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Wat is partneralimentatie? 
Partneralimentatie is een bijdrage 
in het levensonderhoud van de ex-part-
ner met het laagste inkomen. 
Partneralimentatie is in 1830 wettelijk 
ingevoerd om de vrouw na een 
scheiding financieel te compenseren. 
De meeste vrouwen werkten in die tijd 
niet, maar zorgden voor de kinderen 
en het huishouden. Tegenwoordig 
werken veel meer vrouwen buitens-
huis. Weliswaar vaker in deeltijd, 
in verband met de zorg voor de 
kinderen, waardoor vrouwen vaker 
partneralimentatie ontvangen dan 
mannen. 

Wat is er veranderd? 
Sinds 1 januari 2020 geldt een nieuwe 
wet rondom partneralimentatie. 
Wat er veranderd is, is de duur ervan. 
Tot dit jaar had een ex-partner recht op 
maximaal twaalf jaar alimentatie. Wie 
nu gaat scheiden ontvangt het maximaal 
vijf jaar. De kinderalimentatie blijft 
ongewijzigd. 

Voor wie geldt de nieuwe wet?
De verkorte duur van de partner-
alimentatie geldt in beginsel voor ieder-
een die sinds 1 januari een scheiding 
heeft aangevraagd. Voor huwelijken 
en geregistreerde partnerschappen die 
minder dan tien  jaar geduurd hebben, 
ontvangt de ex-partner alimentatie voor 
de helft van de tijd van het huwelijk 
of partnerschap. Bent u twee jaar ge-
huwd en gaat u scheiden? Dan ontvangt 
uw ex-partner slechts één jaar partner-
alimentatie. 

Uitzonderingen
Maar er zijn meer uitzonderingen. Als 
er sprake is van één van de volgende 
situaties, wijkt de duur van de partner-
alimentatie af: 
•	Mensen	die	voor	1	januari	1970	
 geboren zijn en langer dan vijftien 
 jaar getrouwd waren of geregistreerd 
 partners waren, hebben recht op 
 tien jaar alimentatie. 
•	Bij	echtparen	met	kinderen	onder	de
 twaalf jaar heeft de ex-partner recht 

Dwars door het recht met HJS 
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt 
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben. 

Per 1 januari is de wetgeving rondom partneralimentatie gewijzigd. In dit 
artikel wordt uitgelegd wat de wetswijziging inhoudt. Naast het feit dat een 
scheiding een ingrijpende gebeurtenis is, brengt het veel emoties met zich mee 
en dient er veel geregeld te worden, zoals afspraken over de kinderen en de 
(partner)alimentatie. 

Veranderingen rondom partneralimentatie 
 op twaalf jaar partneralimentatie tot 
 het jongste kind twaalf jaar is.
•	Na	een	huwelijk	van	minstens	vijftien
 jaar, waarbij de alimentatieontvanger 
 de AOW-leeftijd bereikt binnen tien
 jaar na de scheiding, ontvangt hij of zij 
 tien jaar alimentatie.
•	De	ex-partner	die	alimentatie	betaalt
 en de AOW-leeftijd heeft bereikt, blijft 
 dit na het bereiken van de AOW-
 leeftijd doen. 
•	Als	er	sprake	is	van	een	schrijnende	
 situatie, heeft de rechter het laatste
 woord. De rechter heeft in dit soort ge-
 vallen de mogelijkheid om een langere
 termijn toe te wijzen dan vijf jaar. 

Hoogte van de partneralimentatie
De hoogte van de partneralimentatie 
bepalen ex-partners onderling. Komen 
ze er niet uit dan bepaalt een rechter 
hoeveel de alimentatie bedraagt. De 
rechter kijkt dan naar de behoefte en 
de verdiencapaciteit van degene die 
alimentatie ontvangt en de draagkracht 
van degene die betaalt. Met behoefte 
wordt de levensstandaard van de ex-
partner bedoeld. De rechter kijkt dan 
bij welk bedrag de ex-partner zijn of 
haar leven (zoveel mogelijk) op gelijke 
voet kan voortzetten. Verdiencapaciteit 
betekent de mate van het genereren 
van een inkomen. De rechter oordeelt 
in hoeverre de ex-partner in staat is 
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om zelf geld te verdienen. Als laatste is 
de draagkracht van de ex-partner die 
betaalt van belang. De hoogte van diens 
inkomen is van belang bij het bereke-
nen van zowel de partneralimentatie 
als de kinderalimentatie. Als blijkt dat 
de betalende ex-partner niet voldoende 
geld heeft om de partner- en kinderali-
mentatie te betalen, gaat de kinderali-
mentatie voor. 

Wanneer stopt de partner-
alimentatie?
De alimentatie stopt als uw ex-partner 
genoeg inkomsten heeft om van te 
leven, met een ander trouwt, een ge-
registreerd partnerschap aangaat of 
gaat samenwonen. #

Medewerkers van HJS staan ook in dit 
coronatijdperk voor u klaar (op afstand) 
om al uw juridische en sociaal-maat-
schappelijke vragen te beantwoorden. 
Als blijkt dat het niet mogelijk is om uw 
vraag te beantwoorden, dan verwijst 
HJS u door naar een van onze samen-
werkingspartners.

Hoofdlocatie HJS: Wibautstraat 5A 
(Muller Lulofshuis - 2e etage (02A08)) 
telefoon: 06 - 211 588 82. Bereikbaar: 
ma t/m do van 9:00-17:00 uur 
e-mail: hjs@hva.nl 
website: www.hva.nl/hjs

Wat kunt u doen als u lood 
vermoedt?
Het is goed om eerst zelf te checken of 
er een loden leiding in de woning zit. 
Dat doet u als volgt:
•	U moet eerst de waterleiding zien te
 vinden; die zit meestal bij de water-
 meter, of anders bij de hoofdkraan.
•	Een (niet-geverfde) loden waterleiding
 is grijs van kleur, in tegenstelling tot 
 een koperen leiding die roodbruin of
 lichtgroen van kleur is.
•	Een loden waterleiding heeft geen 
 koppelstukken, maar aan ‘kruis-
 punten’ zijn de buizen wel dikker.
•	Als u met bijv. een lepel tegen de 
 leiding aan tikt klinkt het geluid dof.

De leiding is van lood, wat nu?
Om te zorgen dat u niet nog meer lood 
binnenkrijgt, adviseren wij:
•	Aanstaande moeders en kinderen  
 t/m 7 jaar fleswater te drinken.
•	De kraan 2 minuten te laten lopen,
 voordat u het water drinkt.
•	Zo snel mogelijk melden bij de ver-
 huurder of VvE.
N.B.: Looddeeltjes verdwijnen niet uit 
het water door het te koken!

Een tijdje terug was er veel over te doen in Amsterdam: lood in het drinkwater. 
In sommige woningen van voor 1960 zijn namelijk nog steeds loden leidingen 
aanwezig, en het drinken van kraanwater kan in dat geval schadelijk zijn voor 
de gezondheid.

Wat als de verhuurder 
niet reageert
Als u vrij zeker bent dat er inderdaad 
nog sprake is van loden leidingen in 
uw woning, en weigert uw verhuurder 
(of VvE) de leidingen te vervangen (of 
reageert verhuurder/VvE niet), meldt 
u zich dan bij !WOON, dan zullen wij 
mogelijk zorgen dat er een onderzoek 
gedaan wordt naar de kwaliteit van het 
drinkwater. Als daaruit blijkt dat de 
kwaliteit boven de norm is zullen wij 
proberen de verhuurder te bewegen 
iets aan het probleem te doen, en als 
dat niet helpt zullen we u begeleiden bij 
het doen van een huurcommissieproce-
dure of via een kort geding vervanging 
afdwingen.

Binnenkort verschuiving 
bewijslast
Het is nu nog zo dat de bewijslast voor 
een teveel aan lood in het water ligt bij 
de huurder, en in kleine concentraties 
wordt lood in het water niet als een 
gebrek gezien door de huurcommissie. 
Gelukkig gaan de regels binnenkort 
veranderen. Als er straks ergens loden 
leidingen zichtbaar zijn is dat een ge-
brek, tenzij de verhuurder met een me-
ting aantoont dat de norm niet wordt 
overschreden. Die norm gaat bovendien 
van 10 naar 5 microgram per liter. Dat 
is al met al een hele verbetering, want 
nu moet de huurder dus nog zelf met 
een rapport aantonen dat er te veel lood 
in drinkwater zit. 

De gemeente Amsterdam had nog liever 
een verbod op loden leidingen gezien. 

Nu zijn de regels in het bouwbesluit 
nog zo dat lood alleen vervangen 
moet worden als er aan de leidingen 
gewerkt wordt. De gemeente kan dus 
nog steeds geen vervanging afdwingen. 
De route loopt via de huurder, want 
die kan het wel.
De nieuwe regels zijn aangekondigd, 
maar nog niet ingevoerd. Onder-
tussen zien we gelukkig al wel dat de 
meeste verhuurders na een melding 
gewoon overgaan tot vervangen van 
de leidingen.
Dus woont u in een pand van voor 
1960? Check dan of u loden leidingen 
heeft. Zo ja, vraag uw verhuurder 
deze te vervangen. Doet deze dat niet, 
meldt u dan bij ons. #

Voor meer informatie, zie 
www.wooninfo.nl/lood

!WOON in tijden van corona
Heeft u een vraag? Bel of mail ons: 020 - 523 01 50 (maandag t/m 
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur), of oost@wooninfo.nl. 
Onze spreekuren zijn voorlopig gesloten. Wilt u toch graag  
persoonlijk langskomen, maak dan vooraf een afspraak. 


