
 
 
 
GLOBALE INFO OVER BEREKENEN KINDERALIMENTATIE NIEUWE 

NORMEN 

 

De Expertgroep Alimentatienormen heeft per 1 april 2013 een nieuwe norm voor de 

kinderalimentatie vastgesteld. Het is een richtlijn, dus geen wet. De meeste rechters  

passen de richtlijn wel toe. Het is mogelijk om in onderling overleg niet de richtlijn te 

volgen, maar bijvoorbeeld de daadwerkelijke kosten van de kinderen te begroten. Deze 

info is expliciet globale informatie over de wijze van berekenen. Het berekenen van 

kinderalimentatie is namelijk maatwerk1. 

Per 1 januari 2015 is er veel discussie gekomen over deze nieuwe berekenmethode.  De 

Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 beslist dat de berekenwijze toch wat anders moet dan 

hoe de Expertgroep dat heeft bedacht. In deze globale info staat hoe de Hoge Raad de 

berekenmethode ziet. 

 

Behoefte 

1. De behoefte van de kinderen wordt gebaseerd op basis van het netto gezinsinkomen. 

Dat bestaat uit de optelsom van het netto besteedbare inkomens van beide ouders op 

het moment dat de samenleving als gezin werd verbroken. 

 

2. Met netto besteedbaar inkomen (NBI) wordt bedoeld: het bruto inkomen, zonder 

bijtelling voor de auto van de zaak, minus belastingheffing vermeerderd met eventuele 

heffingskortingen. In het netto besteedbaar inkomen zit dus ook de vakantietoeslag en 

bijvoorbeeld een dertiende maand, gratificatie, etcetera. Het netto besteedbaar 

inkomen is dus sowieso een hoger bedrag dan het inkomen dat maandelijks door de 

werknemer wordt ontvangen.  

 

                                            
1 Aan deze globale informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
 



 
 
 
3. In de behoeftetabel (bijlage 1) staat wat het aantal kinderbijslagpunten per kind is2. 

De ouder bij wie het kind is ingeschreven, ontvangt namelijk kinderbijslag en dat dekt 

al een deel van de kosten van de kinderen. 

 

4. De kinderbijslagpunten voor alle kinderen bij elkaar worden bij elkaar opgeteld. 

 

5. In tabel 2 kan dan worden gelezen wat het totale aandeel van de ouders in de behoefte 

van het kind is. 

 

6. Stel, er is één kind van 13 jaar. Dan zijn de kinderbijslagpunten 0. Stel dat het netto 

besteedbaar gezinsinkomen € 4.000,= is, dan is de behoefte van dat kind € 600,= per 

maand. 

 

7. Vervolgens moet er worden gekeken wat het aandeel van iedere ouder is in die € 

600,=. Dat wordt berekend via de draagkrachttabel.  

 

Draagkracht 

8. Kort door de bocht gezegd: stel dat de vader 2/3 van het gezinsinkomen heeft en de 

moeder 1/3 van het gezinsinkomen, dan zou het aandeel van vader 2/3 van € 600,= 

zou € 400,= zijn en het aandeel van moeder zou € 200,= zijn. Er moet dan wel 

worden gekeken of vader respectievelijk moeder die € 400,= respectievelijk € 200,= 

zou kunnen betalen en dat moet blijken uit de draagkrachttabel (bijlage 2). 

 

9. Bij een netto besteedbaar inkomen tot € 1500,= per maand wordt gekeken naar de 

bedragen op basis van de draagkrachttabel. 

 

10. Bij een netto besteedbaar inkomen vanaf € 1500,= geldt de formule: 

 70% NBI – (0,3 x NBI + € 850,=). 

                                            
2 In de behoeftetabel staat dat het kindgebonden budget bovenop de behoefte komt, maar sinds de 
uitspraak van de Hoge Raad is dat nog de vraag. 



 
 
 

 

11. Stel het NBI van de vader is € 2500,=. Dan is de berekening: 

(0,3 x € 2500 = € 750,=) + € 850,= €1.600,= 

€ 2.500,= minus €1.600,= = is €900,= 

70% van €900,= = € 630,=. 

 

12. Vader heeft dan een draagkracht van € 630,=.  

 

13. Beide ouders moeten op basis van hun NBI uit de draagkrachttabel of de formule 

afleiden wat hun draagkracht is.  

 

14. Op basis van de gevonden draagkrachtbedragen moet vervolgens gekeken worden wie 

welk aandeel heeft in de behoefte. Dat gaat volgens de formulier: ieders draagkracht 

gedeeld door totale draagkracht keer de behoefte.  

 

15. Dus stel: vader heeft een draagkracht van € 630,= en moeder van € 150,= en er is een 

behoefte van € 600,=. De totale draagkracht is dan €780,=. 

 
16. Het aandeel van vader in de behoefte is dan: 

€630,= / €780,= x €600,= = €484,61 

Het aandeel van moeder in de behoefte is dan: 

€150,= / €780,= x €600,= = €115,38 

 

17. Tot slot moet nog gekeken worden of rekening kan worden gehouden met de 

zorgkorting. De zorgkorting heeft als uitgangspunt dat de verzorgende ouder minder 

kosten heeft, omdat het kind ook tijd doorbrengt bij de andere ouder. Dan dalen de 

kosten van de ouder waar het kind zijn hoofdverblijf heeft en daarom kan degene die 

alimentatie betaalt een korting krijgen. 

 



 
 
 
18. De zorgkorting mag alleen worden toegepast als er voldoende draagkracht is. Als de 

ouders samen minder draagkracht hebben dan de behoefte van hun kinderen, dan 

mag niet alle zorgkorting worden verzilverd. Het wel of niet toepassen van 

zorgkorting in een lastige berekening die het beste aan een deskundige (advocaat, 

fiscalist) kan worden overgelaten. 

 

 

 


