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Alimentatie tussen ex-echtgenoten 
Er bestaat vaak verwarring omtrent de begroting van 

alimentatie (“persoonlijke uitkering tot levensonderhoud”)  
tussen (ex-)echtgenoten. Een onderscheid dient te worden 
gemaakt tussen alimentatie tijdens de 

echtscheidingsprocedure en de alimentatie nadat de 
echtscheiding definitief is. 

Alimentatie tijdens de echtscheidingsprocedure 

Tijdens het huwelijk gelden tussen echtgenoten de hulp- en 

bijdrageplichten: de economisch sterkste echtgenoot moet zijn 
levensstandaard met de andere echtgenoot delen. In principe 

gebeurt dat door het voeren van een gemeenschappelijke 
huishouding, waartoe de echtgenoten bijdragen naar 
verhouding van hun mogelijkheden. Ook tijdens de 

echtscheidingsprocedure blijven deze hulp- en bijdrageplichten 
gelden, zodat de rechter een persoonlijke uitkering tot 

levensonderhoud kan toekennen wanneer de echtgenoten niet 
meer samenleven. Het bedrag ervan moet de 
uitkeringsgerechtigde echtgenoot in staat stellen om dezelfde 

levensstandaard te blijven genieten alsof er geen breuk was 
geweest. Toch kan de rechter tijdens deze periode al 

verwachten dat een voordien niet-beroepsactieve echtgenoot 
al een betaalde job zoekt. 



Alimentatie na echtscheiding 

Na het definitief worden van de echtscheiding liggen de 
kaarten anders. De hulp- en bijdrageplichten houden dan op te 

bestaan en de economisch zwakkere echtgenoot is opnieuw op 
zichzelf aangewezen. Hij of zij kan niet langer meegenieten 
van de welvaart van de andere echtgenoot: economische 

zelfredzaamheid is sinds de echtscheidingswet van 2007 het 
uitgangspunt. Een eventuele uitkering na echtscheiding strekt 

er dan ook niet toe de vroegere levensstandaard te behouden, 
maar wel om de relatieve staat van behoefte van de 

economisch zwakkere ex-echtgenoot te dekken.  

De staat van behoefte is een relatieve referentiestandaard: de 
invulling verschilt per situatie. Bij de bepaling ervan houdt de 

rechter rekening met een “aanzienlijke economische terugval” 
van degene die de uitkering vordert. Hij houdt rekening met 

de terugval die de behoeftige echtgenoot door het huwelijk 
heeft gemaakt of, zeer uitzonderlijk, de terugval na de 
echtscheiding ten opzichte van de huwelijkse levensstandaard. 

Of daarvan sprake is, en in welke mate, is onder meer 
afhankelijk van de duur van het huwelijk, de leeftijd van de 

ex-echtgenoten en hun gedrag tijdens het huwelijk inzake de 
organisatie van hun noden en de zorg voor hun kinderen. Er is 
ook geen onvoorwaardelijk recht op compensatie van die 

terugval; de rechter beoordeelt of de concrete situatie een 
onderhoudsuitkering rechtvaardigt.  

Bovendien wordt eerst nagegaan of de economisch zwakkere 
ex-echtgenoot zelf niet in staat is om in zijn of haar staat van 
behoefte te voorzien, rekening houdend met zijn of haar 

inkomsten, maar ook met de mogelijkheden om die inkomsten 
te verwerven. Maximaal voor het gedeelte waar hij of zij zelf 

niet in kan voorzien, kan een onderhoudsvordering worden 
ingewilligd. Tot slot moet de onderhoudsplichtige ex-
echtgenoot voldoende draagkracht hebben zijn om dergelijke 

uitkering te betalen. De absolute maximumgrens ligt op één 
derde van zijn of haar inkomen.  

Een eventuele onderhoudsuitkering na echtscheiding heeft dus 
als regel niet tot doel te blijven delen in de levensstandaard 
van de ex-echtgenoot van tijdens het huwelijk, en al zeker 

niet in zijn of haar levensstandaard van na de echtscheiding. 
Bijgevolg is de financiële situatie van de potentieel 

uitkeringsplichtige ex-echtgenoot van nà de echtscheiding niet 
relevant voor de begroting van die onderhoudsuitkering. De 
omvang van zijn of haar vermogen of de levensstijl die hij of 

zij er na de scheiding op nahoudt, vormen geen argument tot 
verhoging van de onderhoudsuitkering. Het inkomen van de 

potentieel uitkeringsplichtige ex-echtgenoot van nà de 
echtscheiding is enkel relevant voor de éénderdegrens.  
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