
BEREKENING KINDERALIMENTATIE 
 
In Aliment 2016 worden de kinderen waarvoor betrokkene onderhoudsplichtig is individueel 
benaderd. De kinderen worden dus niet, zoals het uitgangspunt van het Tremarapport is, geclusterd. 
Dat betekent dat per kind moet worden aangegeven wat de situatie van dat kind is. De behoefte kan 
worden geïndividualiseerd door alleen voor dat specifieke kind de aanvullende behoefte op te geven. 
Verder kunnen al voor het kind of te ontvangen bedragen afzonderlijk worden opgegeven. 
 
Dit laatste is van belang in verband met HR 13 juli 2012, NJ 2012, 498. Uit die beslissing volgt dat pas 
over kan worden gegaan tot een weging van de draagkracht van beide ouders wanneer eerst na is 
gegaan in hoeverre al voorzien is in de kosten van in het eigen gezin verblijvende kinderen. Dat kan 
worden doorgetrokken naar kinderen die buiten het eigen gezin verblijven maar waarvoor de andere 
ouder niet alimentatieplichtig is. 
 
De resultaten ten opzichte van alle kinderen worden in tabelvorm gepresenteerd. Dat is eerst het 
geval bij de bepaling van het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen en wordt 
daarna herhaald bij de vaststelling van de voor de kinderen te betalen onderhoudsbijdrage. In beide 
gevallen is het de gebruiker die definitief vaststelt wat het eigen aandeel en wat de onderhouds‐
bijdrage is. Aliment presenteert immers de verschillende opties en daar zal de gebruiker uit moeten 
kiezen. Daarbij kan tevens een voor de hand liggende afronding plaatsvinden. 
 
DE INVOERVELDEN PER KIND 
 
Het "gewone" geval waarin alimentatie moet worden berekend voor kinderen terwijl die kinderen 
door de andere ouder worden verzorgd, eventueel met een omgangsregeling, wordt grotendeels op 
dezelfde manier verwerkt als in het verleden. Het verschil is dat 

• van de kinderen de naam kan worden opgegeven; 
• bijzondere behoefte (extra kosten in verband met sport, handicap e.d., oppaskosten) per kind 

kan worden opgegeven; 
• per kind kan worden aangegeven of er al deels in de behoefte wordt voorzien (bijvoorbeeld 

doordat het kind zelf een bijdrage levert aan de kosten van de huishouding), wat van een 
omschrijving kan worden voorzien; 

• per kind kan worden opgegeven dat de andere ouder voor dat kind onderhoudsplichtig is; 
• per kind kan worden aangegeven of dat kind in de berekening van het kindgebonden budget 

moet worden betrokken; 
• per kind kan worden aangegeven of de Tabel Kosten van Kinderen moet worden toegepast. 

 
De invoervelden voor een kind zien er nu als volgt uit: 
 

 
 



In het voorbeeld is aangegeven dat het kindgebonden budget moet worden berekend. Die bereke‐
ning vindt plaats iets verderop in het formulier. Om die berekening goed te laten verlopen moet de 
gebruiker zich realiseren dat de hoogte van het kindgebonden budget afhangt van het inkomen van 
de verzorgende ouder (eventueel vermeerderd met het inkomen van de "toetsingspartner"). De 
berekening van het kindgebonden budget kan er nu als volgt uit zien, waarbij het toetsingsinkomen 
van de verzorgende ouder is geschat op € 20.000 per jaar. Een precies bedrag zou uit een draag‐
krachtberekening voor de andere ouder kunnen worden gehaald. 
 

 
 
De berekening van het kindgebonden budget zegt nog niets over de manier waarop dat bedrag 
verwerkt moet worden. De keuze voor de verwerking wordt gemaakt onderaan het blok voor het 
kindgebonden budget (Keuze verwerking kindgebonden budget). In het voorbeeld is gekozen voor 
"niet verwerken". Dat klinkt vreemd, maar het is de keuze die wordt aanbevolen door het Trema‐
rapport. Dat beveelt immers aan om het kindgebonden budget niet te verwerken bij de berekening 
van de onderhoudsplicht, maar bij het inkomen van de verzorgende ouder in een 
draagkrachtberekening voor die verzorgende ouder. 
 
Dat is het resultaat van een uitspraak van de Hoge Raad, maar die wordt niet eens letterlijk gevolgd. 
Aliment kent daarom nog andere mogelijkheden voor de verwerking van het kindgebonden budget. 
Die zijn: 

• Aftrekken eigen aandeel. Dit was de aanbeveling van het Tremarapport van vóór de uitspraak 
van de Hoge Raad. Die aanbeveling is eigenlijk veel beter. Het kindgebonden budget wordt dan 
op dezelfde manier verwerkt als de kinderbijslag. De Hoge Raad overziet het vermoedelijk niet 
helemaal en heeft nu een vreemd, inconsequent systeem veroorzaakt. De gebruiker die vast 
wil houden aan een consequente berekening, kan dus nog steeds die keuze maken. 

• Optellen bij draagkracht ander. Dit is de letterlijke beslissing van de Hoge Raad. Ook vreemd, 
maar goed, het is de Hoge Raad. Aliment maakt het volgen van die beslissing daarom mogelijk. 
Het kindgebonden budget wordt dan rechtstreeks aan de draagkracht van de andere ouder 
toegerekend. Dat gebeurt in het blok waarin de kinderalimentatie wordt berekend bij de 
bepaling van de draagkracht van de andere ouder. 

• Optellen bij netto inkomen. In het voorbeeld was het kindgebonden budget bedoeld voor de 
andere ouder. Als er kinderen in het eigen gezin verblijven, ontvangt de onderhoudsplichtige 
ouder wellicht zelf ook kindgebonden budget. Het Trema‐rapport beveelt dan aan dit bedrag 
bij zijn inkomen op te tellen. Deze optie gaat dus over het geval dat de onderhoudsplichtige 
ouder zelf kindgebonden budget ontvangt. 

 



DE VASTSTELLING VAN HET EIGEN AANDEEL 
 
De gegevens die met betrekking tot de kinderen worden ingevoerd zijn er in eerste instantie voor om 
te bepalen wat het eigen aandeel van de ouders in de kosten van die kinderen is. Dat eigen aandeel 
is de behoefte van de kinderen verminderd met het bedrag waarin al wordt voorzien. Dat is in ieder 
geval de kinderbijslag, maar kan ook een afzonderlijke bijdrage zijn die door de gebruiker is 
opgegeven bij Behoefte al gedekt met. 
 
Het eigen aandeel kan op verschillende manieren worden vastgesteld. Een veel gebruikt hulpmiddel 
is de tabel Kosten van Kinderen. Als de gebruiker die tabel wil toepassen, kan dat per kind worden 
aangegeven. Van die kinderen wordt dan aangenomen dat zij uit hetzelfde gezin komen en wordt op 
basis van het opgegeven netto gezinsinkomen het eigen aandeel berekend. De tabel geeft daarbij 
een minimaal en een maximaal bedrag. 
 
Het kan echter ook anders. De tabel is eigenlijk een schatting van iets wat ook rechtstreeks berekend 
kan worden. De percentages waarop de tabel is gebaseerd, kunnen immers ook meteen op het netto 
gezinsinkomen worden toegepast en de feitelijk ontvangen kinderbijslag is ook bekend. Samen met 
een schatting van het destijds ontvangen bedrag aan kinderbijslag (toen de ouders nog bij elkaar 
waren) kan dan het precieze eigen aandeel worden berekend. 
 
Daarnaast zou ook het eigen aandeel rechtstreeks uit een geschatte of in een andere berekening 
bepaalde behoefte kunnen worden afgeleid. Daarvoor kan het veld (Aanvullende) behoefte worden 
gebruikt. De haakjes rond "aanvullende" geven aan dat het ook kan gaan om de behoefte zelf. 
 
Al deze benaderingen worden door Aliment in tabelvorm gepresenteerd. De laatste kolom is voor de 
gebruiker. De gebruiker moet immers uiteindelijk de knoop doorhakken. Hier wordt een voorbeeld 
gegeven van een ouder die een kind heeft met een nieuwe partner (Julia), welke nieuwe partner voor 
€ 100 moet bijdragen in de kosten van Julia. Verder moet zijn draagkracht worden vastgesteld voor 
de kinderen uit zijn vorige relatie, Johan en Johanna. Voor die kinderen is opgegeven dat de tabel 
moet worden toegepast, zodat ook de alternatieve berekening met CBS‐cijfers wordt weergegeven. 
Uiteindelijk bepaalt de gebruiker in de rechterkolom (kolom 10) wat het eigen aandeel moet zijn. In 
feite kan door de vergelijking met de CBS‐uitkomst een verantwoorde schatting worden gemaakt van 
het werkelijke eigen aandeel binnen de door de tabel gegeven marges. 
 

 
 



VAN EIGEN AANDEEL NAAR ONDERHOUDSBIJDRAGE 
 
Voor de bepaling van de onderhoudsbijdrage is allereerst de draagkracht van de andere oudere van 
belang. Die draagkracht zal moeten worden ontleend aan een afzonderlijke draagkrachtberekening 
(binnenkort kan daarnaar gekoppeld worden). Aan die draagkracht moet eventueel het kind‐
gebonden budget worden toegevoegd (zie hiervoor). Dat is in dit voorbeeld niet gedaan, omdat het 
immers wel een letterlijke uitleg van het arrest van de Hoge Raad volgt, maar niet door het 
Tremarapport wordt aanbevolen. 
 

 
 
Vervolgens moet de draagkracht van de onderhoudsplichtige op de gebruikelijke worden vastgesteld. 
Dat gaat grotendeels vanzelf (via de draagkrachttabel), tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die 
bijvoorbeeld toepassing van de aanvaardbaarheidstoets nodig maken. 
 
Daarna zal de onderhoudsplicht moeten worden vastgesteld. Daarbij moet de draagkracht van beide 
ouders worden betrokken, maar moet ook rekening worden gehouden met bijvoorbeeld de kinderen 
in het eigen gezin. Verder gaand met het al eerder gegeven voorbeeld presenteert Aliment dan het 
volgende overzicht (in een geval waarin de onderhoudsplichtige zelf een draagkracht heeft van € 390 
per maand) : 
 

 
 
De eerder vastgestelde eigen aandelen worden weergegeven (kolom 2). In de kolommen 3 en 4 
wordt de draagkracht van de onderhoudsplichtige naar rato verdeeld over de kinderen in het eigen 
gezin en de andere kinderen. Hetzelfde gebeurt met de draagkracht van de ander ten aanzien van de 
kinderen waarvoor is opgegeven dat die ander daarvoor moet betalen (kolom 5). Daaruit resulteert 
de onderhoudsplicht (kolom 6) en de zorgkorting (kolom 7), waarna in kolom 9 het saldo wordt 
weergegeven. Kolom 8 is voor de gevallen waarin er een korting plaatsvindt op de zorgkorting.  
 
Uiteindelijk stelt de gebruiker in kolom 10 de onderhoudsplicht vast. Voor het kind in het eigen gezin 
hoeft en kan geen onderhoudsplicht te worden vastgesteld. In de behoefte van dat kind is al naar 
rato voorzien door de reservering uit kolom 3.  
 



VEEL GESTELDE VRAGEN 
 
De verschillende velden en tabellen worden in het formulier toegelicht. Zoals steeds zal door een 
veld aan te klikken de toelichting in de rechterkolom op het scherm verschijnen. In het onderstaande 
wordt aan de hand van enige voor de hand liggende vragen de werkwijze uitgelegd. De vragen zullen 
in de loop der tijd worden aangevuld.  
 

• Hoe verwerk ik de draagkracht van de andere ouder? 
 
Voor de andere ouder moet een afzonderlijke draagkrachtberekening worden gemaakt. De uitkomst 
daarvan moet worden opgegeven in het veld Draagkracht andere ouder in het blok Berekening 
draagkracht en vaststellen kinderalimentatie. Er wordt gewerkt aan een rechtstreekse koppeling naar 
het draagkrachtformulier van de andere ouder. 
 

• Hoe weet Aliment voor welke kinderen de draagkracht van de andere ouder van belang is? 
 
Bij ieder kind moet worden aangegeven of de andere ouder voor dat kind alimentatieplichtig is. Dat 
gebeurt in het veld Andere ouder onderhoudsplichtig j/n. Als dit is gebeurd, wordt er een gewogen 
draagkracht berekend voor dat kind. Dat is terug te vinden in de tabel bij de vaststelling van de 
onderhoudsbijdrage. 
 
 


