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€1,60 DE KRANT VAN AMSTERDAM Vrij, Onverveerd

Onvrede gescheidenvaders groeit
MARLOES DE MOOR

AMSTERDAM–Vaders zijnminder
bereid of in staat alimentatie voor
kinderen te betalen.Het aantal be-
talingsachterstanden is sinds2008
verdubbeld en zal verder stijgen.
Oorzaken:decrisisenonduidelijk-
heid over de regelingen.

Kinderalimentatie betalen is geen
vanzelfsprekende zaak. Dat blijkt uit

het fors stijgende aantal aanvragen
dat het Landelijk Bureau Inning On-
derhoudsbijdragen (LBIO) ontvangt.
Het LBIO incasseert achterstallige
alimentatie en kan worden ingescha-
keld als een door de rechter vastge-
steld alimentatiebedrag minstens
eenmaandniet is betaald.
In 2008 kwamen 7706 aanvragen

binnen om de kinderalimentatie te
innen; op dit moment zijn het er
13.200. Het LBIO heeft ongeveer 1400

zaken vanuit Amsterdam in behan-
deling.
Leo de Bakker, directeur van het

LBIO, verwacht dat het aantal beta-
lingsachterstanden volgend jaar 75
procent meer zal zijn dan in 2008.
Volgens De Bakker leek aanvankelijk
de economische crisis de belangrijk-
ste verklaring voor de forse stijging.
“Het aantal aanvragen blijft echter
toenemen. Daar kan niet uitsluitend
de recessie debet aan zijn.”

Bovendien blijven de succespercen-
tages gelijk. Dat wil zeggen dat twee
derde van de mannen – het zijn nog
altijd voor 99 procent mannen die
kinderalimentatie betalen – binnen
twee weken tot betaling overgaat na-
dat het LBIO is ingeschakeld. “Ze
hebbenhet geld duswel.”
De Bakker denkt dat de toename

ook te wijten is aan het gebrek aan
transparantie over de wijze waarop
het alimentatiebedrag door de rech-

ter wordt vastgesteld. “Als mensen
niet precies wetenwaarom ze een be-
paald bedrag moeten betalen, stuit
dat opweerstand. ”
DeBakker pleit voor een vereenvou-

digd rekenmodel. Kamerleden Jeroen
Recourt (PvdA) en Ard van der Steur
(VVD) werken momenteel aan een
wetsvoorstel om de berekening van
de alimentatie duidelijker temaken.
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Kinderalimentatie Aantal wanbetalingen stijgt explosief

Van een verslaggever

AMSTERDAM – Het Rijksmuseum
exposeert zes schilderijen van
Frank Auerbach (82), één van de
belangrijkste Britse kunstenaars
van na de Tweede Wereldoorlog.
Dedoekenhangen indeEregalerij.

Auerbach maakte de geëxposeerde
werken in de jaren zestig. Het Rijks-
museum koos hiervoor omdat de
kunstenaar in deze periode gefasci-
neerd raakte door de manier waarop
Rembrandt ‘op zoek ging naar de
werkelijkheid’.
Auerbachs schilderijen, bedekt met

dikke verflagen, doen volgens het
Rijksmuseum denken aan het late
werk van Rembrandt. Ook op Het
Joodse bruidje, gemaakt omstreeks
1667, zijn de verflagen dik.
De expositie Rembrandt – Auer-

bach: ruwe werkelijkheid bevestigt
Auerbachs reputatie als compromis-
loze schilder. Het meest toegankelijk
zijn de stadsgezichten. Drie grote
doeken verbeelden Primrose Hill,
een heuvel met uitzicht op de skyline
van de stad.
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Primrose Hill Summer Sunshine (1964) van Frank Auerbach. FOTO MARLBOROUGH FINE ART


