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Corona en alimentatie: wat speelt nu?
Een actuele belangrijke kwestie die nu speelt, betreft de consequenties van de uitbraak van het coronavirus voor de mogelijkheden 
van het betalen van de lopende alimentatieverplichtingen.

Een door de rechter vastgestelde alimentatie kan in een latere rechterlijke uitspraak worden gewijzigd of ingetrokken indien de 
omstandigheden van één of beide ex-partners zijn gewijzigd. Hetzelfde geldt voor alimentatie die in onderling overleg tussen 
partijen is overeengekomen en in een schriftelijke overeenkomst (echtscheidingsconvenant) is vastgelegd. Daarbij is echter van 
belang op welke wijze de partneralimentatie destijds is vastgelegd en of er een zogenaamd ‘niet-wijzigingsbeding’ is opgenomen, 
alsmede de inrichting ervan. 

Wijziging van de alimentatie mogelijk?
De vraag is of er naar aanleiding van de coronacrisis ook een mogelijkheid is tot wijziging van de alimentatie, indien een niet- 
wijzigingsbeding onderdeel uitmaakt van de tussen partijen getroffen alimentatie overeenkomst. In dat geval geldt de verzwaarde 
toets van artikel 1:159 lid 3 BW. Uit de jurisprudentie volgt dat een inkomensdaling dan wel het verliezen van een baan in het  
algemeen niet als een ingrijpende wijziging wordt gezien. Dit wordt namelijk als een risico aangemerkt waar partijen bij het  
sluiten van het echtscheidingsconvenant rekening mee hebben kunnen houden en welke omstandigheid in het beding als wijzi-
gingsgrond had kunnen worden opgenomen. Een wijziging op grond van artikel 1:159 lid 3 BW wordt dus niet snel aangenomen.

Coronacrisis
Onzeker is of de coronacrisis met alle economische gevolgen van dien, wél als een ingrijpende wijziging in de omstandigheden 
kan worden aangemerkt op grond waarvan een niet-wijzigingsbeding terzijde kan worden geschoven. Bij deze vraag gaat het  
erom of partijen bij het sluiten van hun overeenkomst rekening hebben gehouden met het risico dat een crisis leidt tot een  
wanverhouding tussen hetgeen wat partijen voor ogen stond bij het sluiten van de overeenkomst in relatie tussen de huidige 
financiële situatie. Vaak zal dat bij partijen niet het geval zijn. 

Niet-wijzigingsbeding doorbreken
In de jurisprudentie (bijv. Hof Amsterdam 18 januari 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ2010) zijn voorbeelden te vinden van  
uitspraken waarin de rechter een niet-wijzigingsbeding doorbreekt refererend aan de gevolgen van een (economische) crisis. Het 
standpunt dat een niet-wijzigingsbeding bij omstandigheden die het gevolg zijn van de coronacrisis kan worden doorbroken, is 
derhalve verdedigbaar. Daarbij zal het wel gaan om bijzondere gevallen. De verwachting is dat de meeste onderhoudsgerechtigden 
(wel) gehouden zullen worden aan het niet-wijzigingsbeding.  
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Toekomstige afspraken
Bij het vastleggen van toekomstige afspraken doen partijen er derhalve goed aan bij het formuleren van het niet-wijzigings- 
beding aandacht te besteden aan de gevolgen van een dergelijke ingrijpende situatie zoals een pandemie of economische crisis 
(door bijvoorbeeld op te nemen dat in een dergelijke situatie het niet-wijzigingsbeding niet geldt), nu deze omstandigheden een 
aanzienlijke impact kunnen hebben op de financiële positie van (een der) partijen.

Geen niet-wijzigingsbeding in convenant of rechterlijke uitspraak waarin de alimentatie is vastgelegd
Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat de mogelijkheden voor wijziging van de partneralimentatie in verband met  
de gevolgen van de coronacrisis uiteraard anders liggen wanneer er geen niet-wijzigingsbeding in het convenant is opgenomen  
of indien sprake is van een rechterlijke uitspraak waarin de alimentatie is vastgelegd. Het vastgestelde alimentatiebedrag kan  
door de rechter op verzoek van een van de ex-partners worden gewijzigd als er sprake is van een wijziging van omstandigheden 
(artikel 1:401 lid 1 BW). In die gevallen waarin het inkomen van de alimentatieplichtige ten gevolge van de coronacrisis drastisch 
wordt verlaagd of zelfs geheel wegvalt, zal een wijziging van de alimentatie tot de mogelijkheden behoren. Daarbij speelt wel de 
vraag of er reserves zijn, waarmee de inkomensterugval kan worden opgevangen dan wel of er op korte termijn zicht is op herstel 
van inkomen. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal de verminderde draagkracht van de alimentatieplichtige gevolgen hebben  
voor de te betalen alimentatiebedragen.

VEP
Mr. Anne-Claire Mallant van Banning advocaten gaat in het komende nummer van het Vakblad Estate Planning uitgebreider op  
de vastlegging van alimentatieafspraken in. 

In de jurisprudentie zijn voorbeelden te vinden waarin een niet-wijzigingsbeding wordt doorbroken refererend aan de gevolgen  
van een (economische) crisis. Dat een niet-wijzigingsbeding bij omstandigheden die het gevolg zijn van de coronacrisis kan worden 
doorbroken, is dus verdedigbaar. Daarbij zal het wel gaan om bijzondere gevallen. De verwachting is dat de meeste onderhouds- 
gerechtigden (wel) gehouden zullen worden aan het niet-wijzigingsbeding.
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