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14-08-2020 | Door Fiscale Zaken Vivat Verzekeringen  

 

Vraag:  

Per 1 januari 2020 is er het een en ander gewijzigd in de wet- en regelgeving over 

partneralimentatie. Welke wijzigingen zijn dat (ook met het oog op bijvoorbeeld een 

alimentatielijfrente)? 

 

Antwoord: 

Om met het laatste te beginnen: de fiscale regels voor een alimentatielijfrente zijn 

niet gewijzigd. Zo is het voor aftrek van de koopsom van de alimentatielijfrente nog 

steeds noodzakelijk dat de termijnen: 

• toekomen aan de gewezen echtgenoot, 

• onmiddellijk na het betalen van de premie ingaan, en 

• uiterlijk eindigen bij het overlijden van de gewezen echtgenoot.1 

 
1 Artikel 6.5 Wet IB 2001 

 

Per 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie2 in werking getreden. Als 

gevolg daarvan wijzigt de duur van de partneralimentatie.  

Voorheen was de maximale duur van de partneralimentatie beperkt tot twaalf jaar. 

Met ingang van 1 januari geldt als hoofdregel dat een alimentatietermijn gelijk is aan 

de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Als het huwelijk 

vier jaar duurde, geldt een termijn van twee jaar. Als het huwelijk veertien jaar 

duurde, geldt de maximale termijn van vijf jaar.  

Op deze hoofdregel gelden drie uitzonderingen: 

• Als er uit het huwelijk geboren kinderen zijn jonger dan twaalf jaar, dan ein-

digt de alimentatie niet eerder dan wanneer het jongste kind twaalf jaar is. 

• Voor huwelijken met een duur van langer dan vijftien jaar waarbij de leeftijd 

van de ontvangende partner ten hoogste tien jaar lager is dan de AOW-leef-

tijd, loopt de alimentatietermijn in ieder geval tot de AOW-leeftijd. 

• Voor huwelijken met een duur van langer dan vijftien jaar en een ontvan-

gende partner geboren op of vóór 1 januari 1970 met een leeftijd tot tien jaar 

onder de AOW-leeftijd, bedraagt de termijn tien jaar. 

De hiervoor genoemde termijnen starten op de datum van inschrijving van de echt-

scheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. 

Ook is er overgangsrecht. Partneralimentatie die vóór 1 januari 2020 door de rechter 

is vastgesteld of door partijen is overeengekomen, wijzigt door deze wet niet. Ook 

blijft de oude wetgeving van toepassing als het zogenoemde inleidende verzoek-

schrift vóór 1 januari 2020 bij de rechtbank was ingediend. 

 

2 Staatsblad 2019, nr. 283 
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