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Geen partneralimentatie wegens (aanhoudend) grievend 
gedrag

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 
2 mei 2019, nrs. 200.241.267/01 en 200.241.274/01, 
ECLI:NL:GHSHE:2019:1650
(mr. Van Winkel, mr. Van Leuven, mr. Schijven-Bours)
Noot mr. A. Bouwmeester

Partneralimentatie. Grievend gedrag. Lotsverbonden-
heid. 

[BW art. 1:157]Noot mr. A. Bouwmeester

Essentie: Afwijzing partneralimentatie wegens grievend ge-
drag. Ongefundeerde beschuldigingen die verzoekster heeft 
gedeeld en waarin zij volhardt, maken het naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar partneralimen-
tatie te verlangen.

Samenvatting: Partijen zijn met elkaar gehuwd geweest en 
hebben twee minderjarige kinderen. Bij beschikking van 
23 maart 2018 heeft de rechtbank de echtscheiding van partij-
en uitgesproken en het verzoek van de vrouw om vaststelling 
van partneralimentatie afgewezen. De vrouw heeft hoger be-
roep ingesteld, voor zover in dezen van belang, tegen de af-
wijzing van het verzoek tot vaststellen van partneralimentatie.
Het hof heeft het verzoek tot het vaststellen van partnerali-
mentatie afgewezen vanwege het grievend gedrag van de 
vrouw, dat bestond uit het valselijk beschuldigen van de man 
van huiselijk geweld in de vorm van bedreiging, manipulatie 
en kleineren, alcoholmisbruik, kindermishandeling, kinder-
ontvoering en seksueel misbruik van de kinderen. De vrouw 
heeft deze ongefundeerde beschuldigingen gedeeld met ver-
schillende instanties, en bovendien aangifte gedaan van sek-
sueel misbruik van de kinderen door de man. In het kader van 
het hierop uitgevoerde strafrechtelijke onderzoek, heeft de 
politie ook contact gezocht met de werkgever van de man.
Bij de beoordeling heeft het hof aangegeven dat grievend 
gedrag van de alimentatiegerechtigde jegens de alimentatie-
plichtige er in uitzonderlijke gevallen toe kan leiden dat het 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaard-
baar is om van de gewezen echtgenoot een bijdrage in levens-
onderhoud te verlangen. In dit geval heeft het hof geoordeeld 
dat de man door de ongefundeerde beschuldigingen van de 
vrouw, die zij breeduit heeft gedeeld met derden, op diffame-
rende wijze in zijn ouderschap is aangetast. Daarnaast hebben 
de gedragingen van de vrouw verstrekkende gevolgen gehad 
op andere levensgebieden, waaronder zijn werk. Dit terwijl er, 
na uitgebreid strafrechtelijk onderzoek, geen kinderpornogra-
fisch materiaal is aangetroffen op de gegevensdrager van de 
man en het Openbaar Ministerie vanwege onvoldoende be-
wijs van (verdere) vervolging heeft afgezien. Het hof heeft het 
daarbij uitermate grievend geacht dat de vrouw desondanks 
ter zitting heeft aangegeven dat zij de man nog altijd als kin-
derverkrachter beschouwt, terwijl uit het strafrechtelijk onder-
zoek naar voren is gekomen dat de vrouw nota bene zelf 
naaktfoto’s van de kinderen heeft gemaakt en via internet 
heeft verkocht.

Alle omstandigheden van het geval meewegend, is het hof 
van oordeel dat de gedragingen van de vrouw dermate grie-
vend zijn jegens de man dat het onaanvaardbaar is om een 
bijdrage in levensonderhoud te verlangen.

[de vrouw],
wonende te [woonplaats],
verzoekster in hoger beroep,
hierna te noemen: de vrouw,
advocaat: mr. S.M.E. van Dijsseldonk te Eindhoven,
tegen
[de man],
wonende te [woonplaats],
verweerder in hoger beroep,
hierna te noemen: de man,
advocaat: mr. J. el Hannouche te Utrecht.

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

2. Het geding in hoger beroep
2.1. De vrouw is op 21 juni 2018 in hoger beroep gekomen van 
voornoemde beschikking van 23 maart 2018.
2.2. De man heeft op 9 augustus 2018 een verweerschrift inge-
diend.
2.3. Bij het hof zijn voorts de volgende stukken ingekomen:
– het procesdossier van de eerste aanleg, ingekomen ter griffie 
op 27 juni 2018;
– het proces-verbaal van de mondelinge behandeling in eerste 
aanleg d.d. 19 februari 2018, ingekomen ter griffie op 8 augus-
tus 2018;
– een journaalbericht van de zijde van de vrouw van 11 sep-
tember 2018 met bijlagen, ingekomen ter griffie op 12 septem-
ber 2018;
– een journaalbericht van de zijde van de vrouw van 7 maart 
2019 met bijlagen, ingekomen ter griffie op 7 maart 2019;
– een journaalbericht van de zijde van de man van 9 maart 
2019 met bijlagen, ingekomen ter griffie op 12 maart 2019.
2.4. De mondelinge behandeling heeft op 19 maart 2019 
plaatsgevonden. Partijen zijn in persoon verschenen, bijge-
staan door hun advocaten.
2.5. Na de mondelinge behandeling in hoger beroep is op ver-
zoek van het hof ingekomen per faxbericht d.d. 19 maart 2019 
met bijlage, de jaaropgave 2018 van de man.
2.6. Het hof heeft partijen na afloop van de mondelinge be-
handeling in hoger beroep in de gelegenheid gesteld om bin-
nen twee weken, derhalve uiterlijk 2 april 2019, het hof te be-
richten of zij alsnog overeenstemming hebben bereikt over 
hetgeen hen in hoger beroep verdeeld houdt.
2.7. Bij journaalbericht van de zijde van de man van 1 april 
2019 met bijlage, ingekomen ter griffie op 1 april 2019, heeft 
de man het hof bericht dat het partijen niet is gelukt om een 
regeling te treffen.
De man heeft als bijlage bij voornoemd journaalbericht een 
brief van het Openbaar Ministerie overgelegd.
De vrouw heeft met de overlegging van deze brief ingestemd.
In voornoemde brief van het Openbaar Ministerie wordt aan 
de man medegedeeld dat hij niet (verder) wordt vervolgd om-
dat er onvoldoende bewijs is.
De man ziet vanwege deze sepotbrief geen reden meer om 
met de vrouw te onderhandelen.
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2.8. Bij journaalbericht van de zijde van de vrouw van 1 april 
2019, ingekomen ter griffie op 1 april 2019, heeft de vrouw het 
hof medegedeeld dat het partijen niet gelukt is om een rege-
ling te treffen.
2.9. Bij journaalbericht van de zijde van de vrouw van 3 april 
2019 met bijlage, ingekomen ter griffie op 3 april 2019, heeft 
de vrouw gereageerd op de door de man overgelegde sepot-
brief. Deze brief toont volgens de vrouw enkel aan dat er 
blijkbaar geen bewijs is gevonden om tot vervolging van de 
man over te kunnen gaan. De brief toont niet aan dat de 
vrouw zich jegens de man grievend heeft gedragen.

3. De feiten
3.1. Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde 
feiten voor zover daartegen in hoger beroep niet is opgeko-
men. Onder meer staat het volgende vast.
3.2. Partijen zijn de ouders van:
– [minderjarige 1], geboren op [geboortedatum] 2008 te [ge-
boorteplaats] (hierna: [minderjarige 1]);
– [minderjarige 2], geboren op [geboortedatum] 2013 te [ge-
boorteplaats] (hierna: [minderjarige 2]), (hierna ook: de kin-
deren).
3.3. Bij beschikking van 15 mei 2017 betreffende de vaststel-
ling van voorlopige voorzieningen heeft de rechtbank met 
ingang van die datum de door de man voorlopig te betalen 
bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de 
kinderen (hierna ook: kinderalimentatie) bepaald op een be-
drag van € 331,50 per kind per maand en de door de man te 
betalen partneralimentatie bepaald op een bedrag van € 244,= 
bruto per maand.

4. De omvang van het geschil
4.1. Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank Oost-Bra-
bant tussen partijen de echtscheiding uitgesproken, welke 
beschikking op 25 juli 2018 is ingeschreven in de registers van 
de burgerlijke stand.
4.1.1. Bij deze beschikking heeft de rechtbank voorts, voor 
zover thans van belang:
– de door de man te betalen kinderalimentatie bepaald op een 
bedrag van € 342,= per kind per maand met ingang van de 
dag van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de 
registers van de burgerlijke stand;
– het verzoek van de vrouw om partneralimentatie afgewezen;
– de wijze van de verdeling van de huwelijksgoederengemeen-
schap gelast als overwogen onder de kop ‘Verdeling van de 
huwelijksgoederengemeenschap’.
4.2. De vrouw kan zich niet verenigen met de afwijzing van 
haar verzoek om partner-alimentatie (grief 1) en de door de 
rechtbank vastgestelde waarde van de aan haar toegedeelde 
auto van het merk Citroën (grief 2).
4.2.1. De vrouw verzoekt in hoger beroep, verkort weergege-
ven, de bestreden beschikking gedeeltelijk te vernietigen c.q. 
aan te vullen en, opnieuw rechtdoende:
1. ten aanzien van de partneralimentatie (zaaknummer 
200.241.267/01):
te bepalen dat de man, telkens bij vooruitbetaling, een bedrag 
van €  1.121,= bruto per maand aan partneralimentatie ver-
schuldigd is, welke jaarlijks verhoogd dient te worden met de 
wettelijke indexering als bedoeld in artikel 1:402a van het 
Burgerlijk Wetboek (hierna: BW);
2. ten aanzien van de verdeling van de huwelijksgoederenge-
meenschap (zaaknummer 200.241.274):
de boedelverdeling vast te stellen zoals uiteengezet in de be-
streden beschikking onder rechtsoverweging 2.8.9., met dien 

verstande dat de waarde van de Citroën C1 zal worden vastge-
steld op €  2.799,= en de vrouw derhalve een bedrag van 
€ 1.399,50 dient te verrekenen met de man;
in beide zaken:
3. voor het overige de bestreden beschikking in stand te hou-
den;
4. kosten rechtens.
4.3. De man verzoekt (in beide zaken) in hoger beroep, ver-
kort weergegeven:
1 het hoger beroep van de vrouw niet-ontvankelijk te verkla-
ren dan wel haar verzoeken af te wijzen en de bestreden be-
schikking te bekrachtigen;
2. kosten rechtens;
ten aanzien van de partneralimentatie (zaaknummer 
200.241.267/01):
3. indien en voor zover de vrouw ontvankelijk wordt ver-
klaard, de partneralimentatie vast te stellen op het bedrag dat 
de man maximaal aan draagkracht heeft en primair vast te 
stellen dat dit bedrag lineair wordt afgebouwd in vijf jaar tot 
nihil, dan wel subsidiair te limiteren tot vijf jaar, zulks met 
ingang van de datum van de beschikking van het hof, althans 
de datum van de indiening van het beroepschrift van de 
vrouw, althans de datum van inschrijving van de echtschei-
dingsbeschikking;
ten aanzien van de verdeling van de huwelijksgoederengemeen-
schap (zaaknummer 200.241.274):
4. de waarde van de Citroën C1 vast te stellen op € 5.000,=.

5. De motivering van de beslissing
Ten aanzien van de partneralimentatie (zaaknummer 
200.241.267/01):

Grievend gedrag
5.1. In het meest verstrekkende verweer voert de man zowel  
in eerste aanleg als in hoger beroep aan dat de vrouw zich 
zodanig grievend jegens hem heeft gedragen dat de  
lotsverbondenheid tussen partijen is verbroken en de grond 
voor partner alimentatie is komen te vervallen (vgl. 
ECLI:NL:GHAMS:2008:BD1223). Hij voert in hoofdzaak het 
volgende aan. Het grievend gedrag van de vrouw bestaat er uit 
dat zij de man vals heeft beschuldigd van huiselijk (psychisch) 
geweld in de vorm van bedreiging, manipulatie en kleineren, 
alcoholmisbruik, kindermishandeling, kinderontvoering en 
tot slot seksueel misbruik van de kinderen. De vrouw heeft 
deze valse informatie met verschillende instanties gedeeld. 
Gedurende de echtscheidingsprocedure werden de door de 
vrouw geuite beschuldigingen steeds ernstiger. De man zou 
volgens de vrouw ook in het bijzijn van een medewerker van 
[instelling] tijdens de begeleide omgangscontacten seksuele 
handelingen met de kinderen hebben verricht.
De man heeft volledige medewerking aan het strafrechtelijk 
onderzoek naar het seksueel misbruik van de kinderen ver-
leend, waarbij het ook is gekomen tot politiecontacten met 
zijn werkgever. Van diverse stellingen van de vrouw staat in-
middels vast dat die onjuist zijn. Zo is er bijvoorbeeld door de 
politie op de computer en telefoon van de man geen kinder-
porno aangetroffen. Het is juist de vrouw die uiteindelijk naar 
aanleiding van de door haar gedane aangifte als verdachte is 
gehoord. Zij blijkt zelf naaktfoto’s van de kinderen te hebben 
gemaakt en via internet verkocht.
De man is van mening dat het naar maatschappelijke normen 
als zeer ingrijpend en grievend moet worden beschouwd als 
een vader van seksueel misbruik van zijn kinderen wordt be-
schuldigd, terwijl daar geen enkele basis voor aanwezig is. Van 



1027Sduopmaat.sdu.nl

«JIN» 103Personen- en familierecht

Jurisprudentie in Nederland 15-07-2019, afl. 6

de man kan daarom in alle redelijkheid niet worden gevergd 
dat hij partneralimentatie betaalt.
5.2. De vrouw stelt zich op het standpunt dat de man geen 
grond heeft aangevoerd waaruit volgt dat van hem niet langer 
kan worden gevergd om partneralimentatie te betalen. De 
vrouw ontkent dat zij zich jegens de man grievend heeft ge-
dragen. Zij praat niet negatief over de man in het bijzijn van 
de kinderen. De vrouw heeft enkel met bekenden over de 
echtscheiding gepraat om haar ‘verhaal kwijt te kunnen’. 
Voorts maakt de vrouw zich zorgen over de kinderen, welke 
zorgen zij met de daarvoor bestaande instanties en met de 
school van de kinderen heeft gedeeld. De vrouw heeft ter zit-
ting – desgevraagd – verklaard veel waarde te hechten aan de 
verklaringen van de kinderen omtrent het alcoholgebruik, 
mishandeling en seksueel misbruik door de man. De kinde-
ren vertellen hierover zo in detail en zij gedragen zich derma-
te vreemd dat zij geen reden ziet om aan die verklaringen te 
twijfelen. De vrouw heeft op een nadrukkelijke vraag van het 
hof geantwoord dat zij de man nog altijd als een “kinderver-
krachter” beschouwt.
5.3. Het hof overweegt als volgt.
5.3.1. Het hof stelt voorop dat de rechter bij het vaststellen van 
de alimentatieplicht rekening kan houden met omstandighe-
den van niet financiële aard; in uitzonderlijke gevallen kan 
grievend gedrag van één der gewezen echtgenoten ten opzich-
te van de ander tot de conclusie leiden dat het naar maatsta-
ven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om van 
de gewezen echtgenoot een (volledige) bijdrage in het levens-
onderhoud te verlangen (vgl. HR 20 december 2013, 
ECLI:NL:HR:2013:2058 ([link 1]) en HR 4 mei 2018, 
ECLI:NL:HR:2018:695 ([link 2])).
5.3.2. Bij de beoordeling in een concreet geval of een zodanige 
situatie zich voordoet, dient terughoudendheid te worden 
betracht. Bedacht moet worden dat het op zichzelf niet onge-
bruikelijk is dat een relatiebreuk dan wel echtscheiding ge-
paard gaat met de nodige emoties.
5.3.3. Voor zover de man heeft aangevoerd dat het grievend 
gedrag van de vrouw de lotsverbondenheid tussen partijen 
heeft verbroken, overweegt het hof dat het ‘afnemen’ of ‘ver-
vallen’ van de lotsverbondenheid tussen de gewezen echtge-
noten geen grond kan zijn voor beëindiging van de alimenta-
tieverplichting, ook niet in samenhang met andere 
omstandigheden, aangezien de door het huwelijk in het leven 
geroepen lotsverbondenheid wel als een grondslag voor het 
ontstaan van de alimentatieverplichting kan worden be-
schouwd, maar het voortduren van die verplichting niet op 
het voortduren van de lotsverbondenheid berust (vgl. HR 4 
mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:695, rov. 3.3.5.).
De rechter kan, buiten het in de wet geregelde geval van arti-
kel 1:160 BW, een lopende alimentatieverplichting slechts 
doen eindigen wegens andere omstandigheden dan ontbre-
kende draagkracht of behoefte op de grond dat het naar maat-
staven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om 
van de gewezen echtgenoot nog langer een bijdrage in het le-
vensonderhoud te verlangen.
5.3.4. Het hof begrijpt de stellingen van de man daarom aldus 
dat de vrouw zich zodanig grievend jegens hem heeft gedra-
gen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar is dat zij van de man een bijdrage in de kos-
ten van haar levensonderhoud verlangt. Het grievend gedrag 
zou, samengevat, eruit bestaan dat de vrouw de man ten on-
rechte van alcoholmisbruik, kindermishandeling, kinderont-
voering en seksueel misbruik van de kinderen heeft beschul-
digd.

5.3.5. Het hof stelt voorop dat ter zitting van het hof is geble-
ken dat partijen het erover eens zijn dat zij tien jaar samen zijn 
geweest, waarvan de eerste vier jaren goed waren en dat daar-
na hun onderlinge relatie onder druk is komen te staan. Niet 
is gebleken dat de vrouw gedurende het huwelijk ook maar 
enig signaal heeft afgegeven dat de man zich jegens de kinde-
ren onheus heeft gedragen. Het hof stelt derhalve vast dat de 
door de vrouw geuite en steeds ernstiger wordende beschuldi-
gingen jegens de man alle in het kader van de echtscheiding 
zijn gedaan. Uit de overgelegde stukken en het verhandelde 
ter zitting in hoger beroep volgt dat de vrouw de man voor het 
eerst kort na haar vertrek uit de echtelijke woning in februari 
2017 ervan heeft beschuldigd dat hij onder invloed van alco-
hol de kinderen mishandelde. De vrouw heeft de kinderen 
toen vier maanden belet om naar de man toe te gaan. De man 
heeft daardoor geen enkel contact meer met de kinderen ge-
had tot de beschikking houdende voorlopige voorzieningen 
van 15 mei 2017. In die beschikking heeft de rechtbank een 
voorlopige verdeling van de zorg- en opvoedingstaken tussen 
de man en de kinderen vastgesteld. De man heeft in eerste 
aanleg de rechtbank verzocht om aan de vrouw een dwang-
som op te leggen, omdat zij de regeling niet nakwam. De 
rechtbank heeft in de bestreden beschikking de beslissing op 
dit punt aangehouden vanwege het door de rechtbank gelaste 
raadsonderzoek. Het hof stelt verder vast dat de vrouw de 
man vervolgens heeft beschuldigd van seksueel misbruik van 
[minderjarige 2], waarvan zij op 6 februari 2018 aangifte bij 
de politie heeft gedaan. Deze aanklacht werd door de vrouw 
in korte tijd vergroot van het maken van naaktfoto’s van [min-
derjarige 2] tot daadwerkelijke verkrachting van [minderjari-
ge 2] en verrichten van seksuele handelingen, nota bene tij-
dens de begeleide contactmomenten bij [instelling]. Vast staat 
dat op basis van de aangifte van de vrouw door het Openbaar 
Ministerie een uitgebreid strafrechtelijk onderzoek naar de 
man is ingesteld. De man heeft ter zitting van het hof onweer-
sproken gesteld dat het daarbij zelfs is gekomen tot een inval 
in zijn woning waarbij digitale gegevensdragers en zijn note-
book in beslag zijn genomen en tot politiecontacten met zijn 
werkgever. Uit de door de man overgelegde processen-verbaal 
van bevindingen van 25 oktober 2018 en 21 februari 2019 
blijkt dat de in beslag genomen notebook en de digitale gege-
vensdragers van de man zijn onderzocht en dat de desbetref-
fende verbalisant hierop geen kinder-pornografische afbeel-
dingen heeft aangetroffen. Na de mondelinge behandeling in 
hoger beroep heeft de man – met toestemming van de vrouw 
– een brief van het Openbaar Ministerie van 29 maart 2019 
overgelegd waarin aan de man wordt medegedeeld dat de 
Officier van Justitie heeft besloten om de man niet (verder) te 
vervolgen omdat er onvoldoende bewijs is. De man heeft ter 
zitting van het hof onweersproken gesteld dat het juist de 
vrouw is die in het kader van het strafrechtelijk onderzoek 
door de politie als verdachte is gehoord ter zake het vervaar-
digen en verkopen van naaktfoto’s van de kinderen.
5.3.6. Het hof is van oordeel dat de door de vrouw geuite (on-
bewezen) beschuldigingen van onder meer seksueel misbruik 
van de kinderen de gebruikelijke strijd tussen partijen na een 
echtscheiding ver te buiten gaan. De man is hierdoor op bij-
zonder diffamerende wijze in zijn ouderschap aangetast, 
waarbij dit tevens verstrekkende gevolgen heeft gehad op an-
dere levensgebieden van de man waaronder zijn werk, nu er 
politiecontacten met de werkgever van de man zijn geweest. 
Het hof neemt daarbij in aanmerking dat de door de vrouw 
geuite beschuldigingen op geen enkele wijze met verificatoire 
bescheiden zijn onderbouwd, terwijl de man het vermeende 
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seksueel misbruik van de kinderen – met overlegging van ve-
rificatoire bescheiden – gemotiveerd heeft weersproken. Zo 
blijkt uit de door de man overgelegde processen-verbaal van 
bevindingen dat – anders dan de vrouw stelt – er geen kin-
der-pornografisch materiaal is aangetroffen op de digitale ge-
gevensdragers en de computer van de man. Voorts acht het 
hof uitermate grievend dat de vrouw ter zitting in hoger be-
roep op een nadrukkelijke vraag van het hof heeft geantwoord 
dat zij de man nog altijd als een “kinderverkrachter” be-
schouwt en zij van deze stelling ook – ondanks de inhoud 
voornoemde stukken – geen afstand wenst te nemen. De na 
de mondelinge behandeling ingekomen schriftelijke reactie 
van de vrouw op de door de man overgelegde sepotbeslissing 
van de Officier van Justitie bevestigt dit nog eens, nu de vrouw 
daarin stelt dat deze beslissing enkel aantoont dat de man ooit 
verdachte is geweest in een onderzoek en er blijkbaar geen 
bewijs is gevonden om tot vervolging over te kunnen gaan.
5.3.7. Alles in onderlinge samenhang bezien is het hof van 
oordeel dat voornoemde gedragingen van de vrouw dermate 
grievend voor de man zijn of zijn geweest dat het naar maat-
staven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat 
de vrouw van de man een bijdrage in haar levensonderhoud 
verlangt. Het hof zal het daartoe strekkende verzoek van de 
vrouw op basis van bovenstaande overwegingen in hoger be-
roep afwijzen.
5.3.8. Het voorgaande betekent dat het hof niet toekomt aan 
een beoordeling van de overige geschilpunten ter zake 
partner alimentatie in hoger beroep.

Ten aanzien van de verdeling van de huwelijksgoederengemeen-
schap (zaaknummer 200.241.274)
5.4. De vrouw voert in grief 2 aan dat de rechtbank een te hoge 
waarde heeft aangenomen voor de aan haar toegedeelde Ci-
troën C1 en stelt het volgende. De rechtbank heeft niet gemo-
tiveerd waarom moet worden uitgegaan van de algemene 
ANWB Koerslijst in plaats van de door de vrouw overgelegde 
concrete offerte voor de specifiek te verdelen auto. De auto 
heeft aanzienlijke waterschade geleden waarmee in de overge-
legde offerte wel rekening is gehouden en in de ANWB koers-
lijst niet. De vrouw heeft later nog een offerte opgevraagd bij 
een lokale autohandelaar; deze heeft de waarde van de auto 
getaxeerd op € 2.799,=. Het voorgaande brengt met zich dat 
de vrouw ter zake de Citroën C1 primair een bedrag van 
€ 1.399,50, subsidiair een bedrag van € 1.632,= en uiterst sub-
sidiair een bedrag van € 2.065,50 (de helft van het gemiddelde 
tussen de waarde volgens de ANWB koerslijst van € 5.000,= 
en de waarde volgens de offerte van € 3.262,=) met de man 
dient te verrekenen.
5.5. De man heeft hiertegen gemotiveerd verweer gevoerd en 
stelt het volgende.
De rechtbank is terecht uitgegaan van de verkoopwaarde tus-
sen particulieren. De verkoopwaarde van de Citroën C1 dient 
dan ook conform de ANWB koerslijst te worden vastgesteld 
op € 5.000,=. Het is gebruikelijk om uit te gaan van de waarde 
volgens de ANWB koerslijst omdat dit een objectieve website 
is voor de waardering van een auto. Indien de vrouw meent 
dat daarvan moet worden afgeweken, dient zij concreet bewijs 
over te leggen waaruit blijkt dat de Citroën C1 een lagere 
waarde heeft. De door de vrouw overgelegde offertes voldoen 
hier niet aan. De offerte van 23 november 2017 is niet geba-
seerd op de concrete auto; er is geen kenteken af te lezen en er 
zijn geen andere kenmerken in vermeld die er op wijzen dat 
het hier gaat om de aan de vrouw toegedeelde Citroën C1. De 
door [onderneming 1] opgegeven waarde is niet gebaseerd op 

de verkoopprijs tussen particulieren, maar op de inkoopprijs. 
[onderneming 1] kopen auto’s in van particulieren die snel 
hun auto willen verkopen, waarmee bij de taxatie rekening 
wordt gehouden. De door de vrouw overgelegde offerte van 
28 maart 2018 is niet ondertekend en onduidelijk is hoe de 
daarin genoemde waarde van de Citroën C1 tot stand is geko-
men. Voorts is hier wederom sprake van een inkoopprijs. 
Verder volgt uit deze offerte – anders dan de vrouw stelt – dat 
de auto schadevrij is.
5.6. Het hof overweegt als volgt.
5.6.1. Het hof is van oordeel dat de rechtbank bij de vaststel-
ling van de te verrekenen waarde van de aan de vrouw toege-
deelde Citroën C1 terecht is uitgegaan van de verkoopwaarde 
tussen particulieren. Het hof ziet in hetgeen de vrouw in ho-
ger beroep heeft aangevoerd geen aanleiding om voor de 
vaststelling van de te verrekenen waarde van de aan de vrouw 
toebedeelde Citroen C1 van de verkoopwaarde tussen parti-
culieren volgens de ANWB Koerslijst van € 5.000,= af te wij-
ken. Van de vrouw had mogen worden verwacht dat zij stuk-
ken in het geding had gebracht die haar stelling staven dat ten 
gevolge van waterschade aan de bekleding van de achterbank 
de waarde van de Citröen C1 lager is dan € 5.000,= (bijvoor-
beeld door een schaderapport, begroting schadeherstel (van 
een reparatiebedrijf) of een taxatie waarin uitdrukkelijk staat 
vermeld dat bij de taxatiewaarde rekening is gehouden met de 
waterschade aan de bekleding). De vrouw heeft weliswaar een 
tweetal offertes in het geding gebracht waaruit een lagere taxa-
tiewaarde zou moeten blijken, maar de man heeft de inhoud 
van deze offertes en de daarin genoemde taxatiewaarden ge-
motiveerd weersproken. Daarbij komt dat uit de door de 
vrouw overgelegde taxaties niet uitdrukkelijk blijkt dat er 
sprake is van waterschade aan de bekleding van de auto. Inte-
gendeel, in de offerte van [onderneming 2] wordt uitdrukke-
lijk vermeld dat het getaxeerde voertuig schadevrij is. Voorts 
blijkt uit de offerte van [onderneming 1] van 23 november 
2017 niet hoe de daarin genoemde waarde van € 3.262,= tot 
stand is gekomen en is het niet duidelijk of deze waarde daad-
werkelijk is gebaseerd op de aan de vrouw toegedeelde Citro-
en C1 omdat alle voertuigkenmerken zoals kenteken en kilo-
meterstand ontbreken. Het hof is daarom met de rechtbank 
van oordeel dat de Citroën C1 in de verrekening dient te 
worden betrokken voor een bedrag van € 5.000,=, zodat de 
vrouw ter zake van de verrekening van de waarde van de Ci-
troën C1 aan de man dient te voldoen een bedrag van 
€ 2.500,=. Grief 2 van de vrouw faalt derhalve.

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

Bewijsaanbod
5.7. Het hof passeert het bewijsaanbod van de vrouw bij ge-
brek aan voldoende onderbouwing van de stellingen waarop 
het bewijsaanbod betrekking heeft.

6. De slotsom
In de zaak met zaaknummer 200.241.267/01 en in de zaak met 
zaaknummer 200.241.274/01
6.1. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen zal het hof 
beslissen als hierna onder punt 7 van deze beschikking ver-
meld.
6.2. Het hof zal de proceskosten in hoger beroep in beide za-
ken – gelet op de aard van deze zaken – compenseren.
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7. De beslissing
Het hof:
in de zaak met zaaknummer 200.241.267/01:
bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Oost-Brabant 
van 23 maart 2018, voor zover daarbij het verzoek van de 
vrouw tot vaststelling van partneralimentatie is afgewezen,
compenseert de kosten van het geding in hoger beroep in die 
zin, dat elke partij de eigen kosten draagt;
wijst af het meer of anders verzochte.
in de zaak met zaaknummer 200.241.274/01:
bekrachtigt de beschikking van de rechtbank Oost-Brabant 
van 23 maart 2018, voor wat betreft de daarin vastgestelde te 
verrekenen waarde van € 2.500,= van de aan de vrouw toebe-
deelde Citroën C1,
compenseert de kosten van het geding in hoger beroep in die 
zin, dat elke partij de eigen kosten draagt;
wijst af het meer of anders verzochte.

NOOT

Casus
Partijen hebben gedurende tien jaren een affectieve relatie 
gehad, waarvan zij een periode gehuwd zijn geweest, en zijn 
ouders van twee minderjarige kinderen. De vrouw heeft in 
februari 2017 de voormalige woning verlaten met medene-
ming van de kinderen. Bij beschikking van 15 mei 2017 heeft 
de rechtbank een aantal voorlopige voorzieningen getroffen, 
waaronder vaststelling van de door de man te betalen part-
neralimentatie op € 244,= bruto per maand. Verder heeft de 
rechtbank de zorg- en opvoedingstaken verdeeld en een 
raadsonderzoek gelast. Bij beschikking van 23 maart 2018 is 
de echtscheiding van partijen uitgesproken en heeft de recht-
bank het verzoek van de vrouw om partneralimentatie afge-
wezen. Op 21 juni 2018 heeft de vrouw hoger beroep inge-
steld waarbij ze, voor zover in dezen van belang, het hof 
verzoekt de bestreden beschikking gedeeltelijk te vernietigen 
c.q. aan te vullen en, opnieuw rechtdoende te bepalen dat de 
man een bedrag van € 1.121,= bruto per maand aan partner-
alimentatie aan de vrouw verschuldigd is. De man heeft bij 
beide instanties verweer gevoerd.

Geschiedenis
Onlangs heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel herziening 
partneralimentatie1 aangenomen, waardoor het onderwerp 
weer volop in de media is. In 1830 werd voor het eerst wette-
lijk vastgelegd dat de man bij scheiding partneralimentatie 
moest voldoen aan de vrouw, daar het vrouwen niet was 
toegestaan om te werken. Door de jaren heen hebben man-
nen zich hier heftig tegen verzet, met name ten aanzien van 
de levenslange periode waarin de partneralimentatie was 
verschuldigd en het feit dat er geen rekening werd gehouden 
met een eventuele schuldvraag (o.a. overspel of verlating). In 
1913 heeft de rechter daarom een discretionaire bevoegdheid 
gekregen om bij het vaststellen van alimentatieverplichtin-
gen rekening te houden met alle omstandigheden van het 
geval, en derhalve ook met niet-financiële factoren.2 Pas in 
1994 heeft de wetgever uiteindelijk de levenslange alimenta-

1  Initiatiefvoorstel Van Wijngaarden, Kuiken en Groothuizen Wet 
herziening partneralimentatie, Kamerstukken 34231.

2  HR 21 november 1913, NJ 1913/1320.

tie verlaagd naar maximaal twaalf jaren.3 De verwachting is 
dat de partneralimentatie, uitzonderingsgevallen daargela-
ten, per 1 januari 2020 verder wordt verlaagd naar een perio-
de van maximaal vijf jaren.
Bij het al dan niet vaststellen van partneralimentatie spelen 
omstandigheden van financiële aard over het algemeen de 
hoofdrol. Een in de wet geregelde uitzondering vormt de 
omstandigheid dat een alimentatiegerechtigde opnieuw in 
het huwelijk treedt of met een nieuwe partner samenwoont 
als ware hij of zij gehuwd.4 De alimentatieverplichting eindigt 
in dat geval van rechtswege.
Bij onderhavige uitspraak heeft het hof weer eens bevestigd 
dat een rechter een verzoek tot het vaststellen van partnerali-
mentatie niet alleen op grond van financiële factoren of in de 
wet geregelde gevallen af kan wijzen, maar ook bij omstan-
digheden die het naar maatstaven van redelijkheid en billijk-
heid onaanvaardbaar maken om van een alimentatieplichtige 
(nog langer) een bijdrage in levensonderhoud te verlangen. 
In zeer uitzonderlijke gevallen kan grievend gedrag van een 
alimentatiegerechtigde jegens een alimentatieplichtige als 
zodanig worden aangemerkt.

Lotsverbondenheid
De man i.c. heeft aangevoerd dat het grievend gedrag van de 
vrouw de lotsverbondenheid tussen partijen heeft verbroken. 
Het hof heeft onder punt 5.3.3 evenwel overwogen dat het 
‘afnemen’ of ‘vervallen’ van de lotsverbondenheid tussen 
partijen geen grond kan zijn voor beëindiging van de alimen-
tatieverplichting, ook niet in samenhang met andere omstan-
digheden.
In menig uitspraak gewezen vóór het arrest van de Hoge 
Raad van 4 mei 20185 geldt als uitgangspunt dat de lotsver-
bondenheid tussen gewezen echtgenoten, die is ontstaan 
door het huwelijk en daarna nog doorwerkt, een van de 
voornaamste gronden voor de alimentatieplicht is. Dit uit-
gangspunt is ook menigmaal letterlijk opgenomen in uitspra-
ken. De Hoge Raad heeft met voormelde uitspraak in herin-
nering gebracht dat hij eerder heeft overwogen6 dat de 
lotsverbondenheid die het huwelijk in het leven heeft geroe-
pen weliswaar de grondslag vormt voor het ontstaan van de 
alimentatieverplichting,7 maar dat het voortduren van de 
lotsverbondenheid na het uiteengaan niet de grondslag 
vormt voor het voortduren van de alimentatieverplichting. In 
onderhavige uitspraak is dan ook niet opgenomen dat het 
grievend gedrag van de vrouw de onderlinge lotsverbonden-
heid heeft verbroken of beëindigd, maar dat de gedragingen 
van de vrouw dermate grievend voor de man zijn, of zijn ge-
weest, dat het naar maatstaven van de redelijkheid en billijk-
heid onaanvaardbaar is dat de vrouw van de man een bijdra-
ge in haar levensonderhoud verlangt.
Grievend gedrag van de alimentatiegerechtigde ten opzichte 
van de alimentatieplichtige kan, naast een grondslag om de 
onderhoudsverplichting niet toe te kennen of te beëindigen, 
ook reden zijn voor matiging.8 Gelet op het onherroepelijk 
karakter van een beëindiging of matiging, dient de rechter 
daarbij terughoudend te zijn.9 Het is immers niet ongebruike-

3  Wet limitering alimentatie na echtscheiding, 28 april 1994, Stb. 324.
4  Art. 1:160 BW.
5  HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:695, r.o. 3.3.5.
6  HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2058.
7  ECLI:NL:HR:1982:AG4364.
8  ECLI:NL:GHAMS:2008:BD1223.
9  ECLI:NL:RBDHA:2019:1342.
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lijk dat een echtscheiding gepaard gaat met de nodig emo-
ties, en niet iedere vorm van grievend gedrag kan aanleiding 
zijn om de onderhoudsplicht niet toe te kennen, te beëindi-
gen of te matigen.10

De wetgever heeft geen uitputtende lijst opgesteld met han-
delingen en gedragingen die als ‘voldoende’ grievend dienen 
te worden beschouwd. De rechter zal van geval tot geval 
moeten beoordelen of het gedrag dusdanig grievend is dat 
het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan-
vaardbaar is om een alimentatieverplichting op te leggen. In 
het algemeen kan gesteld worden dat de alimentatiegerech-
tigde de gebruikelijke strijd na de echtscheiding ver te buiten 
moet zijn gegaan.
Onderzoek naar jurisprudentie die ziet op vergelijkbare situa-
ties wijst uit dat een aantal factoren relatief vaak voorkomt, 
zoals dat de alimentatiegerechtigde ongefundeerde beschul-
digingen uit jegens de alimentatieplichtige, deze ongefun-
deerde beschuldigingen breeduit deelt met derden, en vol-
hardt in het zelf geschetste negatieve beeld van de 
alimentatieplichtige hoewel er geen bewijs is dat de beschul-
digingen onderbouwt.

Ongefundeerde beschuldigingen
In onderhavige zaak heeft de vrouw de man vals beschuldigd 
van huiselijk (psychisch) geweld in de vorm van bedreiging, 
manipulatie en kleineren, alcoholmisbruik, kindermishande-
ling, kinderontvoering en tot slot seksueel misbruik van de 
kinderen. Gedurende de echtscheidingsprocedure werden de 
door de vrouw geuite beschuldigingen steeds ernstiger. De 
man zou zelfs tijdens begeleide omgangscontacten seksuele 
handelingen met de kinderen hebben verricht.
Niet zelden staat de relatie tussen de alimentatieplichtige en 
de kinderen van partijen centraal bij de ongefundeerde be-
schuldigingen. Het betreffen dan beschuldigingen van mis-
handeling, bijvoorbeeld vergiftiging,11 of kindermisbruik.12 
Het meest grievende aan dergelijke beschuldigingen is dat 
deze naar hun aard niet altijd onmiddellijk geverifieerd kun-
nen worden, terwijl ze wel direct ingrijpen verlangen. Hier-
door kunnen de valse beschuldigingen gemakkelijk leiden tot 
onjuiste beslissingen, die bovendien verregaande conse-
quenties kunnen hebben voor het ouderschap van de ali-
mentatieplichtige.13 Het dient wel te gaan om ongefundeerde 
valse beschuldigingen. In een recente zaak waarin de vrouw 
belastende e-mails had doorgestuurd aan de werkgever van 
de man, als gevolg waarvan hij werd ontslagen, achtte de 
rechtbank het gedrag van de vrouw onder meer onvoldoen-
de grievend omdat de beschuldigingen niet vals waren.14

Beschuldigingen breeduit delen
In onderhavige zaak heeft de vrouw de valse informatie met 
meerdere instanties gedeeld. De vrouw heeft aangifte ge-
daan van seksueel misbruik, als gevolg waarvan de politie 
een inval in de woning van de man heeft gedaan en contact 
heeft gezocht met de werkgever van de man.
In welhaast alle procedures waarbij de alimentatiegerechtig-
de ongefundeerde beschuldigingen heeft geuit aangaande 
kindermishandeling of kindermisbruik, heeft de alimentatie-

10  ECLI:NL:GHARL:2015:8558.
11  ECLI:NL:GHARL:2016:5326.
12  ECLI:NL:RBLEE:2008:BD6634.
13  ECLI:NL:GHARN:2010:B01073.
14  ECLI:NL:RBDHA:2019:1342.

gerechtigde de valse informatie breeduit gedeeld. Het plaat-
sen van berichten op Facebook, alsmede het benaderen van 
personen uit de sociale of professionele kring van de alimen-
tatieplichtige of de kinderen,15 lijken daarbij het meest te 
worden toegepast.

Volharden in negatief beeld alimentatiegerechtigde
Na een uitgebreid strafrechtelijk onderzoek heeft het Open-
baar Ministerie in deze zaak bericht dat er geen kinderporno-
grafisch materiaal op de gegevensdrager van de man is aan-
getroffen, en dat er is besloten de man niet (verder) te 
vervolgen vanwege onvoldoende bewijs. Het hof heeft het 
uitermate grievend geacht dat de vrouw ter zitting, op een 
nadrukkelijke vraag van het hof, heeft geantwoord dat zij, 
ondanks de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek, de 
man nog altijd als kinderverkrachter beschouwt.
Een rechtbank heeft in een soortgelijk geval laten meewegen 
dat de vrouw ter zitting geen enkele lotsverbondenheid toon-
de. Zij stond volstrekt onverschillig tegenover de man en zijn 
beleving van alle ellende die zij had veroorzaakt. Ook heeft 
de rechter aan de vrouw gevraagd hoe ze over de man dacht, 
waarop zij heeft aangegeven dat zij nog altijd hetzelfde dacht 
over de man en dat zij het onmenselijk vond wat haar is aan-
gedaan door de man.16

Conclusie
Gezien het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat 
grievend gedrag jegens een voormalige echtgenoot met een 
(eventuele) onderhoudsplicht, onaangename financiële con-
sequenties kan hebben. Zoals de advocaat van een alimenta-
tieplichtige in een procedure treffend formuleerde:17 “De 
vrouw bijt aldoor in de hand die haar voedt. Daartegenover 
verwacht zij wel van de man dat hij voldoende lotsverbon-
denheid voelt om haar financieel te ondersteunen. Dat kan 
natuurlijk niet.”

mr. A. Bouwmeester
De Koning Vergouwen Advocaten

15  ECLI:NL:GHARL:2016:8284.
16  ECLI:NL:RBLIM:2016:4198
17  ECLI:NL:RBLIM:2016:4198.




