NIET-WIJZIGINGSBEDING
BIJ KINDERALIMENTATIE
Als ouders uit elkaar gaan zijn zij op grond van de wet verplicht afspraken
omtrent hun kinderen te maken die in een ouderschapsplan worden vastgelegd.
Eén van die afspraken betreft de wijze waarop ieder van de ouders in de kosten
van de verzorging en opvoeding van de kinderen gaat voorzien, oftewel de kinderalimentatie.
Als ouders een afspraak hebben gemaakt omtrent de kinderalimentatie kan
in beginsel iedere wijziging van omstandigheden die later optreedt, zoals een
stijging of daling van het inkomen van de alimentatieplichtige ouder, leiden tot
een herberekening van de kinderalimentatie. Sommige ouders willen niet dat
de kinderalimentatie ieder jaar punt van discussie vormt of wordt herberekend
maar willen een kinderalimentatie overeenkomen die voor een langere periode
vaststaat. Door het opnemen van een niet-wijzigingsbeding komen ouders dan
overeen dat alleen in heel uitzonderlijke gevallen, als het naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid echt onaanvaardbaar is om geen aanpassing van de
kinderalimentatie te kunnen vragen, de kinderalimentatie opnieuw kan worden
berekend. Vraag is of het opnemen van zo’n niet-wijzigingsbeding in het geval
van kinderalimentatie wel mogelijk is?
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