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Op het moment dat kinderen de leeftijd van 18 jaar berei-
ken treedt de verlengde onderhoudsplicht in werking. Vanaf 
dat moment wordt gesproken over een bijdrage in de kosten 
van levensonderhoud en studie. Een benaming die beter past 
bij de fase waarin de zogeheten jongmeerderjarigen zich op 
dat moment bevinden, maar die eigenlijk niet anders is dan 
de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding bij min-
derjarigen. 

Is er dan eigenlijk wel een verschil met betrekking tot de 
alimentatieplicht ten aanzien van minderjarigen en wat houdt 
die verlengde onderhoudsplicht in?

DE VERLENGDE ONDERHOUDSPLICHT
Op grond van art. 1:395a Burgerlijk Wetboek zijn ouders, 

maar ook stiefouders (gedurende het huwelijk met één van 
de ouders) verplicht te voorzien in de kosten van levenson-
derhoud en studie van hun meerderjarige kinderen die de 
leeftijd van een en twintig jaren niet hebben bereikt. 

In tegenstelling tot wat menigeen vermoedt zijn zowel stu-
derende, als niet studerende en werkende, als niet werkende 
jongmeerderjarigen gerechtigd tot onderhoud. Om aanspraak 
te maken op een onderhoudsbijdrage maakt het dus niet uit 
of het meerderjarige kind werkt of bijvoorbeeld studeert. 

Met andere woorden: de behoeftigheid van jongmeerder-
jarigen staat niet ter discussie.

De jongmeerderjarigen hebben een zelfstandige aanspraak 
op levensonderhoud. Zij zijn dus zelf degene die deze aan-
spraak geldend kunnen maken in een gerechtelijke procedu-
re tegen (een van) de ouders. 

OVERGANG VAN DE ONDERHOUDSVER-
PLICHTING: MINDERJARIGEN ! JONG-
MEERDERJARIGEN 

Op grond van art. 1:395b Burgerlijk Wetboek wordt de 
geldende onderhoudsverplichting ten aanzien van de kosten 
van verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen, van 
rechtswege bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar om-
gezet in een onderhoudsverplichting ten aanzien van de kos-
ten van levensonderhoud en studie voor de jongmeerderja-
rigen. 

Let wel! Dit geldt alleen indien de onderhoudsverplichting 
voortduurt en dus nog niet reeds om een andere reden is be-
eindigd. 

Van belang hierbij is dat de onderhoudsbijdrage vanaf het 
bereiken van de leeftijd van 18 jaar niet langer aan de ande-
re ouder wordt betaald, maar aan het meerderjarige kind zelf. 

EN TOEN WAREN ZE 18+…

Onder veel ouders leeft nog de gedachte dat de verplichting tot een bijdrage 
in de kosten van verzorging en opvoeding (ook wel kinderalimentatie) ein-
digt zodra de kinderen de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, oftewel meer-
derjarig zijn geworden. Niks is echter minder waar. 

Mr. B.M.C.M. van der Wel-Hiddes, advo-
caat bij Hiddes Advocatuur houdt zich met 
name bezig met het personen- en familie-

recht aangaande de particulieren en het 
bijstaan van het MKB bij diverse proble-

matiek (huurrecht en civiel recht). 

de onderhoudsplicht jegens kinderen van 18 tot 21 jaar
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Mocht het zo zijn dat er reeds een alimentatieprocedure 
tussen de ouders loopt, terwijl een kind de leeftijd van 18 
jaar bereikt tijdens deze procedure, dan kan de desbetreffen-
de ouder namens dit kind in rechte blijven optreden. Hier-
voor is het wel verstandig een volmacht namens het kind te 
overleggen. 

OMVANG VAN DE ONDERHOUDSVER-
PLICHTING

De naam zegt het al: een bijdrage in de kosten van levens-
onderhoud en studie. Zoals gezegd komt het feitelijk neer op 
dezelfde onderhoudsverplichting zoals deze bij minderjarigen 
bestaat. Waar in de praktijk aan gedacht moet worden, is dat 
nagenoeg de meeste jongmeerderjarigen tussen de 18 en 21 
jaar niet, althans niet volledig, in hun eigen levensonderhoud 
kunnen voorzien. Dit mag ook niet van hun worden verwacht.

Achterliggende gedachte in de praktijk is – mijns inziens – 
dat het gat wat bij deze kinderen bestaat, zoveel mogelijk 
moet worden getracht opgevuld te worden door een onder-
houdsbijdrage van de ouders. 

In principe wordt de onderhoudsverplichting ansich dus 
niet beheerst door de vraag of een kind studeert of bijvoor-
beeld werkt. Immers, een kind is meerderjarig en mag dus 
zelfstandig zijn of haar beslissing nemen.

BEHOEFTE
In tegenstelling tot de alimentatie bij minderjarige kinde-

ren zijn er (nog) geen normen vastgelegd als het gaat om de 
behoeftebepaling bij jongmeerderjarigen. Er zijn nog geen 
maatstaven ontwikkeld en dat leidt tot verdeelde en verschil-
lende jurisprudentie op dit gebied. In de rechtspraak wordt 
de behoefte van de jongmeerderjarigen dan ook op verschil-
lende manieren bepaald. 

In ongeveer de helft van de gevallen hebben de rechters 
aansluiting gezocht bij de aanbeveling van de Werkgroep Ali-
mentatienormen om de WSF (Wet Studie Financiering)-norm 
als uitgangspunt te nemen voor het berekenen van de behoef-
te. In andere gevallen wordt bijvoorbeeld aansluiting gezocht 
bij de daadwerkelijke kosten van de jongmeerderjarigen.  

Ook over de vraag in hoeverre eigen inkomsten van de 
jongmeerderjarigen de behoefte aan een onderhoudsbijdra-
ge beïnvloeden wordt verschillend gedacht. Bijverdiensten 
worden vaak niet of in mindere mate in de beschouwing be-
trokken. Slechts als er sprake is van een substantieel inkomen 
aan de zijde van de jongmeerderjarige lijkt dit anders te zijn.

MATIGING 
Is de behoefte aan een onderhoudsbijdrage dan eindeloos? 

Nee, om de ouders een bescherming te bieden is er in de wet 
een matigingsbevoegdheid voor de rechter opgenomen (wel-
ke ten aanzien van minderjarigen niet geldt).

Artikel 1:399 Burgerlijk Wetboek regelt dat de rechter tot 
matiging van de ouderlijke verplichting kan besluiten. Hier-
van is sprake als de meerderjarige zodanige gedragingen ver-

richt dat verstrekking van levensonderhoud in redelijkheid of 
niet volledig van de ouders kan worden gevergd. 

Let wel: onder volstrekt onredelijk gedrag (een matigings-
grondslag) behoort niet het weigeren van contact met de ali-
mentatieplichtige ouder, aldus de Hoge Raad in haar arrest 
(HR 10 november 2006, LJN AZ0428).

Hierbij valt wel te denken aan de situatie dat het meerja-
rige kind niet serieus studeert of een irreële studiekeuze 
maakt, waarbij niet van de ouders kan worden gevergd dat 
zij deze studie bekostigen.

De rechter houdt bij het maken van zijn beslissing reke-
ning met alle relevante omstandigheden van de onderhavige 
casus om de hoogte van de onderhoudsbijdrage uiteindelijk 
vast te kunnen stellen. De rechter treedt over het algemeen 
terughoudend op aangaande zijn matigingsbevoegdheid. 

Naast de matigingsregeling geldt ook art. 1:398 Burgerlijk 
Wetboek. Dit artikel bepaalt dat ouders aan de rechter kun-
nen verzoeken hun toe te staan de meerderjarige kinderen in 
huis te nemen en hen aldaar van het nodige te voorzien. Het 
is aan de rechter om dit wel of niet toe te staan.

CONCLUSIE
In verregaande mate lijkt 'de normale' alimentatieverplich-

ting die bij een minderjarig kind bestaat aldus door te lopen. 
Maar vaak bestaat er wel aanleiding om de onderhoudsbij-
drage naar beneden of boven bij te stellen, naar gelang de 
behoefte van het kind. 

Helaas zijn er ten aanzien van de bepaling van de behoef-
te aan een onderhoudsbijdrage voor jongmeerderjarigen nog 
geen wettelijke maatstaven geformuleerd zoals deze bij min-
derjarigen wel bestaan. Gelet op de ontwikkeling in de juris-
prudentie én het feit dat vaker de aanbeveling van de Werk-
groep Alimentatienormen (tot toepassing van de WSF-norm) 
door rechters wordt toegepast, verwacht ik dat er naar de 
toekomst een eenduidigere lijn zal ontstaan.

Voor nu lijkt het vooral te gaan om een goed gemotiveer-
de onderbouwing van het bedrag waaraan wel of juist geen 
(in het geval er opgetreden wordt namens de ouders) behoef-
te bestaat. 

Een juiste advisering vanaf moment één lijkt hierbij van 
groot belang. De bereidwillendheid van ouders is vaak gro-
ter dan op het eerste moment voor ogen staat. Daarnaast 
kunnen professionals u bijstaan bij de vraag in hoeverre uw 
kind behoefte heeft aan een onderhoudsbijdrage en tot welk 
bedrag. Zoals bekend bij de alimentatie voor jongminderjari-
gen, is vooral ook de alimentatie voor jongmeerderjarigen 
maatwerk. Dit wordt vaak over het hoofd gezien, omdat er 
vanuit wordt gegaan dat de alimentatie 'meegroeit'. Dit is 
helaas in de praktijk vaak niet het geval waardoor de onder-
houdsbijdrage toch opnieuw moet worden vastgesteld.


