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Stel uw vraag online, gratis inloopspreekuur:

Hulst/Terneuzen
Onderhoudsverplichting
Middelburg
van de stiefouder
bij een
www.derechteradvocaten.nl
samengesteld
gezin
maandag tot en met vrijdag 08.30 - 09.30 uur

maandag, woensdag en vrijdag 13.00 - 16.00 uur

Het aantal samengestelde gezinnen
in Nederland neemt in een rap tempo toe. In een samengesteld gezin
wonen partners samen met kinderen
die zij uit een vorige relatie hebben.
Het vormen van een samengesteld gezin
heeft vaak financiële en juridische gevolgen waar de stiefouders zich op voorhand niet altijd bewust van zijn. Eén
van de meest verstrekkende gevolgen
is het ontstaan van een onderhoudsverplichting voor de stiefouder voor de kinderen van zijn of haar nieuwe partner
die in hun gezin wonen op het moment
dat de partners trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Deze onderhoudsverplichting is in de wet vastgelegd en geldt niet als partners gaan
samenwonen.
Door het ontstaan van deze onderhoudsplicht moet de stiefouder net als
de ouders ook bijdragen in de kosten
van verzorging en opvoeding van de
kinderen van zijn of haar nieuwe partner. Deze onderhoudsverplichting geldt
voor de duur van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Komt aan het
huwelijk of het geregistreerd partnerschap van de stiefouder met de nieuwe
partner een einde, dan eindigt ook de
onderhoudsverplichting van de stiefouder. In de praktijk betekent dit dat bij het
berekenen van kinderalimentatie niet
alleen wordt gekeken naar het inkomen
van beide ouders, maar dat er ook wordt
berekend wat de stiefouder aan kinderalimentatie kan betalen.

gediend (Wetsvoorstel 35.154 ‘Wet herziening kinderalimentatie’). De initiatiefnemers stellen onder andere voor de
onderhoudsverplichting van de stiefouder uit de wet te schrappen. Zij vinden
het principieel onjuist om anderen dan
beide ouders financieel verantwoordelijk te maken voor de zorg voor hun kinderen en vinden dat het inkomen van
een stiefouder bij het berekenen van
kinderalimentatie buiten beschouwing
gelaten moet worden. Het zou het berekenen van kinderalimentatie bij samengestelde gezinnen een stuk eenvoudiger
maken en het verschil tussen gehuwden
en samenwonenden wegnemen.
Het aantal samengestelde gezinnen in
Nederland neemt alleen maar toe, dus
het wetsvoorstel zal daarom door velen
worden toegejuicht. Momenteel ligt het
wetsvoorstel bij de Raad van State die
daarover een advies moet uitbrengen.
Het is nu afwachten of en zo ja, wanneer
het wetsvoorstel zal worden aangenomen.
Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen, of wilt u meer weten over
het berekenen van (kinder)alimentatie?
Neem dan contact op met één van de
advocaten van de sectie personen- en familierecht van ons kantoor in Terneuzen
(0115-617200) of in Hulst (0114-312090).

Veel mensen vinden deze wettelijke regeling onredelijk. Het komt voor dat de
stiefouder een veel hoger inkomen heeft
dan de ouders en als gevolg daarvan het
grootste deel of zelfs alle kosten van het
kind moet voldoen. En dat terwijl het
dus niet gaat om zijn of haar “eigen”
kinderen! Soms weigert de stiefouder
daarom inkomensgegevens te verstrekken, met alle gevolgen van dien.
Ook een aantal politici wil dat de wettelijke regeling verandert. Op 17 februari
2015 hebben Jeroen Recourt en Ard van
der Steur daarom een wetsvoorstel in-
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De kwaliteit van ZorgSaam
wordt bewezen door
heraccreditatie NIAZ
Juist in de woelige periode waarin ZorgSaam verkeert, is het van belang om
de kwaliteit van zorg goed in de gaten te houden. Dat doet ZorgSaam zelf door
interne monitoring, maar ook via een externe beoordeling door het NIAZ. Dat
is dé kwaliteitscheck-organisatie van zorginstellingen die ZorgSaam al eerder accrediteerde.
Het NIAZ heeft ZorgSaam eind 2015 wederom beoordeeld, zowel in het ziekenhuis
als in de thuiszorg en ouderenzorg. Na een intensieve voorbereidingsperiode hebben 10 auditoren gedurende een volle week alle facetten van zorg in zowel ziekenhuis- als ouderen- en thuiszorg onderzocht en vergeleken met strenge standaarden.
Eerder dan verwacht is inmiddels het bericht ontvangen dat de heraccreditatie een
feit is! Ondanks de moeilijke tijden is ZorgSaam blijven investeren in de kwaliteit en
veiligheid van de zorg. Uitstekende zorg in Zeeland en met name in Zeeuws-Vlaanderen is immers de opdracht van ZorgSaam. Het vertaalt zich nu in de NIAZ heraccreditatie. ZorgSaam is op alle onderdelen en voor een volgende periode van vier
jaar goed bevonden op de kwaliteit van de zorg. Dat is prachtig nieuws voor iedereen, patiënten, cliënten, medewerkers, specialisten. ZorgSaam is en blijft een goede, betrouwbare zorgpartner.

