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Tja, alimentatie, dat is toch niet meer van deze tijd? Als vrouw verdien je toch je eigen
inkomen? En je wilt toch niet afhankelijk zijn van je ex?
Allemaal waar, maar de werkelijkheid is weerbarstiger.

Wat staat er te gebeuren
Enkele partijen in de Tweede Kamer hebben op 19 juni 2015 een initiatiefwet
partneralimentatie ingeleverd met het voorstel om de alimentatieduur terug te
brengen van 12 naar 5 jaar. Een belangrijke reden voor deze wet is dat een kortere
alimentatieduur vrouwen zal aanzetten om een eigen inkomen te verdienen. De helft
van de vrouwen is namelijk tijdens en na het huwelijk niet economisch zelfstandig.
Dat wil zeggen dat ze minder dan 900 euro per maand verdient.

Rolverdeling tijdens het huwelijk
In veel huwelijken is het nog altijd gangbaar dat één van de partners fulltime werkt,
meestal de man, en de ander parttime, meestal de vrouw. Hierbij blijft de traditionele
rolverdeling in stand, namelijk: de vrouw doet het meeste werk in het huishouden,
de zorg en de opvoeding. Deze taakverdeling is er ook als er geen kinderen zijn en bij
samenwonenden zonder kinderen boven de 40 jaar.
Tot nu toe heeft de vrouwenbeweging weinig invloed gehad op deze taakopvatting
bij vrouwen en mannen. De verschillende verwachtingen voor meisjes en jongens,
vrouwen en mannen worden nog altijd doorgegeven bij de opvoeding en schoolkeuze,
opleiding en beroepskeuze. Het lijkt wel alsof de emancipatie doorzet, maar toch is
dit maar zeer ten dele het geval, zoals onderzoek ook aantoont.

Herverdeling van het betaalde en onbetaalde werk
Deze wet, waarin van vrouwen na een echtscheiding verwacht wordt dat ze binnen
vijf jaar voldoende inkomen verdient om van te leven, kan aanleiding zijn voor een
herverdeling van het onbetaalde werk binnenshuis en het betaalde werk buitenshuis.
Want als je tijdens je huwelijk niet voldoende inkomen verdient, is het maar de vraag
of je dat na een echtscheiding lukt. Kun je het aantal uren uitbreiden, is je opleiding
niet verouderd, krijg je nog wel een baan op oudere leeftijd?
Daarbij komt dat vrouwen nog altijd 18 procent minder verdienen dan mannen en
minder kans op promotie hebben. Dit alles betekent dat je al tijdens je huwelijk, ook
al komen er kinderen, niet moet instemmen met minder betaald werken en bedingen
dat het huishoudelijk werk en zorg gelijk verdeeld wordt. Mannen kunnen minder
uren betaald werken en moeten méér zorg- en huishoudelijke taken op zich nemen.

Voor wie wordt deze wet gemaakt?
Zoals het er nu naar uitziet is deze wet vooral bedoeld voor goedverdienende
mannen die zeven jaar minder partneralimentatie hoeven te betalen. Terwijl als het
belangrijkste argument voor het indienen van de wet de financiële emancipatie van
vrouwen wordt aangegeven.
Met enkele vrouwen uit verschillende lidorganisaties van de Nederlandse
VrouwenRaad zijn we bezig om een discussie via stellingen en polls voor te bereiden
over het verband tussen economische zelfstandigheid en partneralimentatie.

Wil je op de hoogte gehouden worden?
Geef je op via info@economischzelfstandig.nl
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