenrechten waren verrekend. In de ene helft
van de gevallen bleek dit uit het vonnis, in de andere helft uit een convenant.
Voorts werd in 79% van de vonnissen scheiding en deling van de goederen be-

1) In dertien zaken heeft de rechter na het scheidingsvonnis op de alimentatievordering beschikt in
de zg. alimentatiebeschikking.
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volen. Over de bedragen die daarmee waren gemoeid en over eventuele over-
bedeling van een van de partijen zijn in dit onderzoek geen gegevens vast-
gelegd.

Concluderend kan worden gesteld dat uit de scheidingsdossiers valt op te
maken dat in 1982 bij ca. 13% van de scheidingen - hetzij door de rechter,
hetzij bij overeenkomst - is bepaald dat alimentatie aan de ex-echtgenoot
zal worden uitgekeerd. Dat wil zeggen dat het vergelijkbare percentage in de
populatie van in 1982 door de rechtbanken afgedane zaken met 95% zeker-
heid ligt tussen 11 en 14%. In tabel 6 zijn de percentages voor dagvaardings-
procedures en procedures op gemeenschappelijk verzoek nogmaals afzonder-
lijk weergegeven.

Tabel 6: Overzicht van het aantal alimentatieverplichtingen jegens de ex-echtgenoot; naar aard van
de procedure; steekproef uit in 1982 door de rechtbanken uitgesproken scheidingen
(n = 2686).

maandelijks bedrag

tevens bedrag ineens
alleen bedrag ineens

totaal met alimentatie

dagvaardings- procedure op totaal
procedure
(n = 2463)

gem. verzoek
(n = 223) (n = 2686)

11%') 21% 12%
(= 282 zaken) (= 47 zaken) (= 329 zaken)

- 3 zaken 3 zaken
- 2 zaken 2 zaken

12%") 22% 13%")

met uitzondering van vijf gevallen waarin een overeengekomen alimentatieverplichting niet in
het vonnis was opgenomen.
Inclusief gevallen genoemd ad ").

Het door ons gevonden percentage scheidingen waarin sprake is van een
alimentatieverplichting (13%), is lager dan uit de in de inleiding genoemde re-
gionale onderzoeken over 1976-1978 naar voren kwam, nl. circa 19%. Dit ver-
schil is niet te verklaren uit een verschil in onderzoekgroep. Weliswaar betref-
fen de genoemde onderzoeken beide slechts één rechtbank en de hier gerap-
porteerde cijfers een landelijk representatief onderzoek, maar bij een onder-
verdeling naar rechtbank blijken deze verschillen eveneens aanwezig (zie bij-
lage 8). Bovendien komt ons "steekproefpercentage" voor de rechtbank Rot-
terdam overeen met dat uit de inmiddels bekend geworden resultaten uit het
rolkaartenonderzoek in het arrondissement Rotterdam over 1982. Een en an-
der leidt tot de conclusie dat het aantal alimentatieverplichtingen jegens de
ex-partner in 1982 naar verhouding lager is dan in de jaren 1976-1978 2).

Het percentage scheidingen waarbij bij wijze van voorlopige voorziening ali-
mentatie aan de ex-echtgenoot is toegekend, bedraagt eveneens 12. Het gaat
echter niet steeds om dezelfde gevallen. Na toekenning van alimentatie voor
de vrouw bij voorlopige voorziening volgde in 64% van de gevallen eveneens
toekenning van alimentatie bij de scheiding en in 36% van de gevallen dus
niet. Dit betreft vrijwel uitsluitend dagvaardingsprocedures. In gemeenschap-
pelijk verzoekprocedures blijkt het sporadisch voor te komen dat alimentatie
voor de vrouw bij wijze van voorlopige voorziening wordt vastgesteld.

Is voor de duur van de procedure geen alimentatie aan de vrouw toegekend,
dan blijkt dat bij de scheiding in dagvaardingsprocedures in 3% van de geval-
len wel alimentatie aan de vrouw is toegekend (zie bijlage 9).

Nu we hiervoor hebben aangegeven bij hoeveel scheidingen een alimenta-
tieverplichting jegens de ex-echtgenoot tot stand is gekomen, blijkens de ge-
gevens in de scheidingsdossiers, zullen we vervolgens trachten de vraag te
beantwoorden in welke gevallen dat is gebeurd.

2) Het aantal scheidingen met een alimentatieverplichting blijkt per rechtbank nogal te verschillen
(zie bijlage 8).
Uit het rolkaartenonderzoek van het CBS blijkt dat het percentage scheidingen waarbij alimenta-
tie aan de gewezen echtgenoot is toegekend, in Rotterdam in 1982 ongeveer 9% bedraagt.
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4.2.1 Inkomen

Een voorwaarde voor het toekennen van alimentatie aan de echtgenoot die
niet voldoende inkomsten tot zijn of haar levensonderhoud heeft, is dat de
partij die deze alimentatie zal moeten betalen, daartoe in staat is. Men
spreekt in dit verband van de draagkracht van de alimentatieplichtige en de
draagkrachtruimte. Deze is onder meer afhankelijk van het inkomen. Is er vol-
doende draagkracht, dan zal de rechter in principe alleen alimentatie toeken-
nen als hij ervan overtuigd is dat degene die de alimentatie vraagt, niet in
staat is zelf voldoende inkomsten tot zijn of haar levensonderhoud te verwer-
ven, dat wil zeggen dat hij of zij "behoeftig" is.

Om inzicht te verkrijgen in het verband tussen draagkracht en behoeftig-
heid van partijen enerzijds en de alimentatie voor de ex-echtgenoot ander-
zijds, hebben wij uit de dossiers onder meer de daarin aanwezige gegevens
over het inkomen van man en vrouw overgenomen. We zijn uitgegaan van het
moment waarop de scheiding was uitgesproken. Helaas bleek circa een derde
van de scheidingsdossiers geen gegevens over het inkomen van de man te be-
vatten. Uit de dossiers viel voorts op te maken dat in ieder geval 55% van de
vrouwen op het moment van de scheiding een inkomen had, afgezien van de
eventuele alimentatie vastgesteld bij voorlopige voorziening. Het betrof in
23% van de gevallen een inkomen uit arbeid en in 28% een bijstandsuitkering,
al dan niet als aanvulling op het overige inkomen.

Gezien het grote aantal zaken waarin gegevens over het inkomen van man
en vrouw ontbreken, is voorzichtigheid geboden bij het hanteren van deze ge-
gevens. Op basis van deze gegevens kan bijvoorbeeld niet zonder meer wor-
den geconcludeerd hoe de inkomensverdeling van de scheidende mannen en
vrouwen was in 1982, omdat het mogelijk is dat van bepaalde inkomenscate-
gorieën relatief vaak gegevens ontbreken. Een belangrijke oorzaak van dit gro-
te aantal "onbekenden" is het gevolg van het feit dat bij sommige rechtban-
ken de gegevens over het inkomen in afzonderlijke dossiers zijn opgeborgen.
Deze dossiers zijn ter vermijding van extra belasting niet op alle rechtbanken
opgevraagd. Laat men drie rechtbanken waar deze informatie relatief vaak
ontbreekt, buiten beschouwing, dan blijkt circa 15% van de dossiers geen ge-
gevens over het inkomen van de man te bevatten. De eventuele vertekening
door het ontbreken van deze informatie is dus waarschijnlijk niet groot.

Met behulp van de wel beschikbare gegevens is het echter wel mogelijk de
vraag te beantwoorden of bij lagere inkomens (= geen of minder draagkracht)
in minder gevallen alimentatie wordt opgelegd of afgesproken dan bij hogere
inkomens. Dat is inderdaad het geval, zoals blijkt uit tabel 7.

Tabel 7: De relatie tussen de hoogte van het inkomen van de man, voorzover bekend, en de aan-
wezigheid van een alimentatieverplichting ten opzichte van de vrouw; scheidingsvonnis-
sen 1982, steekproef.

1100 of minder

1101 t/m 1500

1501 t/m 2000

2001 t/m 3000

3001 t/m 4000

4001 tlm 5000

meer dan 5000

hoogte inkomen man % met alimentatie voor de vrouw
netto per maand
in guldens dagvaarding gemeenschappelijk verzoek totaal

onbekend

totaal

betreft in totaal vijf gevallen.
betreft in totaal een geval.

- - -
4 - 4

10 5 10
22 18 21
44 (100)') 48
55 - 55
55 (100)--) 58

8 33 11

11% 22% 13%
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De gegevens over de hoogte van inkomen zijn verkregen door optelling van
gegevens uit verschillende bronnen, als daar sprake van was. De inkomens-
bronnen waarover gegevens zijn vastgelegd, zijn arbeid of onderneming, ver-
mogen, sociale verzekeringen, sociale voorzieningen, pensioenverzekeringen
en andere. In geval de hoogte van de inkomsten uit minstens één van de ge-
noemde bronnen niet bekend was, terwijl duidelijk was dat uit die bron veel in-
komsten werden genoten, is de hoogte van het inkomen als "onbekend" be-
schouwd (11).

Hiervoor hanteerden wij het netto-inkomen als indicatie voor draagkracht.
Het is echter niet meer dan een indicatie. De werkelijke draagkracht kan bij
een bepaald inkomen namelijk sterk verschillen, afhankelijk van de onkosten.
De "Tremanormen" geven richtlijnen voor het berekenen van de zogenaamde
"draagkrachtruimte", dat wil zeggen, dát gedeelte van het inkomen dat de ali-
mentatieplichtige niet zelf nodig heeft voor zijn noodzakelijke kosten van le-
vensonderhoud.

Bij de opzet van ons onderzoek lag de bedoeling voor deze draagkrachtruim-
te te berekenen. Daartoe zijn uit de dossiers eveneens gegevens over de uitga-
ven van man en vrouw overgenomen. Vastgelegd werd of er sprake was van
bepaalde uitgaven en zo ja, om welke bedragen het ging. De geregistreerde
onkostenposten zijn onder meer: woonkosten, beroepskosten, ziektekosten
en afbetalingslasten. Hoewel in vele dossiers melding werd gemaakt van een
of meer onkostenposten, ontbraken vaak gegevens over de hoogte ervan. Re-
den waarom we hebben moeten afzien van een poging de draagkrachtruimte
conform de "Tremanormen" te berekenen.

Om met behulp van de beschikbare gegevens tot een wat betere benadering
van de draagkrachtruimte te komen, is het netto-maandinkomen van de man
verminderd met de verschuldigde kindera(imentatie. De resultaten van deze
berekening - weergegeven in bijlage 10 - geven een beeld te zien dat weinig
verschilt van dat in tabel 7.

Volgens de wet is sprake van behoeftigheid van een ex-echtgenoot wanneer
deze niet voldoende inkomsten tot zijn of haar levensonderhoud heeft en deze
niet in redelijkheid kan verwerven. In de "Tremanormen" wordt hierbij opge-
merkt dat het in het algemeen niet eenvoudig zal zijn te bepalen of van de
vrouw mag worden verwacht dat zij geheel of ten dele in haar eigen levens-
onderhoud voorziet. Bij beantwoording van deze vraag zou volgens de werk-
groep die de normen opstelde onder meer in aanmerking kunnen worden ge-
nomen haar leeftijd, haar arbeids(on)geschiktheid en het al dan niet belast
zijn met de zorg voor kinderen. Kortom, duidelijke maatstaven voor behoeftig-
heid ontbreken. In dit onderzoek hebben wij dan ook niet kunnen vaststellen
of en zo ja, in hoeverre sprake was van behoeftigheid. Het inkomen van de
vrouw op het moment van de scheiding kan hiervoor wel enigszins een indica-
tie zijn. We zullen daarom de relatie tussen deze indicator voor behoeftigheid
en alimentatie hier weergeven.

Zoals reeds is opgemerkt, viel uit de dossiers op te maken dat in ieder geval
55% van de vrouwen op het moment van de scheiding inkomsten had uit ar-
beid, uit een of andere uitkering of uit beide bronnen. Van in het totaal 49%
van de vrouwen was de hoogte van het inkomen uit de dossiers af te leiden.
Voor het merendeel betrof het vrouwen met een bijstandsuitkering dan wel
vrouwen met een netto-maandinkomen van minder dan 1100 gulden. Bij deze
groep is volgens ons duidelijk sprake van behoeftigheid; 12% van hen werd bij
de scheiding alimentatiegerechtigd 3). Van de groep vrouwen met een inko-
men tussen 1100 en 1500 gulden per maand, anders dan op grond van een bij-
standsuitkering, kreeg 7% recht op alimentatie en van de vrouwen met een in-

3) Van de vrouwen van wie bekend is dat zij een bijstandsuitkering hadden op het moment van de
scheiding (28%), bleek aan 9% alimentatie te zijn toegekend. Van circa een derde van de ex--
echtgenoten van deze vrouwen met een bijstandsuitkering bleek het inkomen niet hoger dan
1500 gulden netto per maand en van circa 75% niet hoger dan 2000 gulden.
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komen van meer dan 1500 gulden 6%. Dan is er een grote groep vrouwen
waarvan niet uit het dossier bleek dat zij enige vorm van inkomsten hadden en
die, naar mag worden aangenomen, geen inkomsten hadden op het moment
van de scheiding, anders dan eventuele alimentatie vastgesteld bij voorlopige
voorziening. Van deze groep vrouwen werd 14% alimentatiegerechtigd bij de
scheiding.

4.2.2 Kinderen, huwelijksduur en leeftijd van de vrouw

In tabel 8 is een overzicht gegeven van de relatie tussen de alimentatie voor
de ex-echtgenoot en de aanwezigheid van kinderen. Over het geheel genomen
blijkt bij scheidingen met kinderen nauwelijks vaker (13%) sprake te zijn van
een alimentatie voor de ex-echtgenoot dan bij scheidingen zonder kinderen
(11%). Dat geldt evenzeer als men zich beperkt tot de kinderen waarover het
gezag bij de scheiding aan de vrouw is opgedragen (13% alimentatie voor de
vrouw). Men zou verwachtenook gezien de "Tremanormen" op dit punt- dat bij
aanwezigheid van kinderen veel vaker alimentatie voor de ex-partner wordt be-
taald dan wanneer er geen kinderen in het geding zijn, omdat een van de ou-
ders immers veelal in verband met de verzorging van de kinderen niet in staat
zal zijn volledig in zijn of haar eigen onderhoud te voorzien. Dat geldt met na-
me bij heel jonge kinderen. In gemeenschappelijke verzoekprocedures is overi-
gens wel sprake van verschil (zie tabel 8).

Tabel 8: Het percentage scheidingen waarbij alimentatie aan de vrouw is toegekend naar aan-
wezigheid en leeftijd van de kinderen; steekproef uit in 1982 door de rechtbanken uitge-
sproken scheidingen.

geen kinderen
wel kinderen

wel kinderen/vrouw gezag
waarvan jongste kind
- 5 jaar of jonger
- 6 t/m 11 jaar
- 12 t/m 17 jaar
- 18 jaar of ouder

met alimentatie voor de vrouw

dagvaarding gemeenschappelijk verzoek totaal

11 9 11
12 31 13

6 22 7
13 32 14
14 44 18
35 37 35

Neemt men vervolgens de leeftijd van de kinderen in beschouwing, dan
blijkt dat aan de vrouw vaker alimentatie is toegekend naarmate het kind of de
kinderen ouder zijn. Dit is waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat in het al-
gemeen de moeders ook ouder zijn en daarmee de kans op alimentatie voor
hen groter is (zie hierna).

Gaat men uit van de vrouwen aan wie bij de scheiding het gezag over de kin-
deren is opgedragen, dan blijkt dat aan de vrouw in 7% van de gevallen ali-
mentatie is toegekend als het jongste (of enige) kind nog geen zes jaar is, in
14% van de gevallen als het jongste kind tussen de zes en elf jaar oud is, in
18% van de gevallen als het tussen de 12 en 17 jaar oud is en in 35% van de
gevallen als het jongste (of enige) kind 18 jaar of ouder is. Ook in dit opzicht
zijn de percentages bij scheidingen op gemeenschappelijk verzoek syste-
matisch hoger dan bij scheidingen uitgesproken op dagvaarding (zie tabel 8).

Om de eerder genoemde reden zou men eerder verwachten dat deze relatie
omgekeerd was, dus dat bij aanwezigheid van jongere kinderen vaker alimen-
tatie aan de vrouw wordt toegekend. Een verklaring zou kunnen zijn dat in ge-
val van oudere kinderen de vrouw over het algemeen ouder is en het huwelijk
langer heeft geduurd. Uit de in tabel 9 gepresenteerde gegevens blijkt althans
dat de vrouw vaker alimentatie is toegekend naarmate zij ouder is en naarma-
te het huwelijk langer heeft geduurd.
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Tabel 9: De relatie tussen huwelijksduur resp. de leeftijd van de vrouw op het moment van de schei-
ding en de aanwezigheid van een alimentatieverplichting ten opzichte van de vrouw; schei-
dingsvonnissen 1982, steekproef.

°/u met alimentatie voor de vrouw
huwelijksduur

dagvaarding gemeenschappelijk verzoek totaal

0 t/m 4 jaar 3% 5% 3%
5 t/m 9 jaar 6 11 6

10t/m14jaar 11 23 12
15 t/m 19 jaar 13 44 16
20 t/m 24 jaar 25 46 27
25 jaar of meer 32 33 32

leeftijd vrouw

jonger dan 20 jaar 0 - (0)
20 tlm 29 jaar 3 4 3
30 t/m 39 jaar 11 23 12
40 t/m 49 jaar 25 28 25
50 t/m 59 jaar 38 50 40
60 t/m 64 jaar 57 - 57
65 jaar of meer 32 - 32

onbekend 8 36 10

Tenslotte wordt hier enige aandacht besteed aan het aspect van de kinder-
alimentatie. Bij analyse bleek dat vaker sprake is van alimentatie voor de ex--
echtgenoot wanneer voor de kinderen ook alimentatie is opgelegd (19%) dan
wanneer voor één of meer kinderen geen alimentatie is opgelegd (7%). Ook in
dit opzicht is het verschil bij scheidingen op gemeenschappelijk verzoek veel
groter dan bij scheidingen op dagvaarding: in 46% van de gevallen met kinder-
alimentatie is in gemeenschappelijk verzoekzaken tevens sprake van alimen-
tatie voor de ex-echtgenoot, tegen 8% van de zaken waarin voor de kinderen
geen alimentatie is vastgesteld (zie bijlage 11).

Bij de bespreking van de hoogte van de alimentatiebedragen komen we op
het onderwerp van de kinderalimentatie terug.

4.2.3 Alimentatie afgewezen

Het is niet alleen interessant te zien in welke gevallen alimentatie is toege-
kend, maar ook in welke gevallen de vordering tot alimentatie voor de vrouw
respectievelijk de man is afgewezen. Zoals hiervoor reeds is vermeld, werd
21% van de vorderingen afgewezen. Dat wil zeggen dat in 3% van alle dag-
vaardingszaken een vordering tot alimentatie voor de ex-echtgenoot is afge-
wezen.

Afwijzing van de vordering blijkt in de eerste plaats vaker voor te komen
naarmate het inkomen van de man lager is. Bij een inkomen van niet hoger
dan 1500 gulden netto per maand werd bijna 60% van de alimentatievorderin-
gen afgewezen en bij een inkomen boven de 3000 gulden 2%. Zoals hieronder
bij bespreking van de motiveringen zal blijken, speelt het ontbreken van vol-
doende draagkracht dan ook een belangrijke rol.

Bij scheidingen waarbij geen minderjarige kinderen zijn betrokken, blijkt de
alimentatievordering ten behoeve van de ex-echtgenoot in 14% van de geval-
len te zijn afgewezen, dat is dus minder dan gemiddeld; is het gezag over de
kinderen aan de vrouw toegewezen dan blijkt de vordering voor alimentatie
voor de vrouw in 22% van de gevallen te zijn afgewezen, bij toewijzing van het
gezag aan de man 43% en in zaken met "verdeelde" voogdij (12) 64%. Afwij-
zing komt voorts naar verhouding wat vaker voor naarmate de leeftijd van het
jongste kind lager is. Ook hier moet de verklaringbehalve in ontbreken van vol-
doende draagkrachtalthans voor een deel worden gezocht in de huwelijksduur
en de leeftijd van de vrouw. Afwijzing van de alimentatievorderingen blijkt in
het algemeen wat vaker te hebben plaatsgevonden naarmate het huwelijk kor-
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ter heeft geduurd: bij een huwelijksduur van maximaal vier jaar is 42% van de
vorderingen afgewezen, bij een duur van maximaal 14 jaar 29%, bij een duur
van 15 jaar of langer 16% en bij een duur van 25 jaar of meer 8%.

Zoals op grond van deze gegevens is te verwachten, blijken alimentatievor-
deringen vaker te zijn afgewezen naarmate de vrouw jonger is: in de gevallen
dat de vrouw op het moment van de scheiding tussen 20 en 30 jaar was, blijkt
46% van de vorderingen te zijn afgewezen, bij vrouwen van 50 jaar of ouder
7%.

De motivering van de rechter tot afwijzing van de alimentatievorderingen,-
evenals die tot toewijzing komen in een volgende paragraaf aan de orde.

4.3 De hoogte van het alimentatiebedrag voor de ex-echtgenoot

Gegevens over de hoogte van het alimentatiebedrag zijn vermeld in tabel
10. Uit deze tabel blijkt dat het maandelijks te betalen bedrag in ruim de helft
van de gevallen vijfhonderd gulden of minder bedraagt en in 25% van de ge-
vallen meer dan duizend gulden. In zestien gevallen was sprake van een afne-
mend bedrag.

Voorts blijkt dat in gemeenschappelijke verzoekprocedures de bedragen
gemiddeld hoger zijn dan in dagvaardingsprocedures.

Zoals eerder vermeld is in vijf zaken de vrouw een bedrag ineens uitgekeerd.
De hoogte van deze bedragen varieert van 12.500 tot 260.000 gulden. In twee
van deze zaken ging het bedrag ineens vergezeld van een maandelijks bedrag
aan alimentatie.

Tabel 10: De hoogte van het bedrag van de alimentatie voor de ex-echtgenoot, per maand, naar
aard van de procedure; steekproef uit in 1982 uitgesproken scheidingen.

bedrag per maand dagvaarding gemeenschappelijk verzoek totaal
(n = 282) (n = 47) (n = 329)

100 gulden of minder 5% 2% 5%

101 t/m 200 gulden 16 2 14
201 t/m 300 gulden 18 6 16
301 t/m 400 gulden 8 4 8
401 t/m 500 gulden 13 11 12
501 t/m 1000 gulden 20 23 20
1001 t/m 1500 gulden 7 15 8
1501 t/m 2000 gulden 8. 13 9
2001 t/m 3000 gulden 5 11 6
meer dan 3000 gulden 1 13 2
variabel bedrag 0 0 0

totaal 100% 100% 100%

gemiddeld bedrag 739 gld 1523 gld 848 gld

Het door de rechter vastgestelde bedrag is in ruim de helft van de gevallen ge-
lijk aan het gevraagde en in circa 40% van de gevallen is het lager dan oor-
spronkelijk was gevraagd. Het betreft dus alleen de dagvaardingszaken.

De hoogte van het alimentatiebedrag is uiteraard sterk afhankelijk van de
hoogte van het inkomen van de man die een goede indicatie vormt voor zijn
draagkracht. In tabel 11 is dit verband duidelijk te zien. Het daar gepresenteer-
de totaalbeeld is sterk bepaald door dat van de dagvaardingsprocedures.
Door het geringe aantal scheidingen op gemeenschappelijk verzoek waarover
deze gegevens beschikbaar zijn, leek een uitsplitsing naar aard van de proce-
dure hier niet zinvol.
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Tabel 11: De relatie tussen de hoogte van het inkomen van de man, voorzover bekend, en de hoogte
van het maandelijks te betalen bedrag aan alimentatie voor zijn ex-echtgenoot; steek-
proef uit in 1982 door de rechtbanken uitgesproken scheidingen.

hoogte inkomen man bedrag alimentatie voor de vrouw
netto per maand

1101 t/m 1500 gulden
1501 t/m 2000 gulden
2001 t/m 3000 gulden
3001 t/m 4000 gulden
4001 t/m 5000 gulden
meer dan 5000 gulden

onbekend

totaal

1 tim 500 gld 501 t/m 1000 gld > 1000 gld gemidd. in gld*)

100 198( 11)
89 11 323 ( 65)
72 25 3 451 ( 90)
28 41 31 899 ( 32)
18 9 73 1416( 11)
14 14 71 1759( 7)

30 21 49 1409 (112)

55 20 25 848 (328)

`) Tussen haakjes het totaal aantal gevallen in de betreffende inkomenscategorie.

Uit de in tabel 11 vermelde gegevens valt af te leiden dat het gedeelte van
het netto inkomen van de man dat zal moeten worden uitgekeerd aan de ex--
echtgenoot, in het algemeen toeneemt met de hoogte van het inkomen. Zo is
bij een inkomen van tussen de 1100 en 1500 gulden gemiddeld 16% bestemd
voor alimentatie voor de ex-echtgenoot en bij een inkomen van tussen de 4000
en 5000 gulden 31 %.

Zoals hiervoor is uiteengezet is het niet mogelijk op grond van de in de dos-
siers aangetroffen informatie na te gaan of en in hoeverre de hoogte van de uit
te keren alimentatiebedragen in overeenstemming zijn met de bedragen die
volgens de Tremanormen zouden moeten worden uitgekeerd.

4.4 De duur van de alimentatieverplichting

Bij de toekenning van alimentatie kan de rechter bepalen dat de alimenta-
tieverplichting slechts voor een bepaalde periode geldt (art. 157 lid 3 boek 1
BW). Partijen kunnen dit uiteraard ook onderling overeenkomen.

In 62 (= 19%) van de 329 gevallen werd de maandelijkse alimentatiever-
plichting aan een termijn gebonden (= 15 à 23% in de populatie). Bij de ge-
meenschappelijk verzoekprocedures kwam dit naar verhouding vaker voor
dan in dagvaardingsprocedures en wel in 38% respectievelijk 16% van de ge-
vallen.

Afwijzing van de vordering tot beperking van de alimentatieduur deed zich
voor in vijf dagvaardigingszaken, dat wil zeggen bij 10% van de vorderingen
tot duurbeperking. Daarnaast is bij een van de scheidingen op gemeenschap-
pelijk verzoek de in het convenant vermelde duurbeperking niet in het vonnis
opgenomen.

Voorzover een maximum tijdsduur werd bepaald bedroeg deze in dagvaar-
dingszaken in 70% van de gevallen zes jaar of korter, in 23% van de gevallen
tussen de 7 en 12 jaar en in 7% van de gevallen werd de tijdslimiet niet uitge-
drukt in jaren, maar in een te verwachten gebeurtenis, bv. "tot het moment
waarop de man een bepaalde uitkering krijgt". De lengte van de termijnen in
dagvaardingsprocedures en die bij scheidingen op gemeenschappelijk ver-
zoek verschillen over het geheel genomen niet wezenlijk van elkaar.

Uit eerder genoemde onderzoeken naar scheidingen uitgesproken in de pe-
riode 1976-1978 bij de rechtbanken Amsterdam (10) en Rotterdam (5) bleek dat
in 7 respectievelijk 4% van de scheidingen met een alimentatieverplichting
een duurbepaling was vermeld. Bij dezelfde rechtbanken bleken deze percen-
tages in 1982 ongeveer 21 en 7 te bedragen. In beide gevallen zijn ze in 1982
dus hoger dan in 1976-1978.
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4.5 Indexering van het alimentatiebedrag

In art. 402a boek 1 BW is bepaald dat de bij rechterlijke uitspraak of bij over-
eenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud jaarlijks van rechts-
wege worden gewijzigd met een door de Minister van Justitie vast te stellen
percentage. Het percentage komt overeen met de procentuele stijging van het
loonindexcijfer per 30 september van enig jaar ten opzichte van het overeen-
komstige indexcijfer op 30 september van het voorafgaande jaar. De wijziging
gaat in op 1 januari daaropvolgend.

Partijen kunnen zelf een andere regeling treffen dan wel de rechter vragen
een andere regeling te treffen. Doen zij dit niet, dan geldt de wettelijke indexe-
ring.

In 4% van de door ons onderzochte scheidingen met een alimentatiever-
plichting bleek indexering van het alimentatiebedrag geheel te zijn uitgeslo-
ten; in dagvaardingszaken is het 2% en bij de scheidingen op gemeenschap-
pelijk verzoek 13%. In 6% van de gevallen was sprake van een andere dan de
wettelijke indexeringsregeling en in 90% van de gevallen gold de wettelijke re-
geling, zij het dat bij circa 6% van deze gevallen de eerstvolgende aanpassing
werd uitgesloten. Dit vindt meestal plaats bij scheidingen die tegen het einde
van een kalenderjaar zijn uitgesproken wanneer een verhoging op korte ter-
mijn niet billijk wordt geacht.

4.6 Het nihilbeding

Op grond van artikel 158, boek 1 BW, kunnen partijen overeenkomen dat in het
geheel geen alimentatie zal worden betaald. Men noemt dit een nihilbeding.

Het aantal onderzochte dagvaardingszaken waarin een nihilbeding is geslo-
ten, bedraagt 65 (ofwel 3%) waarvan er 60 in het vonnis zijn opgenomen , ter-
wijl in 162 (= 73%) van de zaken op gemeenschappelijk verzoek sprake blijkt
te zijn van een nihilbeding. Voor het totaal van alle scheidingen komt het aan-
tal met een nihilbeding uit op 8% (= 7 à 9% in de totale groep van in 1982 ge-
scheidenen).

Een nihilbeding komt dus zowel absoluut als relatief vaker voor bij scheidin-
gen op gemeenschappelijk verzoek dan bij scheidingen uitgesproken op dag-
vaarding. Dit is een gevolg van het wettelijk voorschrift dat partijen in een pro-
cedure op gemeenschappelijk verzoek de rechter op de hoogte moeten stellen
van de wijze waarop zij hun onderlinge vermogensrechtelijke betrekkingen re-
gelen: men kan beslissen alimentatie uit te keren (22%) of overeenkomen dat
niet te doen (73%). In enkele van de zaken met een gemeenschappelijk ver-
zoek ontbrak de informatie hierover in het dossier dan wel bleek geen regeling
te zijn getroffen.

Bij het begin van het onderzoek is niet alleen de vraag gesteld in hoeveel ge-
vallen een nihilbeding is afgesloten, maar ook in welke gevallen. Om daar enig
inzicht in te krijgen, zijn de zaken met en zonder nihilbedrag vergeleken ten
aanzien van het inkomen van de man en de vrouw, de huwelijksduur, de leef-
tijd van de vrouw en de aanwezigheid van kinderen. Zoals eerder vermeld ble-
ken over het inkomen en de leeftijd van de partijen helaas in veel gevallen
geen gegevens in de dossiers te vinden. Dat betekent dat de resultaten met
voorzichtigheid moeten worden gehanteerd.

Voorzover de hoogte van het inkomen van de man bekend is, blijkt dat het
percentage nihilbedingen per inkomenscategorie - zoals onderscheiden in
tabel 7 - bij inkomens beneden de 4000 gulden netto per maand niet sterk te
verschillen: het varieert van 5 tot 10%. Bij inkomens boven de 4000 gulden
hebben we daarentegen in geen enkel geval een nihilbeding aangetroffen.

Voorzover de vrouw een inkomen had op het moment van de scheiding en
daarover gegevens bekend zijn, blijkt dat in geen van de- overigens schaarse
gevallen waarin de vrouw een inkomen van meer dan 2000 gulden heeft (= 13
gevallen) sprake te zijn van een nihilbeding.
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Bij de groep met een inkomen beneden de 2000 gulden bedraagt het percen-
tage nihilbedingen 9. Het hoogste percentage treffen we aan in de categorie
met een inkomen tussen de 1100 en 1500 gulden, nl. 13%.

Tussen huwelijksduur en nihilbeding blijkt geen verband aanwezig, alleen
bij een huwelijksduur van 25 jaar of langer blijkt het percentage nihilbedingen
relatief gering, nl. 3. Dit relatief lage percentage vinden we terug bij de oudere
vrouwen, met name in de categorie van 60 t/m 64 jaar. In geen van deze geval-
len blijkt van een nihilbeding sprake te zijn. De aanwezigheid van kinderen en
de leeftijd van het jongste kind blijken evenmin verband te houden met het feit
of al dan niet,een nihilbeding is gesloten.

4.7 Motiveringen van de rechter

.In vonnissen dienen de gronden te worden vermeld waarop zij berusten. Be-
palingen hierover zijn te vinden in art. 121 van de Grondwet en in art. 59 lid 1-30
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Met betrekking tot de beslissingen
over de alimentatie voor de ex-echtgenoot hebben we nagegaan of daarvoor
inderdaad een, motivering was gegeven en zo ja, hoe die motiveringen luidden.
Allereerst komen aan de orde de motiveringen van de beslissingen tot gehele
of gedeeltelijke toewijzing van de vordering tot toekenning van een uitkering
tot levensonderhoud op zich, evenals van de beslissingen tot volledige afwij-
zing van deze vorderingen. Daarna volgt een beschrijving van de gronden voor
toewijzing onderscheidenlijk afwijzing van de vordering tot beperking van de
duur ervan. Het betreft dus alleen zaken waarin een vordering is gedaan waar-
op een uitspraak van de rechter is gevraagd.

4.7,1 De alimentatievordering op zich

Bij toewijzing van een vordering tot alimentatie kan de motivering betrek-
king hebben op zowel de toewijzing op zichzelf als op de beslissing omtrent
de hoogte van het bedrag. Het bedrag valt - zoals we zagen - in veel geval-
len (40%) lager uit dan het aanvankelijk geeiste bedrag. Als we aandacht be-
steden aan de motiveringen, dan gebeurt dat los van de vraag of het toegeken-
de bedrag hoger of lager is dan het gevorderde.

Om te beginnen geeft tabel 12 een samenvattend overzicht. Dit is tot stand
gekomen door de diverse argumenten die in de vonnissen of beschikkingen
zijn aangetroffen in te delen in drie categorieën, te weten die welke betrekking
hebben op a) de draagkracht, b) de behoeftigheid en c) de overige argumenten.
In veel gevallen was sprake van meer dan één argument. Wanneer de
"overige" argumenten voorkwamen in combinatie met argumenten betreffen-
de draagkracht en behoeftigheid, zijn deze in het samenvattende overzicht al-
leen onder draagkracht en behoeftigheid vermeld.

Uit tabel 12 blijkt dat bij gehele of gedeeltelijke toewijzing van de alimenta-
tievordering in een derde van de gevallen de overweging van de rechter de
draagkracht betrof, veelal in combinatie met de behoeftigheid. Argumenten
betreffende de behoeftigheid werden in ruim een kwart van de gevallen ge-
noemd, meestal in combinatie met de draagkracht. In 36% van de gevallen
werden andere argumenten dan die betreffende draagkracht en behoeftigheid
genoemd. Het betrof in 13% van de toegewezen vorderingen alleen het argu-
ment dat de beslissing conform de (uiteindelijke) wens van partijen was; in
eveneens 13% van de gevallen alleen het argument dat de vordering niet on-
gegrond was volgens de wet of een soortgelijke formule. In 27% van de geval-
len werd de beslissing tot toewijzing van de alimentatievordering niet gemoti-
veerd.

Voor afwijzing van de alimentatievordering werd vaker een motivering gege-
ven (88%) dan voor gehele of gedeeltelijke toewijzing (73%). In 72% van de af-
wijzende beslissingen was sprake van argumenten betreffende de draag-
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Tabel 12: Overzicht van de motiveringen in de vonnissen of bijbehorende beschikking tot toewij-
zing resp. afwijzing van de vordering voor alimentatie voor de ex-echtgenoot; steekproef
uit in 1982 door de rechtbanken uitgesproken scheidingen.

toewijzing afwijzing

1. m.b.t. draagkracht en behoeftigheid (e.a.) 23% 7%

2. alleen m.b.t. draagkracht 10 64
3. alleen m.b.t. behoeftigheid 4 1
4. m.b.t. draagkracht + ander argument - 1

5. alleen: conform (uiteindelijke) wens of overeenkomst partijen 13 11
6. alleen: vordering niet (langer) betwist 6 -
7. alleen: vordering niet ongegrond volgens wet, e.d. 13 -
8. alleen andere argumenten 2 4
9. 5 of 6 of 8 plus 7 2 -

10. onbekend 1

11. geen motivering 27 12

totaal 100 100
(= 282) (= 76)

kracht en in 8% van de gevallen van argumenten betreffende de behoeftig-
heid. In 11 % van de gevallen werd alleen als grond genoemd dat de beslissing
tot afwijzing conform de uiteindelijke wens van partijen was.

Op bijlagen 12 en 13 zijn de gevonden gronden meer in detail vermeld. Zoals
eerder opgemerkt gaat het in sommige gevallen om een argument voor de be-
slissing een lager, respectievelijk een hoger bedrag toe te wijzen dan aanvan-
kelijk was gevorderd.

4.7.2 Beperking van de duur

Bij 49 (=17%) van de 282 toegewezen alimentatievorderingen werd de rech-
ter tevens gevraagd te bepalen dat de alimentatieverplichting slechts voor
een beperkte tijd zou gelden. In 44 (= 90%) van deze gevallen is deze vordering
toegewezen. De motiveringen van de rechter om zich uit te spreken voor een
duurbeperking zijn samengevat in tabel 13. Het meest genoemde argument (in
27% van de gevallen) is dat met toewijzing van de vordering aan de (uiteinde-
lijke) wens van partijen werd beantwoord. Argumenten betreffende de draag-
kracht zijn niet aangetroffen bij de zaken in ons onderzoek, wel argumenten
met betrekking tot de behoeftigheid (bij 14% van de toegewezen vordering en
voor duurbeperking), terwijl bij eveneens 14% van de toegewezen vorderingen
tot duurbeperking alleen andere argumenten werden genoemd. Enkele voor-
beelden van deze "andere" argumenten zijn: "het gaat om een overbruggings-
regeling", "gezien de korte huwelijksduur" die respectievelijk 2 en 3 jaar was,
"gezien de relatief jonge leeftijd van de vrouw" (25 respectievelijk 30 jaar) en
tenslotte "gezien de tijdsduur sinds het uiteengaan van de partijen" (16 jaar
op het moment van de rechterlijke uitspraak). In 27% van de gevallen werd de
toewijzing van de duurbeperking niet gemotiveerd.

Een meer gedetailleerd overzicht van de motiveringen voor toewijzing van
de vorderingen tot beperking van de duur van de alimentatieverplichting zijn
te vinden in bijlage 14.

Dan resten nog de vijf gevallen waarin de eis tot beperking van de alimenta-
tieduur is afgewezen. In het kader van dit onderzoek een belangrijke groep,
doch erg klein van omvang. De representativiteit van het beeld van de motive-
ringen die deze groep laat zien is dan ook uiterst dubieus. Niettemin vermel-
den we de gevonden gronden voor afwijzing hier in de tekst.

Het meest voorkomende argument betrof de duur van het huwelijk (die res-
pectievelijk 21, 22 en 30 jaar bedroeg) in combinatie met het argument dat de
vrouw niet in staat geacht mocht worden zelf een inkomen te verwerven (2x) of
het argument van haar leeftijd op het moment van de scheiding (51 jaar). In
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Tabel 13: Overzicht van de motiveringen in 44 vonnissen of bijbehorende beschikking tot toewij-
zing van de vordering tot beperking van de duur van de alimentatieverplichting t.o.v. de
ex-partner; steekproef uit in 1982 door de rechtbanken uitgesproken scheidingen.

abs.
aantal %

1. m.b.t. behoeftigheid (e.a.) 6 14
2. alleen: conform (uiteindelijke) wens of overeenkomst partijen 12 27
3. alleen: vordering niet (langer) betwist 2 4
4. alleen: vordering niet ongegrond volgens wet, e.d. 2 4
5. alleen andere argumenten 6 14
6.3 + 4 1 2

7. onbekend 3 7

8. geen motivering 12 27

totaal 44 100

een geval overwoog de rechter dat er sprake was van zowel behoeftigheid als
voldoende draagkracht. In het vijfde geval werden geen gronden voor afwij-
zing van de vordering tot beperking van de alimentatieduur in het vonnis ver-
meld.

4.8 Conclusie

Uit de scheidingsdossiers valt op te maken dat in 1982 bij ca. 13% van de
scheidingen - hetzij door de rechter, hetzij bij overeenkomst - is bepaald
dat alimentatie aan de ex-echtgenoot zal worden uitgekeerd. Bij scheidingen
op gemeenschappelijk verzoek bedraagt het percentage alimentatieverplich-
tingen 22 en bij dagvaardingszaken 12. Daarnaast is bij 73% van de scheidin-
gen op gemeenschappelijk verzoek en in 3% van de dagvaardingszaken een
nihilbeding gesloten. Of en zo ja, in hoeveel van de overige gevallen partijen
zijn overeengekomen al dan niet alimentatie te betalen, kan niet uit de gege-
vens in de dossiers worden afgeleid.

Er is vaker sprake van een alimentatieverplichting naarmate het inkomen
van de man hoger is: 50% van mannen met een netto maandinkomen van
meer dan 3000 gulden per maand werd verplicht tot het betalen van alimenta-
tie aan de ex-echtgenote.

Van alimentatie voor de vrouw blijkt voorts vaker sprake naarmate het hu-
welijk langer heeft geduurd en naarmate de vrouw ouder is. Deze factoren
hangen onderling uiteraard sterk samen. Hieruit blijkt dat de praktijk van de
alimentatietoepassing in overeenstemming is met de opvattingen van de be-
volking zoals die uit ons opinie-onderzoek naar voren kwamen (2).

Er is geen duidelijk verband tussen de aanwezigheid van minderjarige kin-
deren op het moment van de scheiding en de totstandkoming van een alimen-
tatieverplichting jegens de vrouw: zo kreeg 13% van de vrouwen aan wie het
gezag over de kinderen werd opgedragen recht op alimentatie voor haarzelf.

Afwijzing van de vordering tot alimentatie voor de vrouw vond plaats in 21 %
van de gevallen. Afwijzing deed zich vaker voor naarmate het inkomen van de
man lager is,. naarmate het huwelijk korter heeft geduurd en naarmate de
vrouw jonger is. In 70% van de gevallen waarin de vordering werd afgewezen,
was blijkens de rechterlijke motivering sprake van onvoldoende draagkracht.

De hoogte van het bedrag van de alimentatie voor de ex-echtgenoot is ge-
middeld 848 gulden per maand, in ruim de helft van de gevallen is het 500 gul-
den of minder en in 25% van de gevallen meer dan 1000 gulden.

Bij scheidingen op gemeenschappelijk verzoek zijn de maandbedragen ge-
middeld hoger dan bij scheidingen op dagvaarding, en wel respectievelijk
1523 en 739 gulden. In 90% van de gevallen werd de wettelijke indexeringsre-
geling van kracht, in 6% van de gevallen een andere indexeringsregeling en in
4% van de gevallen werd indexering geheel uitgesloten..
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In 19% van de gevallen werd de maandelijkse alimentatieverplichting aan
een termijn gebonden; het meest voorkomende argument dat in de vonnissen
in dagvaardingszaken werd aangetroffen is dat duurbeperking conform de uit-
eindelijke wens of de overeenkomst van partijen is. In 27% van de gevallen
werd in het vonnis geen motivering voor de duurbeperking aangetroffen.

In vijf gevallen werd de vordering tot duurbeperking afgewezen.
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5 Wijziging of latere vaststelling van de
alimentatie voor de ex-echtgenoot

5.1 Inleiding

Van de 437 verzoekschriften inzake wijziging of latere vaststelling van de
alimentatie voor de ex-echtgenoot die in dit onderzoek zijn betrokken, bleken
406 (=92%) een verzoek in te houden tot wijziging van een rechterlijke uit-
spraak en/of een convenant. In 7% van de verzoeken ging het om een eerste
vaststelling. Voorts betrof één verzoek alleen wijziging van de kinderalimenta-
tie waarop de verweerder verzocht de alimentatie voor de ex-echtgenoot te wij-
zigen.

De wijzigingsverzoeken behelsden in het merendeel (83%) van de gevallen
een verzoek tot nihilstellen subsidiair verlagen of louter nihilstellen. In drie ge-
vallen werd de rechter gevraagd de alimentatie opnieuw vast te stellen, omdat
de eerder door de rechter vastgestelde respectievelijk de overeengekomen pe-
riode gedurende welke alimentatie betaald zou moeten worden, was verstre-
ken.

Van deze 437 verzoeken werden er 19 weer ingetrokken of om andere rede-
nen buiten behandeling gesteld. Als men deze 19 zaken niet meerekent, blijkt
17% van de verzoeken te zijn afgewezen. In tabel 14 zijn nadere gegevens ver-
meld over de inhoud van de beschikkingen.

Tabel 14: De inhoud van de verzoekschriften resp. de beschikkingen op deze verzoekschriften tot
wijziging of latere vaststelling van de alimentatie voor de ex-echtgenoot steekproef van
in 1982 afgedane verzoeken, absolute aantallen.

verzoek beschikking

1. voor eerste keer vaststellen 28 15
2. wijzigen 409 330
3. verzoek ingetrokken, buiten behandeling 19
4. verzoek afgewezen 73

totaal 437 437

5.2 Latere vaststelling van de alimentatie voor de ex-echtgenoot

Zoals hiervoor is vermeld zijn in dit onderzoek 28 verzoeken betrokken tot
het vaststellen van alimentatie voor de ex-echtgenoot die na de scheiding zijn
ingediend zonder dat in een eerder stadium een dergelijk verzoek aan de rech-
ter was gedaan (= "eerste" of "latere" vaststelling). In 26 gevallen werd het
verzoek door de vrouw ingediend en in 2 gevallen door de man. Ongeveer 70%
van deze verzoeken werd binnen twee jaar na het scheidingsvonnis ingediend.
In circa 20% van de gevallen was op het moment van het verzoek minstens vijf
jaar verstreken sinds het scheidingsvonnis.

Het verzoek tot "latere" vaststelling werd in 6 van de 28 gevallen weer inge-
trokken, en in een geval bleek de Nederlandse rechter geen rechtsmacht te be-
zitten. Van de resterende 21 verzoeken werden er 15 toegewezen (71 %), waar-
bij het in één geval ging om alimentatie ten behoeve van de man. In zes geval-
len (29%) werd het verzoek afgewezen.
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Afwijzing van het verzoek tot "latere" vaststelling werd in alle zes gevallen
in de beschikking gemotiveerd. In drie gevallen was volgens de rechter de
draagkracht van de gerequestreerde onvoldoende, in twee gevallen was geen
sprake van behoeftigheid bij degene die het verzoek had ingediend en in één
geval gaf de rechter als reden aan de korte huwelijksduur (een jaar) en de leef-
tijd van de vrouw (25 jaar).

Met betrekking tot de 15 toegewezen verzoeken tot "latere" vaststelling
worden de rechterlijke motiveringen hier niet vermeld. Interessanter is in dit
verband of een tijdslimiet aan de alimentatie werd gesteld, om welke bedra-
gen het gaat e.d. Een tijdslimiet werd in een van de 15 gevallen bepaald; deze
bedroeg maximaal drie jaar. In alle 15 gevallen werd de wettelijke indexering
van toepassing. Het in de beschikking vermelde bedrag per maand bedroeg in
acht gevallen (of ruim 50%) 500 gulden of minder, in zes gevallen meer dan
500 tot en met 1.000 gulden en in één geval meer dan 1.000 gulden. Een bedrag
ineens kwam in deze beschikkingen niet voor.

5.3 Wijziging. van de alimentatie voor de ex-echtgenoot

Wijziging van een rechterlijke uitspraak met betrekking tot alimentatie voor
een gewezen echtgenoot is volgens artikel 401 boek 1 BW mogelijk a) wanneer
sprake is van zodanige wijzigingen in omstandigheden dat de oorspronkelijke
uitspraak niet langer in overeenstemming is met de maatstaven der wet (art.
401 lid 1), of b) wanneer bij de aanvankelijke uitspraak is uitgegaan van onjuis-
te of onvolledige gegevens (art. 401 lid 2).

Zoals valt te verwachten blijken verzoeken tot wijziging van de alimentatie
voor de ex-echtgenoot in het algemeen later na de scheiding te zijn ingediend
dan de verzoeken tot "latere" vaststelling. Toch blijkt 30% van de wijzigings-
verzoeken reeds binnen twee jaar na de scheiding aanhangig te zijn gemaakt.
Bij ongeveer 40% van de verzoeken is sinds de scheiding meer dan vijf jaar
verstreken. Bij 1% van de wijzigingsverzoeken ging het om alimentatiever-
plichtingen van 20 jaar of langer.

Van de 409 wijzigingsverzoeken resulteerden er uiteindelijk 330 in een be-
schikking tot gehele of gedeeltelijke toewijzing van het verzoek. In de meeste
gevallen (170) kwam dit er op neer dat de eerder vastgestelde alimentatie-
plicht werd ingetrokken of beëindigd ("nihilstelling"). In 143 gevallen was
sprake van verlaging van het bedrag en in zes gevallen van een verhoging.
Voorts werd in drie gevallen de alimentatie opnieuw vastgesteld - ditmaal
zonder duurbeperking - nadat de eerder bepaalde termijn was verstreken.

Nadere gegevens over de verzoeken tot wijziging en de beschikking op deze
verzoeken zijn te vinden in tabel 15.

Tabel 15: De inhoud van de beschikkingen tot wijziging van de alimentatie voor de ex-echtgenoot
vergeleken met de inhoud van het verzoekschrift; steekproef van in 1982 afgedane ver-
zoeken, absolute aantallen.

verzoek

beschikking verhogen verlagen nihilst. alleen overige") totaal

(1) (2)
(of verlagen)

(3)
kwijtsch.a*)

(4)

1. verhogen 4 1 - - - 5
2. verlagen 1 43 98 1 1 144
3. nihilstellen - - 168 1 1 170
4. alleen kwijtschelden

achterstand*) 4 4
5. overige") 1 3 - 3 7

6. verzoek ingetrokken,
buiten behandeling e.d. 1 9 - 2 12

7. verzoek afgewezen 2 5 57 1 2 67

totaal 7 51 339 3 9 409

kwijtschelden achterstand totaal verzocht in 25 gevallen; toegewezen in 10 gevallen.
betaling achterstand, uitsluiting indexering, verlenging termijn, opnieuw vaststellen e.d.
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Het zal niemand verbazen dat de verzoeken tot verlaging van het bedrag, die
tot nihilstelling en die tot kwijtschelding van de achterstand op een enkele uit-
zondering na alle door de man (de alimentatieplichtige) werden ingediend en
de verzoeken tot verhoging van het bedrag alle door de vrouw.

5.3.1 Nihilstelling

Nagegaan is op grond van welke overwegingen de rechter in de praktijk be-
sluit tot intrekking of beëindiging van de alimentatieverplichting. Daartoe zijn
de in de onderzochte beschikkingen vermelde motiveringen samengevat weer-
gegeven in tabel 16. De motiveringen die betrekking hebben op wijziging van
omstandigheden zijn onderverdeeld in "afname van draagkracht", "afname
van behoeftigheid" en "overige wijzigingen". In de gevallen waarin in de be-
schikking als enige motivering werd vermeld dat partijen akkoord gingen of
dat er geen verweer is gevoerd, zijn de in het verzoekschrift vermelde motive-
ringen geteld. De zinsnede "omdat de eerdere uitspraak niet of niet meer in
overeenstemming met de maatstaven der wet" is, is niet als motivering ge-
teld.

De meest voorkomende motivering van de rechter was dat de draagkracht
van de alimentatieplichtige was afgenomen (totaal 59%). Afgenomen behoef-
tigheid bij de alimentatiegerechtigde werd in het totaal in 15% van de be-
schikkingen als motivering vermeld. In 7% van de gevallen was sprake van zo-
wel afname van draagkracht enerzijds als afname behoeftigheid anderzijds.
Deze "dubbele" motiveringen zijn in de voorgaande percentages begrepen.

In 22% van de gevallen was sprake van andere wijzigingen van omstandig-
heden, zoals het feit dat een van de partijen was gaan samenwonen als ware
hij of zij gehuwd. Hieronder is ook geteld de motivering dat inmiddels langdu-
rig alimentatie is betaald, die in elf beschikkingen werd aangetroffen. In som-
mige gevallen werd daarbij vermeld dat deze langdurige alimentatiebetaling
moest worden gezien tegen de achtergrond van de (korte) huwelijksduur. Blij-
kens uitspraken van de Hoge Raad (HR 16 mei 1980, NJ 1981, 99; HR 5 decem-
ber 1980, NJ 1981, 311) kunnen deze factoren als overweging mede een rol
spelen bij de beslissing tot wijziging van een alimentatie-uitspraak. Datzelfde
geldt voor de overweging "dat het onbillijk is om de gevolgen van de situatie
op de arbeidsmarkt nog langer door de man te laten dragen". Deze motivering
werd in een van de onderhavige beschikkingen aangetroffen.

Voor een gedetailleerd overzicht van de motiveringen in de beschikkingen
tot "nihilstelling" op grond van gewijzigde omstandigheden wordt verwezen
naar bijlage 15.

. Tot slot volgt hier een beschrijving van enkele kenmerken van de gevallen
waarin de alimentatieverplichting door de rechter werd beëindigd of ingetrok-
ken. In het licht van het wetsontwerp tot beperking van de alimentatieduur is
allereerst interessant te weten hoe lang de alimentatieverplichting op het mo-
ment van de beëindiging had geduurd. In 73% van de gevallen blijkt dat zes
jaar of korter te zijn, in 20% van de gevallen meer dan zes tot en met twaalf
jaar, in 5% van de gevallen meer dan twaalf tot en met achttien jaar en in 3%
van de gevallen langer dan achttien jaar.

In ruim de helft van de gevallen had de vrouw op het moment van de be-
schikking tot nihilstelling de zorg voor minderjarige kinderen, in 25% van de
gevallen was sprake van kinderen jonger dan twaalf jaar.

Volgens de gegevens die hierover in het dossier waren te vinden, had 5%
van de betrokken mannen (alimentatieplichtigen) een netto maandinkomen
van duizend gulden of minder en 42% tussen de duizend en tweeduizend gul-
den. Van de vrouwen (alimentatiegerechtigden) had 22% een netto maand-
inkomen van duizend gulden of minder (excl. de alimentatie) en 30% tussen
duizend en tweeduizend gulden. In veel gevallen ontbreken evenwel gegevens
over de hoogte van het inkomen, wat betekent dat deze percentages in het to-
taal wat hoger of lager kunnen liggen.
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Nadere gegevens over de inkomens en andere kenmerken van de gevallen
waarin de alimentatieplicht ten opzichte van de gewezen echtgenoot door de
rechter werd beeindigd zijn vermeld op bijlage 16.

Tabel 16: Overzicht van de motiveringen in 170 beschikkingen*) tot intrekking of beëindiging van
de alimentatieplicht jegens de ex-echtgenoot (zg. nihilstelling); steekproef uit in 1982 af-
gedane verzoeken.

absoluut
aantal

%

1. aanvankelijke uitspraak heeft door wijziging van omstandigheden
opgehouden aan de wettelijke maatstaven te voldoen want:
a) draagkracht alimentatieplichtige afgenomen 89 52
b) behoeftigheid alimentatiegerechtigde afgenomen 13 8
c)a+b 12 7
d) alleen overige wijzigingen e.d.

2. bij aanvankelijke uitspraak is uitgegaan van onjuiste of onvolledige

38 22

gegevens 8 5

3. geen motivering 10 6

totaal 170 100

*) of wel motivering in verzoekschrift indien als motivering in beschikking is vermeld "geen ver-
weer" of "partijen akkoord".

5.3.2 Verlaging

De verzoeken tot wijziging van de alimentatie voor de ex-echtgenoot die re-
sulteerden in een beschikking tot verlaging van een eerder vastgesteld be-
drag, zijn op dezelfde wijze geanalyseerd als de beschikkingen tot nihilstel-
ling. Zoals uit tabel 17 valt af te leiden gaat het om 144 gevallen. In 43 van deze
gevallen was alleen verlaging gevraagd en in 98 gevallen om nihilstelling of
verlaging. Het verzoek om nihilstelling is in deze gevallen dus niet toegewezen
maar wel het verzoek om verlaging. Verder was in één geval aanvankelijk om
een verhoging verzocht, maar is uiteindelijk tot verlaging besloten.

De motiveringen van de rechter om tot verlaging te besluiten zijn samenge-
vat in tabel 17.

Tabel 17: Overzicht van de motiveringen in 144 beschikkingen*) tot verlaging van het bedrag van de
alimentatie voor de ex-echtgenoot; steekproef uit in 1982 afgedane verzoeken.

absoluut
aantal

%

1. aanvankelijke uitspraak heeft door wijziging van omstandigheden
opgehouden aan de wettelijke maatstaven te voldoen want:
a. draagkracht alimentatieplichtige afgenomen 76 53
b. behoeftigheid alimentatiegerechtigde afgenomen 6 4
c. a+ b 24 17
d. alleen overige wijzigingen e.d.

2. bij aanvankelijke uitspraak is uitgegaan van onjuiste of onvolledige

29 20

gegevens 3 2

3. geen motivering 6 4

totaal 144 100

of wel motivering in verzoekschrift indien als motivering in beschikking is vermeld "geen ver-
weer" of "partijen akkoord".

Uit deze tabel blijkt dat de afgenomen draagkracht van de alimentatieplich-
tige door de rechter het meest frequent als motivering voor verlaging van het
alimentatiebedrag is genoemd (totaal 70%). In de beschikkingen tot nihilstel-
ling kwamen deze motiveringen eveneens het meeste voor (59%). Afgenomen
behoeftigheid was blijkens 21% van de beschikkingen tot verlaging reden
voor de beslissing van de rechter, meestal in combinatie met afgenomen
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draagkracht van de alimentatieplichtige. In 20% van de gevallen was sprake
van andere wijzigingen in omstandigheden, terwijl in 4% van de beschikkin-
gen tot verlaging in het geheel geen motivering werd gegeven. Een gedetail-
leerd overzicht van de motiveringen is te vinden op bijlage 17. De gevallen
waarin tot verlaging werd besloten omdat bij de aanvankelijke uitspraak was
uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens (2%), zijn daarin niet opge-
nomen. Onder het hoofdje "overige wijzigingen en andere argumenten" staat
ook vermeld "draagkracht is voldoende" en verscholen onder "overige" van
die categorie zelfs het argument "de draagkracht is toegenomen". Deze moti-
veringen komen op het eerste gezicht onlogisch voor. Toch zijn zij correct
overgenomen. De oorzaak is gelegen in het feit dat de rechter veelal niet
alleen motiveert waarom het verzoek tot verlaging is toegewezen doch ook
waarom hij meende het verzoek tot nihilstelling te moeten afwijzen. Men moet
met name deze argumenten in feite zien in samenhang met andere.

Wat betreft de kenmerken van de gevallen waarin de rechter besloot het
bedrag van de alimentatie voor de ex-echtgenoot te verlagen, kan worden ver-
meld dat het in ruim 60% van de zaken alimentatieverplichtingen betrof die
zes jaar of korter hadden geduurd, en in ruim 31% tussen de zes en twaalf
jaar. Voorts betrof het in circa 50% van de gevallen huwelijken die 20 jaar of
langer hadden geduurd. De bedragen die verlaagd werden, bedroegen in ruim
70% van de gevallen meer dan 500 gulden per maand, terwijl het totale netto
maandinkomen van de man - voorzover bekend - in circa 75% van de geval-
len meer dan 2000 gulden bedroeg. Van 31 % van de betrokken vrouwen was
bekend dat zij een bijstandsuitkering hadden. Voorzover het inkomen van de
vrouw bekend is lag dit - behoudens de alimentatie-uitkering - in ruim 50%
van de gevallen niet boven de 1000 gulden netto per maand en in 98% van de
gevallen niet boven de 2000 gulden per maand.

Voorts blijkt circa 20% van de mannen en 17% van de vrouwen 65 jaar of
ouder te zijn.

De bedragen die werden verlaagd, waren gemiddeld hoger dan de bedragen
die bij de in 1982 uitgesproken scheidingen waren vastgesteld. Zo was het be-
drag bijvoorbeeld in ruim 40% van de gevallen meer dan 1000 gulden per
maand en bij de scheidingen in 1982 in 25% van de gevallen. Na de verlaging
door de rechter was nog slechts 17% van de bedragen hoger dan 1000 gulden.

Behalve de hoogte van de bedragen is in veel gevallen ook de tijdslimiet ver-
anderd. Voor de wijzigingsbeschikking was in 3% van de gevallen een termijn
bepaald die in geen van de gevallen meer dan 12 jaar beliep. In de wijzigings-
beschikking werd in meer gevallen een termijn bepaald (9%) die zelden langer
dan 6 jaar was.

Meer gegevens zijn te vinden in bijlage 18.

5.3.3 Verhoging

In onze onderzoekgroep komen in totaal vijf zaken voor waarin de rechter
besloot tot verhoging van het bedrag van de alimentatie voor de ex-echtge-
noot. In één van deze gevallen werd niet alleen het bedrag verhoogd, maar
tevens werd de alimentatieverplichting in de tijd beperkt. Door de verhoging
kwamen 2 van de 5 bedragen boven de 1000 gulden te liggen, terwijl in 2 van
de 5 wijzigingsbeschikkingen een termijn werd bepaald (was voordien één
geval met duurbeperking). Gezien het kleine aantal heeft het weergeven van
de resultaten verder weinig zin. We gaan op deze categorie zaken daarom niet
nader in.

5.4 Conclusie

In 1982 zijn naar schatting ruim honderd verzoeken ingediend tot vaststel-
ling van alimentatie voor de ex-echtgenoot nadat de scheiding was uitge-
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sproken ("latere vaststelling"). Hiervan zijn er circa 60 toegewezen. De meeste
van deze verzoeken werden ingediend binnen twee jaar na de scheiding.

Gerelateerd aan het aantal scheidingen dat in 1982 is uitgesproken, be-
draagt het aantal latere vaststellingen van alimentatie voor de ex-echtgenote
minder dan 1 %.

Verzoeken tot wijziging van de rechterlijke uitspraak met betrekking tot
alimentatie voor de ex-echtgenoot zijn door naar schatting 1600 personen ge-
daan. Hiervan resulteerden er naar schatting 700 in een beschikking tot beëin-
diging van de alimentatie (= nihilstelling), 600 in verlaging van het verschul-
digde bedrag en twintig in verhoging van het bedrag. In 9% van de beschikkin-
gen tot verlaging van het bedrag werd een tijdslimiet voor de alimentatiever-
plichting opgenomen; die was zelden langer dan 6 jaar.

Blijkens de rechterlijke motiveringen is afgenomen draagkracht - zowel
ten gevolge van inkomensachteruitgang als door lastenvermeerdering - in
de meeste gevallen de reden voor beëindiging van de alimentatieplicht. Dat
geldt ook voor de beslissing tot verlaging van het bedrag.

Beëindiging van de alimentatieplicht had in circa 70% van de gevallen be-
trekking op scheidingen die op dat moment zes jaar of korter hadden geduurd,
in circa 20% van de gevallen zes tot twaalf jaar, in 5% van de gevallen 12 tot
18 jaar en in 3% van de gevallen langer dan 18 jaar. In ruim de helft van de ge-
vallen had de vrouw op het moment van beëindiging van de alimentatie de
zorg voor minderjarige kinderen, in 25% van de gevallen was sprake van kin-
deren jonger dan twaalf jaar.
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Noten

1. Rapport van de werkgroep Alimentatienormen van de afdeling burgerlijke
rechtspraak van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, derde her-
ziene versie, in: Trema, nr. 1, april 1982, plus aanvullingen in 1983, 1984 en
1985.

2. Werff, C. van der en C. Cozijn, Opvattingen over de alimentatieduur,
's-Gravenhage: Staatsuitgeverij 1983. In 1985 is een aanvullend onder-
zoek gedaan, zie: Cozijn, C., Opnieuw: de opvattingen van de Nederlandse
bevolking omtrent de duur van de alimentatie na scheiding (in druk).

3. De gemeente die bijstand verleent aan een gescheidene heeft op grond
van artikel 55 van de Algemene Bijstandswet het recht de verleende
bijstand op de ex-echtgenoot te verhalen. Sinds de wetswijziging van
27 december 1984 hebben gemeenten ook verhaalsrecht voor aan ge-
scheidenen verleende bijstand wanneer een nihilbeding tussen partijen
van kracht is. Voordien was dat niet het geval.

3. Grenzen aan de alimentatieduur. Rapport van de Interdepartementale
Werkgroep Limitering Alimentatie, Ministerie van Justitie, april 1982.

5. Gisolf, R.C. en K. Blankman, Scheidingen in cijfers, in: Familie en Jeugd-
recht, 2, 1980, jrg. 2, p. 38.

6. Wamelen, C. van, Rechtspleging inzake scheidingen, Erasmusuniversi-
teit, afdeling Kriminologie en Kinderrecht, Rotterdam, augustus 1980.

7. Zie: Maandstatistiek van de bevolking, Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek, 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, november 1983.

8. Zie voor een verantwoording van de steekproef: Cozijn, C. en C. van der
Werff, Meningen van de Nederlandse bevolking over alimentatie na echt-
scheiding, interimverslag van een onderzoek (nr. 21), 's-Gravenhage,
Staatsuitgeverij, 1981.
Zie ook: Cozijn, C., De financiële consequenties voor de overheid van een
wettelijke limitering van de duur van de onderhoudsplicht van ex-echt-
genoten jegens elkaar, rapport Ministerie van Justitie, WODC, 1978, bij-
lage 1.

9. Zie: Maandstatistiek van de Bevolking, Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek,'s-G,ravenhage, Staatsuitgeverij, november 1984, p. 29; en: Sociaal
en Cultureel Kwartaalbericht, Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gra-
venhage, Staatsuitgeverij, januari 1986, p. 12.

10. Gisolf, R.C., Alimentatienormen, in: Nederlands Juristenblad, 2 septem-
ber 1978, nr. 29, p. 593-600.
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11. Met netto inkomen wordt bedoeld het inkomen minus loonbelasting, in-
komstenbelasting, premies volksverzekeringen en echte pensioenpre-
mies. Met eventueel belastingvoordeel ten gevolge van alimentatie-uit-
kering is geen rekening gehouden. Waar sprake is van inkomen uit arbeid
is dat uit onderneming mede bedoeld, maar niet uitkeringen krachtens
sociale verzekeringen, zoals de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsver-
zekering (WAO) en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW).
De gegevens over het inkomen zijn ontleend aan de verklaring over het in-
komen en het vermogen van man en/of vrouw, het proces-verbaal van ver-
hoor van partijen, de aangifte voor de inkomstenbelasting en accoun-
tantsrapporten, voorzover in de dossiers aanwezig. Bij aanwezigheid van
gegevens uit meer dan een bron zijn de meest recente gegevens vast-
gelegd.

12. Met "verdeelde" voogdij wordt hier bedoeld dat een van de ouders het
gezag over één of enkele van de kinderen krijgt toegewezen en de andere
ouder het gezag over het andere kind of de andere kinderen.

13. Tulder, J.J.M. van, De beroepsmobiliteit in Nederland van 1919 tot 1954,
Leiden, Stenfert Kroese, 1962.
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Bijlagen



Bijlage 1

Het aantal echtscheidingszaken, het aantal echtscheidingen op gemeen-
schappelijk verzoek en het aantal afgedane requesten en vorderingen tot
wijziging of vaststelling van de alimentatie, per rechtbank, 1982.

arrondissement aantal echtscheidingszaken aantal afgedane

totaal aan- gemeenschap- (2) in %
gebrachte pelijk ver- van (1 + 2)

contentieuze
zaken

zoekprocedure,
afgedaan

verzoeken tot
wijziging of
vaststelling

van de alimentatie
voor de

ex-partner enlof
de kinderen

(1) (2) (3) (4)

's-Hertogenbosch 2125 623 23% 600
Breda 1939 68 3% 522
Maastricht 1964 55 3% 480
Roermond 869 32 4% 274

Arnhem 2427 90 4% 519
Zutphen 1030 22 2% 215
Zwolle 1135 39 3% 243
Almelo 1136 5 0% 294

's-Gravenhage 3562 468 12% 771
Rotterdam 4291 80 2% 749
Dordrecht 1038 39 4% 279
Middelburg 850 24 3% 178

Amsterdam 3890 322 8% 571
Alkmaar 1845 80 4% 314
Haarlem 1818 26 1% 459
Utrecht 2452 218 8°f° 613

Leeuwarden 1205 21 2% 252
Groningen 1099 216 16% 378
Assen 674 80 11 % 170

totaal 35.349 2.508 7% 7.881

(Bron: CBS, Burgerlijke en administratieve rechtspraak 1982, tabel 2.)
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Bijlage 2

Vergelijking van de populatie en de steekproef van in 1982 uitgesproken
scheidingen: huwelijksduur op moment van de scheiding.

CBS-telling` steekproef
WODC

0 t/m 4 jaar 24% 22%
5 t/m 9 jaar 25 26
10 t/m 19 jaar 34 33
20 jaar of langer 17 19

totaal 100% 100%
30.877 2.686

gemiddelde duur 11,9 jaar 12,1 jaar

Bron: Maandstatistiek bevolking (CBS) 83111, p. 20.

44



Bijlage 3

Vergelijking van de populatie en de steekproef van in 1982 uitgesproken
scheidingen: leeftijd van de scheidenden op moment van de scheiding.

man

jonger dan 30 jaar
30 t/m 39 jaar
40 t/m 49 jaar
50 t/m 59 jaar
60 jaar of ouder

totaal

gemiddelde leeftijd in
jaren

vrouw

CBS- steekproef CBS- steekproef
telling* WODC" telling* WODC**

20% 23% 32% 33%
42 39 39 39
23 23 19 17
10 11 7 8

5 4 3 3

100% 100% 100% 100%
= 30.877 =1.231 = 30.877 =1.638

38,4 38,2 35,6 35,3

Bron: Maandstatistiek bevolking (CBS) 83111, p. 19.
Voorzover bekend.
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Bijlage 4

Vergelijking van de populatie en de steekproef van in 1982 afgedane ver-
zoeken tot wijziging of latere vaststelling van de alimentatie voor de ex-echt-
genoot.

arrondissements- totaal afgedaan waarvan in de steekproef
rechtbank voor ex-echt-

genoot en/of
kinderen")

voor ex-echt-
genoot (en

kinderen)

voor ex-echt-
genoot (en

kinderen)

(3) in %
van (2)

(1) (2) (3) (2)

Amsterdam 571 177 61 34%
Rotterdam 749 175 70 40%

's-Gravenhage 771 281 83 30%
Utrecht 613 117 39 33%
's-Hertogenbosch 600 135 45 33%
Maastricht 480 111 37 33%
Roermond 274 63 21 33%
Arnhem 519 107 48 45%

Groningen 378 51 21 41%
Assen 170 36 12 33%
overige rechtbanken 2.756 -

totaal 7.881 437

') Bron: CBS, Burgerlijke en administratieve rechtspraak 1982, tabel 2.
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Bijlage 5

Gegevens over de scheidenden; scheidingsvonnissen 1982 (steekproef).

absoluut
aantal

1. leeftijd man op moment
scheidingsvonnis
(voorzover bekend)

2. leeftijd vrouw op moment
scheidingsvonnis
(voorzover bekend)

3. huwelijksduur

4. aantal minderjarige kinde-
ren t.t.v. vonnis

5. nationaliteit van de man

6. nationaliteit van de vrouw

7. vermogensrechtelijke be-
trekkingen in het huwelijk

8. bronnen inkomen man op
moment scheiding-
vonnis*)

- jonger dan 20 jaar
- 20 tlm 29 jaar
- 30 tlm 39 jaar
- 40 tlm 49 jaar
- 50 tlm 59 jaar
- 60 tim 64 jaar
- 65 jaar of ouder
- onbekend

gemiddeld in jaren

- jonger dan 20 jaar
- 20 tlm 29 jaar
- 30 tlm 39 jaar
- 40 tlm 49 jaar
- 50 tlm 59 jaar
- 60 tlm 64 jaar
- 65 jaar of ouder
- onbekend

gemiddeld in jaren

- 4 jaar of korter
- 5 tlm 9 jaar
- 10 tlm 14 jaar
- 15 tlm 19 jaar
- 20 tlm 24 jaar
- 25 jaar of langer

- gemiddeld in jaren

- geen kinderen
- 1 kind
- 2 kinderen
- 3 kinderen
- 4 kinderen
- meer dan 4 kinderen

alleen Nederlandse
Nederlandse + buitenlandse
alleen buitenlandse
statenloos + onbekend

alleen Nederlandse
Nederlandse + buitenlandse
alleen buitenlandse
statenloos

- algehele gemeenschap van
goederen

- huwelijksvoorwaarden
- beperkte gemeenschap van

goederen (buitenlands recht)
- onbekend

- arbeid of onderneming
- vermogen
- bijstand
- soc. verzekering

aio

(n = 2686)

280 23
478 39
284 23
134 11

25 2
30 2

(1455) (54)

38,2

7 0
536 33
639 39
284 17
124 8
23 1
25 2

(1048) (39)

35,3

583 22
686 26
542 20
361 13
246 9
268 10

(12,1)

1010 38
624 23
754 28
230 9

48 2
20 1

2509 93
4 0

171 6
2 0

2572 96
28 1
85 3

1 0

2284 85
298 11

16 1
88 3

1328 49
84 3

166 6
420 16
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vervolg bijlage 5

9. hoogte inkomen man
netto, per maand op
moment scheidingsvonnis

10. bronnen inkomen vrouw
op moment scheiding-
vonnis')

11. hoogte inkomen vrouw
netto, per maand op
moment scheidingsvonnis
(excl. eventueel te
ontvangen alimentatie)-

12. opleidingsniveau man

13. opleidingsniveau vrouw

14. beroep man op moment
scheidingsvonnis")

- AOW, pensioen, VUT
- overige bronnen
- onbekend of geen

- 1 t/m 1000 gulden
- 1001 t/m 1100 gulden
- 1101 t/m 1500 gulden
- 1501 t/m 2000 gulden
- 2001 t/m 3000 gulden
- 3001 t/m 4000 gulden
- 4001 t/m 5000 gulden
- 5001 gulden of meer
- geen of onbekend

arbeid of onderneming
vermogen
bijstand
soc. verzekering
AOW, pensioen, VUT
overige bronnen
onbekend of geen

- 1 t/m 1000 gulden
- 1001 t/m 2000 gulden
- 2001 t/m 3000 gulden
- 3001 t/m 4000 gulden
- 4001 t/m 5000 gulden
- 5001 gulden of meer
- geen of onbekend

onbekend

onbekend

sociale laag 1
sociale laag 2
sociale laag 3
sociale laag 4
sociale laag 5
sociale laag 6
scholier, student
zonder beroep
huisman
onbekend

15. werksituatie man op
moment scheidingsvonnis - heeft werk

- werkloos
- gepensioneerd
- onbekend + overige

16. beroep vrouw op moment
scheidingsvonnis* - sociale laag 1

sociale laag 2
sociale laag 3
sociale laag 4
sociale laag 5
sociale laag 6
scholier, student

- zonder beroep
- huisvrouw
- onbekend

absoluut
aantal

(n = 2686)

60 2
118 4
779 29

87 3
21 1

302 11
665 25
419 16

67 2
20 1
12 0

1093 41

627 23
74 3

765 28
95 4
18 1

101 4
1212 45

273 10
436 16

26 1
2 0
1 0
3 0

1945 72

2414 90

2505 93

61 2
123 5
271 10
530 20
340 13

76 3
7 0

182 7
1 0

1095 41

1177 44
507 19

48 2
954 36

8 0
44 2
81 3

191 7
247 9
83 3
12 0

267 10
561 21

1192 44
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vervolg bijlage 5

absoluut
aantal

(n = 2686)

17. werksituatie vrouw op
moment scheidingsvonnis - heeft werk 559 21

- werkloos 207 8
- gepensioneerd 9 0
- onbekend + overige 1911 71

meerdere inkomensbronnen per persoon mogelijk.
*) beroepsprestige stratificatie naar Van Tulder (13).
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Bijlage 6

Gegevens over de inhoud van het scheidingsvonnis of de beschikking op
nevenvorderingen; scheidingsvonnissen 1982, (steekproef).

absoluut
aantal

(n = 2686)

1. zaak behandeld door

2. uitspraak

3. alimentatieplicht
jegens ex:
(maandelijks bedrag
enlof bedrag ineens)

4. bedrag alimentatie ex per
maand*)

5. bedrag alimentatie ex af-
nemend in de tijd enlof
bedrag ineens

6. termijn van de alimenta-
tieverplichting ex

7. aanpassing alimentatiebe-
drag ex (indexering):

8. nihilbeding gesloten

9. verrekening pensioen-
rechten

10. toewijzing echtelijke
woning

11. scheiding en deling van
goederen bevolen

- enkelvoudige kamer
- meervoudige kamer

- echtscheiding
- scheiding van tafel en bed
- ontbinding huwelijk

- vonnis of beschikking
(incl. die cf. convenant)

- neen, maar wel afspraak in convenant
- vordering afgewezen
- beslissing aangehouden
- vordering niet ontvankelijk
- vordering ingetrokken voor CvA
- vordering ingetrokken tegelijk met CvA
- vordering ingetrokken na CvA
- vordering ingetrokken geen CvA

- 1 t/m 500 gulden
- 501 t/m 1000 gulden
- meer dan 1000 gulden
- onbekend

- afnemend bedrag
- bedrag ineens

geen termijn bepaald
totaal met tijdslimiet
waarvan:
- 1 t/m 6 jaar
- 7 t/m 12 jaar
- 20 jaar
- anderssoortige limiet

- wettelijke indexering
- andere indexeringsreg.
- geheel uitgesloten

- schriftelijk
- mondeling

- wel genoemd

- voor onbeperkte tijd aan vrouw'
- voor onbeperkte tijd aan man
- voor beperkte tijd aan vrouw
- voor beperkte tijd aan man
- vordering ingetrokken/ afge-

wezen, onbekend
- niet van toepassing (niet

gevorderd/afgesproken)

- ja
- neen
- niet van toepassing
- ingetrokken

2626 98
60 2

2611 97
49 2
26

328 12
8 0

76 3
6 0
1 0

25
27
85 3
24

181 55*)
68 20*)
82 25*)

1 0*)

16
7

268 81-)
64 19*)

43 13*)
14 4*)

1 0*)
6 2*)

278 84*)
39 12*)
15 5*)

215 8
12 0

26

803 30
237 9
171 6

51 2

101 4

1323 49

2120 79
33

516 19
17
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vervolg bijlage 6

12. gezagsvoorziening eerste
kind - moeder voogdij of ouderlijke

macht
vader voogdij of ouderlijke
macht
vader toeziende voogdij
moeder toeziende voogdij
gezag bij derden
geen beslissing

13. bedrag kinderalimentatie
eerste kind, per maand - nihil, expliciet vermeld

- 10 t/m 100 gulden
- 101 t/m 200 gulden
- 201 t/m 300 gulden
- 301 gulden of meer
- variabel bedrag
- onbekend (niets over vermeld)

1000/o = 332 alimentatieverplichtingen met maandelijks bedrag.
100% = 1695 eerste kinderen.

absoluut
aantal

(n = 2686)

1427 84")

201 12")
1324 78**)

190 11**)
1 0**)

66 4*

397 23*
172 to-

308 18**)
267 16**)
108 6**)

2 0**)
441 26**)
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Bijlage 7

Vergelijking van de uitspraak omtrent de kinderalimentatie bij voorlopige
voorziening (= vv) en die bij de officiele scheiding (*), naar aard van de proce-
dure; steekproef uit in 1982 uitgesproken scheidingen.

waarvan bij scheiding

absoluut
aantal

geen kinder-
alimentatie '')

wel kinder-
alimentatie

- Dagvaardingsprocedure
vv: geen kinderalim. 800 76% 24%

wel kinderalim. 767 24 76
- Gemeenschap. verzoekprocedure

vv: geen kinderalim. 125 40 60
wel kinderalim. 3 - 100

in scheidingsvonnis of bijbehorende voogdijbeschikking.
expliciet op nihil gesteld of niets vermeld.
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Bijlage 8

Het aantal scheidingszaken waarin sprake is van een nihilbeding, een alimen-
tatieverplichting voor de ex-echtgenoot, totaal, resp. die met een tijdslimiet,
en/of met indexering; steekproef van in 1982 afgedane scheidingszaken.

abs.
aantal

waarvan met:

nkhtb
zaken

in
nihilbeding alim. ex. waarvan met:

rec a
steek- tijds- indexe-

proef limiet ring

(1) (2) (3)*) (4)**) (5)**)

's-Hertogenbosch 205 21% 16% ( 33) 42% 88%

Breda 188 6% 9 (17) 18% 100%

Maastricht 162 10% 10% ( 16) 6% 100%

Roermond 76 13% 9% ( 7) 14% 100%

Arnhem 229 7% 12% ( 28) 18% 89%

Zutphen
Zwolle
Almelo

's-Gravenhage

geen
geen
geen

347 % 0% 71) 4% 2%

Rotterdam 376 2% 8% ( 30) 7% 97%

Dordrecht 92 1% 18°/o (17) 18°/o 100%

Middelburg 77 9% 9% ( 7) 14% 100%

Amsterdam 373 8% 9% ( 33) 21% 100%

Alkmaar 148 2% 13% ( 19) 21% 100%

Haarlem
Utrecht

geen
219 5% 18% ( 40) 8% 90%

Leeuwarden
Groningen

geen
127 23% 10% ( 13) 23% 92%

Assen 67 12% 7% ( 5) 0% 80%

totaal 2.686 8% 13% (336) 19% 94%

maandelijks bedrag en/of bedrag ineens.
in procenten van aantal alimentatieverplichtingen.
tussen haakjes het absolute aantal alimentatieverplichtingen.
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Bijlage 9

Vergelijking van de uitspraak omtrent de alimentatie voor de vrouw bij voor-
lopige voorziening en die bij de officiële scheiding, naar aard van de proce-
dure; steekproef uit in 1982 uitgesproken scheidingen.

absoluut
aantal

waarvan bij scheiding

geen
al. vrouw

wel
al. vrouw

Dagvaardings procedure
vv: geen alimentatie vrouw 2133 97% 3%

wel alimentatie vrouw 330 36 64

Gemeenschappelijk verzoekprocedure
vv: geen alimentatie vrouw 222 78 22

wel alimentatie vrouw 1 - (100)
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Bijlage 10

De relatie tussen de hoogte van het inkomen van de man, voorzover bekend,
na aftrek kinderalimentatie en de aanwezigheid van een alimentatieverplich-
ting ten opzichte van de vrouw; scheidingsvonnissen 1982, steekproef.

hoogte inkomen man % alimentatie voor de vrouw
netto per maand
minus kinderalimentatie
in guldens

1000 of minder
1001 t/m 1500
1501 tƒm 2000
2001 t/m 3000
meer dan 3000

*) betreft in totaal drie gevallen.

dagvaarding gemeenschap-
pelijk verzoek

totaal

- - -
5 4 5

14 8 13
22 21 22
55 (100)* 57
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Bijlage 11

Het percentage scheidingen met een alimentatieverplichting jegens de ex-
echtgenote naar aanwezigheid van kinderen en door de rechter opgelegde kin-
deralimentatie; steekproef uit in 1982 door de rechtbanken uitgesproken
scheidingen.

met alimentatie voor ex

geen kinderen
wel kinderen
waarvan:
- geen kinderalimentatie
- wel kinderalimentatie

totaal

dagvaarding gemeenschap- totaal
pelijk verzoek

11% 9% 11 %
12 31 13

7 8 7
17 46 19

11 22 12
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Bijlage 12

Gedetailleerd overzicht van de motiveringen in 282 vonnissen of bijbehorende
beschikkingen tot toewijzing van de vordering voor alimentatie voor de ex-
partner; steekproef uit in 1982 door de rechtbanken uitgesproken schei-
dingen.

abs.
aantal

1. m.b.t. de draagkracht:
- draagkracht voldoende of aanwezig 84
- i.v.m. fiscale aftrekbaarheid 20
- betaalt kinderalimentatie 6
subtotaal

2. m.b.t. de behoeftigheid:
- behoeftig/niet in staat zelf (voldoende) inkomsten te verwerven 73
- gezien aanwezigheid van kind(eren) die zorg behoeven 8
- door achterstand in scholing e.d. opgelopen gedurende huwelijk 6
- voorziet voor belangrijk deel in eigen levensonderhoud 1
subtotaal

3. overige argumenten:
- gezien (lange) huwelijksduur 31
- partijen moeten beschikken over zodanig inkomen dat zoveel mogelijk

staat en stand benadert tijdens huwelijk 2
- gaat om overbruggingsregeling 1
- bedrag valt weg tegen huur woning 1
- omdat man' bij toescheiding echtelijke woning de hypotheek niet aan-

merkelijk zal behoeven te verhogen 1

- partijen zijn het overeengekomen/conform (uiteindelijke) wens partijen 39
- geen verweerlniet (langer) betwist/referte 21
- vordering niet ongegrond volgens de wet e.d. 54
subtotaal

4. onbekend 3

5. geen motivering (77)

110

88

150

totaal aantal motiveringen 348

gemiddeld aantal motiveringen per uitspraak 1,2



Bijlage 13

Gedetailleerd overzicht van de motiveringen in 76 vonnissen of bijbehorende
beschikking tot afwijzing van de vordering voor alimentatie voor de ex-echtge-
noot; steekproef uit in 1982 door de rechtbanken uitgesproken scheidingen.

abs.
aantal

1. m.b.t. de draagkracht:
- draagkracht onvoldoende 53
- betaalt kinderalimentatie 1
- betaalt gemeenschappelijke schulden 2
subtotaal 56

2. M.b.t. de behoeftigheid:
- niet behoeftig/wordt in staat geacht zelf (voldoende) inkomsten te ver-

werven 6
subtotaal 6

3. overige argumenten:
- vrouw woont samen als ware zij gehuwd 2
- gezien korte huwelijksduur 1
- bijdrage vrouw aan echtelijke woning door man ruimschoots terugbetaald 1
- gezien eerdere mondelinge overeenkomst geen alimentatieverplichting aan

te gaan 1

- conform uiteindelijke wens partijen 8
subtotaal

4. geen motivering (9)

13

totaal aantal motiveringen 75

gemiddeld aantal motiveringen per uitspraak
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Bijlage 14

Gedetailleerd overzicht van de motiveringen in 44 vonnissen of bijbehorende
beschikking tot toewijzing van de vordering tot beperking van de duur van de
alimentatieverplichting t.o.v. de ex-echtgenoot; steekproef uit in 1982 door de
rechtbanken uitgesproken scheidingen.

abs.
aantal

1. m.b.t. de behoeftigheid:
- vrouw wordt geacht te kunnen gaan werken 6
- was in eerder stadium in de gelegenheid te kunnen gaan werken 2
- geen kinderen (meer) die verzorging behoeven 1
subtotaal

2. overige argumenten:
- gezien korte huwelijksduur 2
- gezien tijdsduur sinds uiteengaan van partijen 1
- gezien relatief jonge leeftijd van de vrouw 2
- gaat om overbruggingsregeling 6

- partijen zijn het overeengekomen/conform (uiteindelijke) wens partijen 13
- geen verweer/niet (langer) betwist/referte 3
- vordering niet ongegrond volgens de wet e.d. 2
subtotaal

3. onbekend 3

4. geen motivering (12)

9

29

totaal aantal motiveringen 38

gemiddeld aantal motiveringen per uitspraak 0,9
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Bijlage 15

Gedetailleerd overzicht van de motiveringen in 162 beschikkingen 1) tot intrek-
king of beëindiging van de alimentatieplicht jegens de ex-echtgenoot (zg.
nihilstelling) op grond van gewijzigde omstandigheden; steekproef uit in 1982
afgedane verzoeken.

absoluut
aantal

1) draagkracht alimentatieplichtige afgenomen:
vermindering inkomen door werkloosheid, WAO, detentie, vermindering
uitkering e.d. 26
vermindering inkomen door minder werkaanbod 7
vermindering inkomen door pensionering, AOW, VUT 20
vermindering inkomen door verandering betrekking/werk 9
huidige vrouw/vriendin heeft geen inkomen meer of minder inkomen 1

- gezinsuitbreiding (in nieuw huwelijk of relatie) 40
- hogere maandelijkse lasten aan huur of hypotheek 16

aflossing lening; schuldlast 8
hoge maandelijkse lasten i.v.m. gezondheid 1
hoge kinderalimentatie 2
niet gespecificeerd 6
overige 7

subtotaal 143

2) behoeftigheid alimentatiegerechtigde afgenomen:
- vermeerdering inkomen uit arbeid, uitkering, verhuur woning of vermogen 23
- verkrijging uitkering 1

geen kinderen meer die verzorging behoeven (= kan eigen inkomen
verwerven) 5
lagere woonlastenlandere maandelijkse lasten 1
ontvangen van geld uit erfenis 1
ontvangen van geld of woning uit boedelscheiding 2
overige 2

subtotaal 35

3) overige wijzigingen in omstandigheden en andere argumenten:
- gerequestreerde woont samen als ware hij/zij gehuwd, heeft duurzame

relatie, is hertrouwd 25
- de alimentatie is onevenredig gestegen t.o.v. inkomen 6
- inmiddels is langdurig alimentatie betaald (t.o.v. huwelijksduur) 11
- verzorging van (enkele) kinderen is overgegaan naar andere partij 2
- gerequestreerde had zich gedurende de periode die is verlopen sinds de

echtscheiding voldoende bekwaamheden kunnen verwerven om volledig in
haar levensonderhoud te voorzien 4

- gerequestreerde heeft al enige tijd geen kinderen meer te verzorgen 2
- gerequestreerde moet geacht worden voldoende, althans enig, inkomen te

verwerven gezien zijn/haar opleiding enlof ervaring 1
- idem, gezien zijnlhaar activiteiten tijdens het huwelijk 1
- gerequestreerde heeft niets gedaan om eigen inkomen te (kunnen)

verwerven door van woning (groter) deel te verhuren e.d. 2
- onbillijk om de gevolgen van de situatie op de arbeidsmarkt nog langer

door de man te laten dragen 1
- partijen hebben gelijke financiële omstandigheden 2
- overige 17
subtotaal

4) geen motivering (10)

74

totaal aantal motiveringen 252

gemiddeld aantal motiveringen per beschikking 1,6

1) Ofwel motivering in verzoekschrift indien als motivering in beschikking is vermeld "geen ver-
weer" of "partijen akkoord".

60



Bijlage 16

Kenmerken van de gevallen waarin bij beschikking van de rechter de alimen-
tatie voor de ex-echtgenoot werd beëindigd op grond van gewijzigde omstan-
digheden, steekproef uit in 1982 afgedane verzoeken (N = 162)

1) duur alimentatie-
verplichting op moment
verzoek < 1 jaar

> 1 t/m 2 jaar
> 2 t/m 3 jaar
> 3 t/m 4 jaar
> 4 t/m 5 jaar
> 5 t/m 6 jaar
> 6 tim 12 jaar
> 12 t/m 18 jaar
> 18 tlm 24 jaar

25 jaar of meer
onbekend

2) huwelijksduur

3) minderjarige kinderen op
moment echtscheidings-
vonnis
(van partijen samen)

- 1 t/m 4 jaar
- 5 t/m 9 jaar
- 10 t/m 14 jaar
- 15 t/m 19 jaar
- 20 t/m 24 jaar
- 25 jaar of meer
- onbekend

- la
- neen

4) verdeling gezag op
moment scheidingsvonnis

5) minderjarige kinderen op
moment beschikking in
1982 (van partijen samen)

6) verdeling gezag op
moment beschikking in
1982

7) leeftijd jongste kind door
vrouw verzorgd op
moment beschikking in
1982

8) leeftijd jongste kind door
man verzorgd op moment
beschikking in 1982

alleen aan moeder
alleen aan vader
"verdeeld"")
onbekend
n.v.t. (geen kinderen)

- ja
- neen
- onbekend

- alleen aan moeder
- alleen aan vader
- "verdeeld"
- n.v.t. (geen kinderen)

- 5 jaar of jonger
- 6 tlm 11 jaar
- 12 t/m 17 jaar
- 18 t/m 21 jaar
- n.v.t.

5 jaar of jonger
6 t/m 11 jaar

12 t/m 17 jaar
18 t/m 21 jaar
n.v.t.

absoluut
aantal

(N = 162)

23 (3') 14
27 (3') 17
20 (1 12
12 (1 7
17 10
17 10
33 20

8 5
3 2
1 1
1 1

8 (3') 7
27 (2') 25
19 (1 17
16 15
15 (1 14
24 22

(53) (1 (33)

120 (6*) 74
42 (2') 26

105 (5') 65
3 2
1 (1 1

11 7
42 (2 26

100 (6') 62
59 (2`) 36

3 2

92 (5') 57
4 2
1 (1') 1

65 40

8 (5 5
29 18
39 24

6 (1 4
80 (2 49

1 1
1 1
4 2
2 (1 1

154 (7 95
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vervolg bijlage 16

absoluut
aantal

(N = 162)

9) bedrag alimentatie ex
moment verzoek per
maand - 1 t/m 300 gulden

- 301 t/m 500 gulden
- 501 t/m 1000 gulden

10) bedrag alimentatie ex
moment verzoek per
maand

11) bronnen inkomen man op
moment beschikking in
1982 "*)

12) hoogte inkomen man
netto, per maand op
moment beschikking in
1982
(voorzover bekend)

13) bronnen inkomen vrouw
op moment beschikking
in 1982 ***)

14) hoogte inkomen vrouw
netto, per maand op
moment beschikking in
1982 (voorzover bekend)
(excl. eventueel te
ontvangen alimentatie)

15) leeftijd man op moment
beschikking in 1982 (voor-
zover bekend)

- meer dan 1000 gulden
- n.v.t

- geen
- 1 t/m 200 gulden
- 201 t/m 300 gulden
- 301 t/m 400 gulden
- 401 t/m 500 gulden
- 501 gulden of meer
- bedrag onbekend
- n.v.t. (geen kinderen)

arbeid of onderneming
vermogen
bijstand
soc. verzekering
AOW, pensioen, VUT
overige bronnen
onbekend of geen

- 1 t/m 1000 gulden
- 1001 t/m 2000 gulden
- 2001 t/m 3000 gulden
- 3001 t/m 4000 gulden
- 4001 t/m 5000 gulden
- 5001 gulden of meer
- geen of onbekend

arbeid of onderneming
vermogen
bijstand
soc. verzekering
AOW, pensioen, VUT
overige bronnen
onbekend of geen

- 1 t/m 1000 gulden
- 1001 t/m 2000 gulden
- 2001 t/m 3000 gulden
- 3001 tlm 4000 gulden
- 4001 t/m 5000 gulden
- 5001 gulden of meer
- geen of onbekend

- 20 t/m 29 jaar
- 30 t/m 39 jaar
- 40 t/m 49 jaar
- 50 t/m 59 jaar
- 60 t/m 64 jaar
- 65 jaar of ouder
- onbekend

68 (6*) 42
43 27
37 (1 *) 23
13 (1') 8

1 1

8 8
18 (1*) 17
23 (1 *) 22
23 (1 22
24 (1*) 23
8 (1*) 8

(16) (1 (10)

(42) (2*) (26)

83 (2*) 51
5 3

12 7
28 (3*) 17
34 (1 *) . 21
17 10
14 (2*) 9

7 (1*) 6
65 (4*) 51
38 30
12 9

3 2
2 2

(35) (3*) (22)

28 17
6 (1*) 4

60 (4*) 37
20 12
14 9
20 12
46 (4*) 28

32 (1 *) 39
46 (1 *) 56

3 4

(80) (6*) (49)

2 (3*) 2
31 (3*) 27
25 22
30 (1 26

4 4
22 19

(48) (1 *) (30)
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vervolg bijlage 16

absoluut
aantal

(N = 162)

16) leeftijd vrouw op moment
beschikking in 1982 (voor-
zover bekend) - 20 tim 29 jaar 5 (1 5

- 30 t/m 39 jaar 28 (1 •) 28
- 40 t/m 49 jaar 27 (1 •) 27
- 50 t/m 59 jaar 23 23
- 60 t/m 64 jaar 6 6
- 65 jaar of ouder 12 12
- onbekend (61) (5•) (38)

Betreft het aantal gevallen waarin de uitspraak is gewijzigd, omdat aanvankelijk van onjuiste ge-
gevens was,uitgegaan. Deze zijn in de voorgaande cijfers niet begrepen.

") Zie noot 12.
"•) Meerdere inkomensbronnen per persoon mogelijk.
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Bijlage 17
Gedetailleerd overzicht van de motiveringen in 141 beschikkingen ~ tot ver

laging van het bedrag van de alimentatie voor de ex-echtgenoot op grond van
gewijzigde omstandigheden; steekproef uit in 1982 afgedane verzoeken.

absoluut
aantal

1) draagkracht alimentatieplichtige afgenomen:
— vermindering inkomen door werkloosheid, WAO, detentie, vermindering

uitkering e.d. 11
— vermindering inkomen door minder werkaanbod 9
— vermindering inkomen door pensionering, AOW, VUT 23
— vermindering inkomen door verandering betrekking/werk 9
— gezinsuitbreiding (in nieuw huwelijk of relatie) 28
— vermindering inkomen door bezuinigingen 1
— huidige vrouw/vriendin heeft geen inkomen meer of minder inkomen 4
— hogere maandelijkse lasten aan huur of hypotheek 18

aflossing lening; schuldlast 11
— niet gespecificeerd 4
— overige 12
subtotaal 130

2) behoeftigheid alimentatiegerechtigde afgenomen:
— vermeerdering inkomen uit arbeid, uitkering, verhuur woning of vermogen 28
— geen kinderen meer die verzorging behoeven (= kan eigen inkomen

verwerven) 4
— ontvangen van geld uit erfenis 2
— ontvangt kostgeld 2
— overige 3
subtotaal 39

3) overige wijzigingen in omstandigheden en andere argumenten:
— gerequestreerde woont samen als ware hij/zij gehuwd, heeft duurzame

relatie, is hertrouwd 2
— de alimentatie is onevenredig gestegen t.o.v. inkomen 11
— intussen is langdurig (hoge) alimentatie betaald (t.o.v. huwelijksduur) 4
— gerequestreerde had zich gedurende de periode die is verlopen sinds de

echtscheiding voldoende bekwaamheden kunnen verwerven om volledig in
haar levensonderhoud te voorzien 1

— gerequestreerde moet geacht worden voldoende, althans enig, eigen
inkomen te verwerven gezien zijn/haar opleiding en/of ervaring 1

— idem, gezien werkervaring voor huwelijk
— gerequestreerde heeft niets gedaan om eigen inkomen te (kunnen)

verwerven door inschrijving bij arbeidsbureau
— idem, door van won ng (groter) deel te verhuren e.d. 4
— onbillijk om de gevolgen van de situatie op de arbeidsmarkt nog langer

door de man te laten dragen
— conform advies van Raad voor de Kinderbescherming 1
— gezien lange huwelijksduur 2
— partijen zijn al lang uit elkaar
— gezien stand waarin partijen leefden 1
— partijen hebben gelijke financiële omstandigheden 3
— gelet op fiscale voordeel 8
— schulden niet aannemelijk of noodzakelijk 5

voldoende draagkracht 23
— vrouw is behoeftig 25
— kan niet in eigen levensonderhoud voorzien vanwege opvoeding kinderen 4
— idem, vanwege leeftijd 3
— overige 27
subtotaal 129

4) geen motivering 6

totaal aantal motiveringen 298
gemiddeld aantal motiveringen per beschikking 2,1

2) Ofwel motivering in verzoekschrift indien als motivering in beschikking is vermeld “geen ver
weer” of “partijen akkoord”.
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Bijlage 18
:ingen 2) tot ver- Kenmerken van de gevallen waarin bij beschikking van de rechter de alimen
ot op grond van tatie voor de ex-echtgenoot werd verlaagd op grond van gewijzigde omstan
verzoeken. digheden, steekproef uit in 1982 afgedane verzoeken (N = 141).

~soluut absoluut
aantal aantal

(N = 141)
1) duur alimentatieverplich

ii ting op moment verzoek — ~ 1 jaar 14 (3*) 10
g — > 1 tim 2 jaar 19 13

23 — > 2t/m 3 jaar 10 7
9 — > 3tim 4jaar 17 12

28 — > 4tim 5jaar 18 13
1 — > 5tim 6jaar 9 6
4 — > 6 tim 12 jaar 44 31

18 — > 12 tim 18 jaar 3 2
11 — >18 t!m 24 jaar 3 2

4 — 25 jaar of meer 1 1
12 — onbekend 3 2

130 2) huwelijksduur
(voorzover bekend) — 1 tim 4 jaar 5 4

en 28 — 5t/m 9jaar 14 12
— 10 tim 14 jaar 18(1*) 15

4 — 15t/mlgjaar 21 18
2 — 20 tim 24 jaar 20(2*) 17
2 — 25 jaar of meer 41 34
3 — onbekend (22) (16)

39 3) minderjarige kinderen op
moment echtscheidings
vonnis (van partijen

2 samen) — ja 86 (3*) 61
11 — neen of onbekend 55 39

4
e 4) verdeling gezag op
~ in moment scheidingsvonnis — alleen aan moeder 76 (1*) 54

1 — alleen aan vader 1 (1*) 1
— verdeeld* *) 2 1

1 — onbekend 16 11
1 — n.vt. (geen kinderen) 46 (1*) 33

5) minderjarige kinderen op
1 moment beschikking in
4 1982 (van partijen samen) — ja 63 (3*) 45

— neen 78 55
— onbekend — —

2 6) verdeling gezag op
1 moment beschikking in
1 1982 — alleen aan moeder 57 (1*) 40
3 — alleen aan vader 3 2
8 — “verdeeld” 2 (1*) 1
5 — n.v.t. (geen kinderen) 79 (1*) 56

23 7) leeftijd jongste kind door
25 vrouw verzorgd op

4 moment beschikking in
3 1982 — 5jaarofjonger 5 4

27 — 6 t/m 11 jaar 19 (1*) 13
129 — l2timl7jaar 20 14

6 — 18 tim 21 jaar 10 (2*) 7

298 — n.v.t. 87 62
8) leeftijd jongste kind door

2,1 man verzorgd op moment
beschikking in 1982 — 5 jaar of jonger — —

— 6t/mlljaar 1 1
— 12 tim 17 jaar 2 1
— 18t/m21 jaar 2 1
— n.v.t. 136 (3*) 96

vermeld “geen ver
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vervolg bijlage 18

9a) bedrag alimentatie ex op
moment verzoek per
maand

9b) bedrag alimentatie ex na
verlaging, per maand

10) bedrag alimentatie kinde-
ren op moment verzoek,
per maand

11) bronnen inkomen man op
moment beschikking in
1982 ***)

12) hoogte inkomen man
netto, per maand op
moment beschikking in
1982
(voorzover bekend)

13) bronnen inkomen vrouw
op moment beschikking
in 1982 ***)

14) hoogte inkomen vrouw
netto, per maand op
moment beschikking in
1982
(voorzover bekend)
(excl. eventueel te
ontvangen alimentatie)

- 1 t/m 300 gulden
- 301 t/m 500 gulden
- 501 tlm 1000 gulden
- meer dan 1000 gulden
- niet vast te stellen/n.v.t.

- 1 t/m 300 gulden
- 301 t/m 500 gulden
- 501 tlm 1000 gulden
- meer dan 1000 gulden
- variabel bedrag

- geen
- 1 t/m 200 gulden
- 201 t/m 300 gulden
- 301 t/m 400 gulden
- 401 t/m 500 gulden
- 501 gulden of meer
- bedrag onbekend
- n.v.t. (geen kinderen)

arbeid of onderneming
vermogen
bijstand
soc. verzekering
AOW, pensioen, VUT
overige bronnen
onbekend of geen

1 t/m 1000 gulden
1001 t/m 2000 gulden
2001 t/m 3000 gulden
3001 t/m 4000 gulden
4001 t/m 5000 gulden
5001 gulden of meer

- geen of onbekend

arbeid of onderneming
vermogen
bijstand
soc. verzekering
AOW, pensioen, VUT
overige bronnen
onbekend of geen

- 1 t/m 1000 gulden
- 1001 t/m 2000 gulden
- 2001 t/m 3000 gulden
- 3001 t/m 4000 gulden
- 4001 t/m 5000 gulden
- 5001 gulden of meer
- geen of onbekend

absoluut
aantal

(N = 141)

20 14
16 (1*) 11
42 30
61 (2*) 43

2

58 41
32 23
23 (1-) 16
24 (2*) 17

4 3

7 (1 10
11 16
22 31
10 (1*) 14
6 9

14 (1*) 20
(19) (13)
(52) (37)

74 (2*) 52
13 9

34 (1*) 24
43 30
12 9

2 2
31 (1*) 25
49 40
20 16
12 10
8 (1 *) 7

(19) (1 *) (13)

25 18
11 (1*) 8
45 32
25 18
20 14
27 19
28 (2*) 20

44 (1 *) 52
39 46

1

(56) (2*) (40)

66



vervolg bijlage 18

absoluut
aantal

(N = 141)

15) leeftijd man op moment
beschikking in 1982
(voorzover bekend) - 20 t/m 29 jaar 1 1

- 30 t/m 39 jaar 15 13
-- 40 t/m 49 jaar 21 19

50 t/m 59 jaar 38 (3') 34
- 60 t/m 64 jaar 14 12

65 jaar of ouder 24 21
onbekend (28) (20)

16) leeftijd vrouwlop moment
beschikking in 1982
(voorzover bekend) - 20 t/m 29 jaar 3 3

- 30 t/m 39 jaar 15 14
- 40 t/m 49 jaar 20 (2') 19
- 50 t/m 59 jaar 34 32
- 60 t/m 64 jaar 16 15
- 65 jaar of ouder 18 17
- onbekend (35) (1 (25)

Het aantal gevallen waarin de uitspraak is gewijzigd, omdat aanvankelijk van onjuiste gegevens
was uitgegaan. Deze zijn in de voorgaande cijfers niet begrepen.

Zie noot 12.

"^*) Meerdere inkomensbronnen per persoon mogelijk.
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