
 1 

Het mes gaat in de partneralimentatie  
Geschreven door: Laura Kurvers - Vrieling 

 

Volgende jaar verandert de wettelijke duur van de partneralimentatie voor nieuwe 

scheidingen en vanaf 2020 vermindert geleidelijk de fiscale aftrek van partneralimentatie 

voor de alimentatieplichtige die in de hoogste belastingschijf valt. Deze laatste maatregel 

treft dus niet alleen nieuwe scheidingen, maar ook scheidingen van vóór 2020.   

 

Vermindering fiscale aftrek partneralimentatie 

Met ingang van 1 januari 2020 vindt er een verlaging plaats van het toptarief waartegen de 

persoonsgebonden uitgaven aftrekbaar zijn. Hieronder valt ook partneralimentatie. Dit proces vindt 

geleidelijk plaats, maar uiteindelijk zal in 2023 de partneralimentatie slechts aftrekbaar zijn tegen het 

basistarief. Volgend jaar wordt namelijk een tweeschijvenstelsel ingevoerd, met een gezamenlijk 

basistarief (37,35% in 2020) voor inkomens tot en met € 68.507 en een toptarief (49,50% in 2020) 

voor inkomens boven de € 68.507.   

 

Tarieven box 1 – belastingplichtigen jonger dan AOW-leeftijd 

Box 1    2019 2020  

1e schijf  36,65 % 37,35 % 

2e schijf  38,10 % 37,35 % 

3e schijf  38,10 % 37,35 % 

4e schijf  51,75 % 49,50 % 

  

Voor de alimentatieplichtige die een inkomen heeft boven de € 68.507, heeft deze maatregel dus 

gevolgen. Het netto besteedbaar inkomen zal wel hoger worden door de verlaging van de 

belastingtarieven in box I, maar door de verlaging van de aftrek van partneralimentatie zullen de 

netto lasten ook hoger worden. Bij het berekenen van de partneralimentatie wordt namelijk de netto 

bijdrage aan partneralimentatie gebruteerd volgens de methode Buijs. Uitgangspunt bij die methode 

is dat de netto partneralimentatie met het fiscale voordeel van de te betalen alimentatie wordt 

verhoogd. Door de verlaging van de aftrek zal het fiscale voordeel lager worden. Wanneer de hoogte 

van de te betalen bruto partneralimentatie gelijk blijft, maar het fiscale voordeel lager wordt, dan 

zullen de netto lasten dus hoger worden voor de alimentatieplichtige. 

 

Verwachte ontwikkelingen beperken aftrektarief partneralimentatie 

Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 

Max. aftrektarief  51,75% 46,0% 43,0% 40,0% 37,10% 

 

Opmerking: Deze tariefmaatregel is alleen van toepassing op alimentatieplichtigen die in de hoogste schijf 

worden belast (dus bij een inkomen van meer dan € 68.507). 
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Voorbeeldberekeningen 

Onderstaande rekenvoorbeelden geven inzicht wat het effect is van de twee hiervoor genoemde 

fiscale veranderingen op de hoogte van de partneralimentatie. In deze berekeningen wordt in elk 

jaar uitgegaan van hetzelfde inkomen en hetzelfde draagkrachtloos inkomen. De aftrek van de 

partneralimentatie is in deze berekening volledig in de 4de schijf. Voor de jaren 2021 tot en met 2023 

is met geschatte belastingtarieven gerekend. 

 

Voorbeeldberekening 1 - berekening partneralimentatie 2019 t/m 2023  

In onderstaand rekenvoorbeeld zijn zowel de invoering van het tweeschijvenstelsel, als de verlaging 

van het toptarief waartegen partneralimentatie kan worden afgetrokken, meegenomen in de 

berekening voor de partneralimentatie. 

Uit deze berekening blijkt dat de netto partneralimentatie hoger wordt door de invoering van het 

tweeschijvenstelsel, maar dat de uiteindelijke bruto partneralimentatie na brutering van de netto 

partneralimentatie lager wordt door de verlaging van de aftrek voor partneralimentatie. De bruto 

partneralimentatie voor iemand in loondienst in 2023 wordt ongeveer 20% lager ten opzichte van 

een berekening in 2019. 

 

Post 

  

Alimentatieplichtige 2019 2020 2021 2022 2023 

64 Belastbaar inkomen 

uit loondienst 

€ 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 

117 AF: Inkomensheffing 

 

-/- € 42.100 -/- € 41.175 -/- € 41.003 -/- € 41.003 -/- € 41.003 

120 Netto besteedbaar 

inkomen 

€ 57.900 € 58.825 € 58.997 € 58.997 € 58.997 

121 NBI per maand 

 

€ 4.825 € 4.902 € 4.916 € 4.916 € 4.916 

135 AF Draagkrachtloos 

inkomen 

-/- € 2.825 -/- € 2.825 -/- € 2.825 -/- € 2.825 -/- € 2.825 

136 Draagkrachtruimte 

 

€ 2.000 € 2.077 € 2.091 

 

€ 2.091 

 

€ 2.091 

 

137 

 

Percentage 60% 60% 60% 60% 60% 

143 Netto 

partneralimentatie 

€ 1.200 € 1.246 € 1.255 € 1.255 € 1.255 

 Maximaal aftrektarief 

  

51,75% 46% 43% 40% 37,1% 

144 Bruto 

partneralimentatie 

€ 2.487 

 

€ 2.307 € 2.201 € 2.091 € 1.995 

 

 

Percentage t.o.v. 2019  100% 92,8% 88,5% 84,1% 80,0% 
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Voorbeeldberekening 2 – alleen brutering partneralimentatie 2019 t/m 2023 

In onderstaand rekenvoorbeeld is alleen gekeken naar de verlaging van het toptarief waartegen 

partneralimentatie kan worden afgetrokken. Uitgangspunt hierbij is dat de netto partneralimentatie 

elk jaar gelijk blijft. De netto partneralimentatie is per jaar gebruteerd tegen het dan geldende 

maximale aftrektarief. 

Uit deze berekening blijkt dat de hoogte van de berekende bruto partneralimentatie iets lager wordt 

dan de bedragen in voorbeeldberekening 1. Wanneer dus alleen naar de verlaging van de 

aftrekmogelijkheid van partneralimentatie wordt gekeken, dan daalt de hoogte van de berekende 

bruto partneralimentatie met ruim 23% in 2023 ten opzichte van 2019.   

Post  Alimentatieplichtige  2019 2020 2021 2022 2023 

143 

  

Netto partneralimentatie 

uit loondienst 

€ 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 

 

 

Maximaal aftrektarief 51,75% 46% 43% 40% 37,1% 

144 Bruto partneralimentatie € 2.487 

 

€ 2.222 € 2.105 € 2.000 € 1.908 

 

 

Percentage t.o.v. 2019 100% 89,3% 84,6% 80,4% 76,7% 

 

Voorbeeldberekening 3 - berekening netto lasten alimentatieplichtige 

In dit rekenvoorbeeld is berekend wat de extra netto lasten voor de alimentatieplichtige zijn 

wanneer hij/zij hetzelfde bruto bedrag aan partneralimentatie blijft betalen in 2019 tot en met 2023.  

Uit deze berekening blijkt dat de verlaging van het toptarief waartegen partneralimentatie kan 

worden afgetrokken de netto lasten van de alimentatieplichtige verhogen, maar dat de verlaging van 

het percentage in de schijven van het IB-tarieven de netto lasten weer verlagen. In 2020 en 2021 

zullen de netto lasten zelfs iets lager worden dan in 2019 en gaat de alimentatieplichtige er dus netto 

iets op vooruit. 

Post 

 

Alimentatieplichtige  2019 2020 2021 2022 2023 

64 

 

Belastbaar loon  

uit loondienst 

€ 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 

144 Bruto te betalen 

partneralimentatie 

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 

 Maximaal aftrektarief 

 

51,75% 46% 43% 40% 37,1% 

 Netto te betalen 

partneralimentatie 

€ 483 € 540 

 

€ 570 € 600 € 629 

 

 AF: Voordeel verlaging  

IB-tarieven 

€ 0 

 

-/- € 77 

 

-/- € 91 -/- € 91 -/- € 91 

 Netto lasten 

 

€ 483 € 463 € 479 € 509 € 538 

 Percentage t.o.v. 2019 

  

100 % 96 % 99 % 105 % 111 % 
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Andere fiscale aspecten 

Naast de twee hiervoor genoemde fiscale aspecten, zijn er natuurlijk nog meer fiscale wijzigingen die 

in 2020 tot en met 2023 een rol gaan spelen. Denk aan de afbouw van de ondernemersaftrekken, de 

afbouw van de aftrek met betrekking tot de eigen woning en de afbouw van alle andere 

persoonsgebonden aftrekken, maar ook aan de verhoging van de algemene heffingskorting en de 

verhoging van de arbeidskorting. De afbouw van deze andere aftrekposten wordt ook gefaseerd 

ingevoerd en deze zijn weer alleen van toepassing op belastingplichtigen die in de hoogste schijf 

worden belast (dus bij een inkomen van meer dan € 68.507). Voor sommige alimentatieplichtigen 

zullen deze wijzigingen dus nog eens extra impact hebben op hun netto besteedbaar inkomen. Met 

name de verlaging van de aftrek van de ondernemersaftrekken en de verlaging van de aftrek op de 

eigen woning zullen in sommige alimentatieberekeningen een extra rol spelen.   

De volgende aftrekposten voor ondernemers zullen worden beperkt: 

• zelfstandigenaftrek; 

• meewerkaftrek; 

• startersaftrek; 

• stakingsaftrek; 

• aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk; 

• mkb-winstvrijstelling. 

 

De volgende persoonsgebonden aftrekken worden beperkt: 

• uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (partneralimentatie); 
• uitgaven voor specifieke zorgkosten; 
• weekenduitgaven voor gehandicapten; 
• scholingsuitgaven; 
• aftrekbare giften; 
• restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren; 
• verliezen op beleggingen op durfkapitaal. 
 
Verder wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd per 2020 met acht stappen van € 250 en een stap van € 
280, dus van € 7.280 in 2019 naar € 5.000 in 2028. 
 
 
Verwachte ontwikkelingen beperken aftrektarief ondernemersaftrekken, eigenwoning en persoonsgebonden 

aftrekken  

Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 

Max. aftrektarief  51,75% 46,0% 43,0% 40,0% 37,10% 

 

Opmerking: Deze tariefmaatregel is alleen van toepassing op belastingplichtigen die in de hoogste schijf worden 

belast (dus bij een inkomen van meer dan € 68.507). 
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Voorbeeldberekening 4 –  IB-ondernemer 

In onderstaand rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een IB-ondernemer met winst uit onderneming 

met zelfstandigenaftrek en MKB-vrijstelling.  

Uit deze berekening blijkt dat de aftrek van het maximale tarief waartegen de aftrekposten voor de 

ondernemer aftrekbaar zijn, extra impact hebben op het netto besteedbaar inkomen en dus ook op 

de bruto partneralimentatie. De bruto partneralimentatie voor iemand met een IB-onderneming, die 

in de hoogste schijf wordt belast, wordt in 2023 ongeveer 30% lager ten opzichte van een berekening 

in 2019. 

Post 

  

Alimentatieplichtige 2019 2020 2021 2022 2023 

64 Winst uit onderneming 

 

€ 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000 

117 AF: Inkomensheffing 

 

-/- € 44.967 -/- € 44.024 -/- € 43.957  -/- € 44.064 -/- € 44.170 

117 AF: correctie aftrektarief 

ondernemersaftrekken 

 -/- € 849 -/- € 1.562 -/- € 2.263 

 

-/- € 2.926 

117a AF: bijdrage Zvw 

 

-/- € 3.188 -/- € 3.188 -/- € 3.188 -/- € 3.188 -/- € 3.188 

120 Netto besteedbaar 

inkomen 

€ 81.845 € 82.009  € 81.293 € 80.485 € 79.716 

121 NBI per maand 

 

€ 6.820 € 6.834 € 6.774 € 6.707 € 6.643 

135 AF: Draagkrachtloos 

inkomen 

-/- € 4.820 -/- € 4.820 -/- € 4.820 -/- € 4.820 -/- € 4.820 

136 Draagkrachtruimte 

 

€ 2.000 € 2.014 € 1.954 

 

€ 1.887 

 

€ 1.823 

 

137 

 

Percentage 60% 60% 60% 60% 60% 

143 Netto 

partneralimentatie 

€ 1.200 € 1.208 € 1.172 € 1.132 € 1.094 

 Maximaal aftrektarief 

  

51,75% 46% 43% 40% 37,1% 

144 Bruto 

partneralimentatie 

€ 2.487 

 

€ 2.237 € 2.057  € 1.887 € 1.739 

 

 

Percentage t.o.v. 2019  100% 90,0% 82,7% 75,9% 70% 
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Voorbeeldberekening 5 - Alimentatiegerechtigde 

Voor de alimentatiegerechtigden verandert er, buiten de verlaging van het IB-tarief in de komende 

jaren, in wezen niets. De ontvangen partneralimentatie blijft als inkomen progressief belast in box I. 

Indien van toepassing moet er over de ontvangen partneralimentatie een inkomensafhankelijke 

bijdrage Zvw worden betaald.  

Onderstaand rekenvoorbeeld laat zien dat de alimentatiegerechtigde door de verlaging van de 

inkomstenbelasting er in 2020 tot en met 2023 er iets op vooruit gaat.  

Alimentatiegerechtigde 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

Belastbaar loon 

 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Bruto te ontvangen 

partneralimentatie 

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 

AF: inkomstenbelasting 

 

-/- € 160 -/- € 150 -/- € 141 -/- € 141 -/- € 141 

AF: bijdrage Zvw 

 

-/- € 57 -/- € 57 -/- € 57 -/- € 57 -/- € 57 

Netto te ontvangen 

partneralimentatie 

€ 783 

 

€ 793 € 802 € 802 € 802 

 

 

Voorbeeldberekening 6 - Afkoop partenalimentatie 

De afkoop van partneralimentatie zal door de afbouw van het aftrektarief steeds minder voordelig 

worden. De alimentatieplichtige krijgt steeds minder aftrek, maar de alimentatiegerechtigde wordt 

wel gewoon progressief belast in box I. De netto te betalen partneralimentatie van de 

alimentatieplichtige wordt hierdoor hoger dan de netto ontvangen partneralimentatie van de 

alimentatiegerechtigde. Afkoop van partneralimentatie wordt hierdoor minder gunstig. 

Alimentatieplichtige  2019 2020 2021 2022 2023 

Belastbaar loon  € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 

Afkoop bruto te betalen 

partneralimentatie  

€ 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 

Maximaal aftrektarief 51,75% 46% 43% 40% 37,1% 

Netto te betalen 

partneralimentatie 

€ 14.475 € 16.200 

 

€ 17.100 € 18.000 € 18.870 

 

 

Alimentatiegerechtigde  2019 2020 2021 2022 2023 

Eigen inkomen  € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Bedrag afkoop bruto 

partneralimentatie  

€ 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 

AF: inkomstenbelasting 

over partneralimentatie  

-/- € 9.151 -/- € 9.020 -/- € 8.852 -/- € 8.852 -/- € 8.852 

AF: bijdrage ZVW 

 

-/- € 1.710 -/- € 1.710 -/- € 1.710 -/- € 1.710 -/- € 1.710 

Netto te ontvangen 

partneralimentatie 

€ 19.139 € 19.270 

 

€ 19.438 € 19.438 € 19.438 
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Alimentatiegerechtigde  2019 2020 2021 2022 2023 

Eigen inkomen  € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 

Bedrag afkoop bruto 

partneralimentatie  

€ 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 

AF: inkomstenbelasting 

over partneralimentatie  

-/- € 12.946 -/- € 12.865 -/- €12.634 -/- €12.634 -/- €12.634 

AF: bijdrage ZVW 

 

-/- € 1.710 -/- € 1.710 -/- € 1.710 -/- € 1.710 -/- € 1.710 

Netto te ontvangen 

partneralimentatie 

€ 15.344 € 15.425 

 

€ 15.656 € 15.656 € 15.656 

 

Alimentatiegerechtigde  2019 2020 2021 2022 2023 

Eigen inkomen  € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 

Bedrag afkoop bruto 

partneralimentatie  

€ 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 

AF: inkomstenbelasting 

over partneralimentatie 

-/- € 15.525 -/- € 14.850 -/- € 14.850 -/- € 14.850 -/- € 14.850 

AF: bijdrage ZVW 

 

0 0 0 0 0 

Netto te ontvangen 

partneralimentatie 

€ 14.475 € 15.150 

 

€ 15.150 € 15.150 € 15.150 

 

Conclusie rekenvoorbeelden 

Het nu al anticiperen op de aankomende fiscale wijzigingen is erg lastig en zal waarschijnlijk 

verkeerde ”waarheden” scheppen. Wanneer je uitsluitend rekening houdt met de vermindering van 

het aftrektarief voor partneralimentatie, kijk je dus alleen maar naar één aspect, terwijl het 

berekenen van alimentatie eigenlijk een totaalplaatje is. Om een juiste berekening te kunnen maken, 

zou je rekening moeten houden met alle fiscale wijzigingen en dan zouden partijen eigenlijk elk jaar 

een nieuwe berekening moeten maken met de dan vigerende tarieven.  

Uit de voorbeeldberekeningen blijkt dat, wanneer je kijkt naar de verlaging van het toptarief 

waartegen partneralimentatie kan worden afgetrokken en rekening houdt met de verlaging van de te 

betalen inkomstenbelasting, de alimentatieplichtige in loondienst een hoger netto inkomen heeft, 

maar een lager fiscaal voordeel. Dit maakt dat sommige alimentatieplichtigen in loondienst in 2020 

en 2021 er netto zelfs iets op vooruit gaan. Verder blijkt uit de berekeningen van de hoogte van de 

bruto partneralimentatie voor iemand in loondienst, dat deze in 2023 ongeveer 20% lager wordt ten 

opzichte van een berekening in 2019. Voor iemand met een eigen onderneming is de impact groter: 

de hoogte van de bruto partneralimentatie wordt in 2023 ongeveer 30% lager ten opzichte van een 

berekening in 2019. 

Afkoop van partneralimentatie wordt de komende jaren steeds ongunstiger. De 

alimentatiegerechtigde gaat namelijk netto minder overhouden dan de alimentatieplichtige netto 

betaalt.  
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Duur partneralimentatie 

 
Op 1 januari 2020 zal de Wet herziening partneralimentatie in werking treden. Deze wet geldt alleen 

voor nieuwe scheidingen waarvan het verzoekschrift op of na 1 januari 2020 wordt ingediend. 

  

De hoofdregel is dat de duur van de partneralimentatie gelijk is aan de helft van de duur van het 

huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Op deze hoofdregel zijn een aantal uitzonderingen, namelijk: 

  

• Indien op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding de duur van het huwelijk 

langer is dan 15 jaar en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaren lager is dan 

de AOW gerechtigde leeftijd, eindigt de verplichting tot het verstrekken van partneralimentatie 

niet eerder dan het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-gerechtigde leeftijd heeft 

bereik. 

• Indien op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding de duur van het huwelijk 

langer is dan 15 jaar en de alimentatiegerechtigde geboren is op of voor 1 januari 1970 en diens 

leeftijd meer dan 10 jaar lager is dan de AOW gerechtigde leeftijd, dan eindigt de verplichting tot 

het verstrekken van partneralimentatie na 10 jaar. Deze uitzondering komt wel na 7 jaar te 

vervallen na inwerkingtreden van de wet. 

• Indien de uit het huwelijk van partijen geboren kinderen de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt 

hebben, dan eindigt de verplichting tot het verstrekken van partneralimentatie pas als het jongste 

kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt (dus maximaal 12 jaar) 

• Bij samenloop van de omstandigheden geldt de langste termijn.  

 

 

Hardheidsclausule 

De nieuwe wet introduceert een iets lichter toetsingskader voor een verlengingsverzoek na afloop 

van de termijn. Voor schrijnende gevallen kan de duur van de partneralimentatie langer zijn. In 

het amendement van Van Nispen en Van Dam wordt meer duidelijkheid gegeven aan welke gevallen 

hier gedacht kan worden: 

• Alimentatiegerechtigden die voor of tijdens het huwelijk arbeidsongeschikt of ziek zijn geworden; 

• Alimentatiegerechtigden die kunnen aantonen dat zij er alles aan hebben gedaan om hun 

achterstand op de arbeidsmarkt, die het gevolg was van keuzes en taakverdeling binnen het 

huwelijk, in te lopen maar er desondanks niet in zijn geslaagd; 

• Alimentatiegerechtigden die de zorg dragen voor een gehandicapt of ernstig ziek (minder- of 

meerderjarig) kind, of die langdurig en intensief belast zijn met mantelzorg voor andere 

(schoon)familieleden. 

 

 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34231-A.html#d17e359
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34231-14.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3d34231%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=4&sorttype=1&sortorder=4
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