BETALING VAN ALIMENTATIE
IN CORONACRISIS
Het coronavirus heeft gevolgen voor ons allemaal. Zowel qua gezondheid als
financieel. Kinderen kunnen niet naar school, mensen zitten thuis, de horeca is
dicht en veel bedrijven zijn gesloten of zien hun omzet teruglopen. Dit is ook
direct van invloed op het inkomen van veel mensen, ook van mensen die alimentatie moeten betalen.
Regelingen overheid
Zeker voor ondernemers heeft de overheid verregaande maatregelen getroffen. Zo kan een tegemoetkoming worden
gevraagd in het inkomen of kan compensatie gekregen worden voor de betaling
van personeelskosten. Maar dat geld zal
niet direct beschikbaar zijn. Er zal eerst
een aanvraag ingediend moeten worden
en pas later zal blijken of iemand wel of
niet in aanmerking komt. Mensen die alimentatie moeten betalen kunnen hierdoor in de problemen komen. Wat kunt
u doen als u door een daling of zelfs het
wegvallen van uw inkomen de alimentatie
niet meer kunt betalen?
Niet stoppen
U mag in ieder geval niet zo maar stoppen
met het betalen van de alimentatie. De
uitspraak waarin de alimentatie is vastgelegd blijft namelijk gewoon gelden, ook al
heeft u geen of weinig inkomen. Stopt u
wel dan loopt u het risico dat u bovenop
de alimentatie hoge kosten moet betalen
of dat zelfs beslag gelegd wordt op het
inkomen dat u nog wel heeft.
Overleg met ex-partner
Het belangrijkste dat u kunt doen is op
tijd aan uw ex-partner laten weten dat
u de alimentatie niet meer kunt betalen
door de daling of het wegvallen van uw
inkomen en met hem/haar proberen
overleggen over een (tijdelijke) aanpassing van het te betalen bedrag. Ook kunt u
afspreken dat u de alimentatie pas later in
het jaar betaalt als u weer inkomen heeft.
Mediaton
Komt u er samen niet uit, dan kan een
mediator helpen. Een mediator kan
samen met u en uw ex-partner zoeken
naar een voorlopige oplossing waarbij
op korte termijn de noodzakelijke lasten
van beiden doorbetaald kunnen worden.
Op een later moment – als de gevolgen
van de coronacrisis voor het inkomen
van degene die alimentatie moet betalen
duidelijk zijn – kan dan opnieuw gepraat
worden over een definitieve oplossing.
Misschien blijken de gevolgen voor het
inkomen achteraf mee te vallen en kan
de alimentatie alsnog volledig betaald
worden. Blijkt het inkomen wel veel lager
uit te vallen, dan kunnen nieuwe berekeningen worden gemaakt om definitieve
afspraken te maken.
Procedure
Komt u in overleg niet tot afspraken
over een (tijdelijke) wijziging van de alimentatie, dan kan een procedure bij de

rechtbank gestart worden. Maar op dit
moment is het vaak nog lastig om in te
schatten hoe lang de huidige situatie gaat
duren en zijn de definitieve gevolgen voor
het inkomen van iemand die alimentatie
moet betalen daarom nog moeilijk in te
schatten. Of een procedure tot wijziging
van de alimentatie kans van slagen heeft,
is daarom nu nog moeilijk te voorspellen.
Als u door de verplichting om alimentatie te betalen in financiële nood terecht
komt, kan wel gedacht worden aan het
opstarten van een kort geding procedure waarbij dan aan de rechter gevraagd
wordt om met spoed een beslissing te
nemen over uw verplichting om de alimentatie te betalen.
Een procedure bij de rechtbank kost tijd
en geld en is nooit zonder risico’s. Overleg verdient daarom altijd de voorkeur,
zeker in deze voor iedereen lastige tijd.
De maatregelen veranderen bijna dagelijks en iedereen moet zich aanpassen.
Probeer daarom een beetje rekening met
elkaar te houden en wees daarbij allebei
redelijk .
Ook in deze moeilijke tijd staan de advocaten en mediators van onze kantoren voor
u klaar, dus ook voor nieuwe zaken kunt u
bij ons terecht zoals u dat van ons gewend
bent. U kunt even niet bij ons binnenlopen, maar al onze advocaten staan u op
iedere werkdag telefonisch of tijdens een
videogesprek graag te woord. U kunt bellen naar een van onze kantoren in Hulst
(0114-312090), Terneuzen (0115-617200) of
Middelburg (0118-370670), of u mailt naar
info@derechteradvocaten.nl, zodat u ook
in deze onzekere tijd snel antwoord krijgt
op al uw juridische vragen.
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