
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

BIJSTAND EN ALIMENTATIE 
 

Waarom moet u alimentatie aanvragen?  
Het Plein vindt het belangrijk dat uw ex-partner u 
voldoende alimentatie betaalt. U hebt dan namelijk 
minder of geen bijstand nodig. Daarom kan Het Plein u 
verplichten om alimentatie aan te vragen. Dit geldt zowel 
voor partneralimentatie als kinderalimentatie. 
 
Hoe vraagt u alimentatie aan? 
Voor alimentatie dient u een verzoek in bij de rechter. U 
kunt ook zelf met uw ex-partner afspreken hoeveel 
alimentatie hij of zij aan u gaat betalen. Uw afspraken 
moet u wel via een advocaat laten vastleggen door de 
rechter.  
 
Juridisch Loket 
Voor hulp bij deze gerechtelijke stappen gaat u naar het 
Juridisch Loket. Daar krijgt u, naast informatie, een 
verwijzing voor een advocaat. De advocaat zorgt dat alle 
benodigde gegevens bij de rechter komen. Ook die van uw 
ex-partner. En hij of zij spreekt namens u bij de rechtbank. 
 
Hoe hoog is de alimentatie? 
Hoeveel alimentatie u krijgt, hangt af van de inkomsten en 
uitgaven van u en uw ex-partner. De rechter bekijkt wat u 
nodig hebt en wat uw ex-partner kan missen. Hiervoor zijn 
normen en richtlijnen afgesproken. Dit zijn de zogenaamde 
alimentatienormen of tremanormen.  
 
Alimentatie voor uw kinderen 
De alimentatie voor uw kinderen tot 21 jaar spreekt u zelf 
af met uw ex-partner. De rechter bepaalt of het bedrag 
niet te laag is. Daarna legt de advocaat het 
alimentatiebedrag vast in een ouderschapsplan. Net als uw 
andere afspraken over de verzorging en opvoeding van uw 
kinderen. 

 
Totdat uw kind 18 jaar is, krijgt degene die voor het kind 
zorgt de alimentatie. Daarna krijgt het kind het zelf.  
 
 

Alimentatie 
Na een echtscheiding blijven ex-partners 

verplicht om voor elkaar en hun eventuele 

kinderen te zorgen. Is het inkomen van één 

van de ex-partners te laag voor zijn of haar 

levensonderhoud? Dan moet de andere ex-

partner daaraan meebetalen. Oftewel de 

ander moet alimentatie betalen. Aan het 

levensonderhoud van hun kinderen moeten 

beide ouders meebetalen. 

 

Er zijn twee soorten alimentatie 

• Partneralimentatie 

U hebt recht op partneralimentatie van uw 

ex-partner, als u zelf niet genoeg geld hebt 

om van te leven. En voor zover de rechter 

vindt dat uw ex-partner het kan missen. 

• Kinderalimentatie 
Kinderen hebben er recht op dat hun 
ouders betalen voor hun 
levensonderhoud. Dat geldt tot zij 21 jaar 
zijn.  

 
Bijstand en alimentatie 
Alimentatie is inkomen. Daarom trekken wij 
alimentatie van uw bijstandsuitkering af.  
Hebt u geen recht meer op de 
bijstandsuitkering? Dan houdt u nog wel recht 
op de vastgestelde alimentatie. 



 

 
Verandert uw situatie of die van uw (ex-)partner? 
Als uw situatie of die van uw ex-partner verandert, moet 
de alimentatie misschien ook veranderen. Als dat zo is, 
maakt u nieuwe afspraken met uw ex-partner. Deze laat u 
weer via de advocaat door de rechter vastleggen.  
 
Was er eerst afgesproken dat u geen alimentatie krijgt, 
maar hebt u nu toch niet genoeg geld om van te leven? 
Dan moet u alsnog alimentatie aanvragen.  
 
Wie betaalt de advocaat en de rechter? 
De kosten voor de advocaat en de rechter betaalt u zelf. Bij 
het Juridisch loket kunt u om een formulier vragen, 
waarmee u korting krijgt bij de advocaat. Het gaat om 
korting op de eigen bijdrage voor rechtsbijstand. Blijven er 
dan nog kosten over? Daarvoor kunt u op Het Plein 
bijzondere bijstand aanvragen. 
 
Uw ex-partner betaalt de alimentatie niet. Wat nu? 
Heeft de rechter een alimentatiebedrag vastgesteld, maar 
betaalt uw ex-partner dat niet? Dan moet u hulp vragen bij 
het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). 
Het telefoonnummer is: 010 - 289 47 47. Of kijk op 
www.LBIO.nl. 
 
In de tussentijd hebt u recht op bijstand, zonder aftrek 
van de alimentatie die u niet ontvangt.  
Krijgt u de achterstallige alimentatie  toch nog uitbetaald? 
Dan kan Het Plein de bijstand die u hebt gekregen 
helemaal of gedeeltelijk van u terugeisen. 
 
Meer informatie  
Meer informatie rondom echtscheiding vindt u op 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden 
 
 
 

 
Juridisch Loket 
Bij het Juridisch Loket kunt u terecht voor 
informatie en ondersteuning bij gerechtelijke 
procedures.  
 
Telefoon: 0900 8020 (€ 0,25 p/m) 
Inloopspreekuur: woensdag 14.00 - 16.00 uur 
 
Polsbroekpassage 3 
7201 CE Zutphen 
 
 
LBIO 
Het LBIO (Landelijk Bureau Inning 
Onderhoudsbijdragen) helpt bij problemen 
rondom kinder- en partneralimentatie. 
Bijvoorbeeld door: 

• Advies over de hoogte van de alimentatie 

• Niet betaalde alimentatie van de laatste zes 
maanden voor u te innen 

• De betaling van kinderalimentatie voor u te 
regelen, als beide ouders dat willen 

 
010 - 289 47 47 (tussen 09.00 - 19.00 uur) 
alimentatie@lbio.nl 
www.LBIO.nl 
 

 
Heeft u nog vragen? 
Iedere ochtend tussen 8:30 en 12:30 uur kunt u 
zonder afspraak terecht op Het Plein.  
 
Henri Dunantweg 1  
7201 EV Zutphen 
 
U kunt ons ook bellen: 0575 – 595 700,  
of mailen: info@hetpleinzutphen.nl 
 
www.hetpleinzutphen.nl  
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