
 
 
Niet betalen kinderalimentatie > vader naar de gevangenis  

 

Vader en moeder zijn al jaren geleden gescheiden. In  2010 heeft de rechter bepaald dat de vader 

€ 75,- kinderalimentatie per kind per maand moet betalen. Meneer is in 2011 hertrouwd. De moeder 

vormt met de kinderen een eenoudergezin. Zij ontvangt aan WAO- en WW-uitkeringen in totaal 

€ 913,- netto per maand.  

 

Vader weigert echter de kinderalimentatie te betalen waarop moeder het Landelijk Bureau Inning 

Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelt. Het LBIO probeert vervolgens tevergeefs de alimentatie te 

innen. Vader zegt voortdurend dat hij niet kan betalen.   

 

Moeder stelt dat vader wel degelijk kan betalen. Daarom vraagt zij uiteindelijk de tenuitvoerlegging 

van de beslissing van de rechter te bevelen door middel van “lijfsdwang” (zeg maar opsluiting in de 

gevangenis). 

 

Eenmaal voor de rechter vraagt vader alsnog de door hem te betalen kinderalimentatie op nul te 

stellen. De rechter overweegt en beslist als volgt: 

 Vader stelt dat hij onvoldoende draagkracht heeft om de kinderalimentatie te betalen. Hij laat 

echter na om dat met bewijsstukken aan te tonen. Nu de vader de rechter niet in staat stelt zijn 

financiële situatie te beoordelen, moet er vanuit worden gegaan dat hij voldoende draagkracht had 

en nog steeds heeft. De rechter is bovendien van oordeel dat moeder – gelet op haar financiële 

situatie – voldoende duidelijk heeft gemaakt dat zij groot belang heeft bij betaling door vader van de 

kinderbijdragen. 

Daarbij heeft moeder voldoende aangetoond dat de pogingen van het LBIO om tot inning van de 

alimentatie te komen, niet tot enig resultaat hebben geleid en daarbij komt dat vader (dus) ook nog 

altijd voldoende draagkracht heeft om de kinderalimentatie te voldoen.  

De rechter merkt de houding en reactie van vader op de incassomaatregelen aan als regelrechte 

betalingsonwil (in plaats van betalingsonmacht) en wijst het verzoek van moeder toe. Het bedrag 

dat vader moet betalen om de tenuitvoerlegging van de lijfsdwang te voorkomen, wordt vastgesteld 

op  € 3.949,52.  

Bij niet betaling door vader vanaf de 29ste dag na de uitspraak kan de “lijfsdwang” maximaal twee 

maanden worden toegepast. 
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