NBGI voor scheiding & Eigen aandeel kosten kinderen
Met behulp van deze module kunt u het netto besteedbaar gezinsinkomen voor scheiding
en het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen berekenen.

Waar in INA : NBGI voor scheiding + Eigen aandeel kosten kinderen

NBGI voor scheiding
Netto besteedbaar gezinsinkomen voor scheiding
Het netto besteedbaar gezinsinkomen (NBGI) voor scheiding vormt de basis voor het berekenen van
het eigen aandeel van de kosten van de kinderen. Het NBGI is de som van het netto besteedbaar
inkomen (NBI) van de alimentatieplichtige (post 120a AP) plus het NBI van de alimentatiegerechtigde
(post 120a AG), eventueel verhoogd met het ontvangen kindgebonden budget voor scheiding en
verminderd met de eventuele netto kinderopvangkosten voor scheiding.
Het NBI bestaat uit alle inkomsten (zoals arbeid, uitkering en/of vermogen), verminderd met de
daarover verschuldigde belasting en premies en eventuele uitgaven voor inkomensvoorzieningen
(zoals AOV en lijfrente). Hierbij wordt geen rekening gehouden met de fiscale gevolgen van de
eigenwoning (zoals de bijtelling van het eigenwoningforfait en de aftrek van hypotheekrente).
Standaard wordt in de module ”NBGI voor scheiding” post 120a van de AP en post 120a van de AG
overgenomen uit de ”huidige” berekening. U kunt deze bedragen aanpassen door de vraag
”Automatisch overnemen?” op NEE te zetten en dan zelf een bedrag in te voeren.
Het kindgebonden budget (KGB) voor scheiding wordt automatisch berekend op basis van het
gezamenlijk verzamelinkomen van de AP en de AG uit de ”huidige” berekening. Ook dit bedrag aan
KGB kunt u aanpassen, door de vraag ”Automatisch overnemen?” op NEE te zetten.
Let op! Bij post 119a wordt het KGB berekend na scheiding. In de berekening voor scheiding moet de
vraag ”Kindgebonden budget” meenemen in de berekening op NEE staan. Post 119a is dus alleen van
toepassing bij een berekening na de scheiding.
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In de module NBGI wordt het NBI van de AP en AG automatische overgenomen uit post 120a van de AP en AG en het
kindgebonden budget wordt automatisch berekend op basis van het gezamenlijk verzamelinkomen van AP en AG.

Eigen aandeel kosten kinderen
Berekening van de kosten van de kinderen
Het netto besteedbaar gezinsinkomen (NBGI) voor scheiding vormt samen met de leeftijd van de
kinderen en de gezinssamenstelling de basis voor het berekenen van het eigen aandeel van de
kosten van de kinderen. Afhankelijk of de ouders al dan niet in gezinsverband hebben
samengewoond, wordt het eigen aandeel in de kosten van de kinderen volgens verschillende
methodes bepaald.

Ouders hebben WEL in gezinsverband samengewoond
Het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen is af te leiden uit de tabellen die zijn
opgesteld door CBS/ NIBUD. Op basis van NBGI voor scheiding, het aantal kinderen en de leeftijd van
de kinderen kan het eigen aandeel worden afgeleid uit de tabel.
Het NBGI voor scheiding wordt standaard overgenomen uit de ”huidige” berekening van het NBGI
voor scheiding. Bij het bepalen van het aantal kinderen en het aantal punten wordt alleen gekeken
naar de kinderen van AP en AG. Door het advies op Nee te zetten kan het aantal kinderen of het
aantal punten handmatig aangepast worden.
Tip! Een link naar de tabellen vindt u aan de rechter zijkant als infotekst.

2

Voorbeeld berekening kosten van de kinderen
Uitgangspunten
 NBGI voor scheiding in 2015 = € 3.155 netto per maand
 3 kinderen van 4, 8 en 14 jaar
 Cijfers 2015

In de module ”Berekening van de kosten van de kinderen” wordt op basis van het NBGI voor scheiding, het aantal kinderen
van AP en AG en de leeftijd van de kinderen, het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen berekend.

Berekening
 Tel het aantal kinderbijslag punten
(0 t/m 5 jaar > 4 punten, 6 t/m 11 jaar > 2 punten, 12 t/m 17 jaar > 0 punten)

Kind 1
Kind 2
Kind 3

4 jaar
8 jaar
14 jaar
totaal

4 punten
2 punten
0 punten
6 punten
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 Zie tabel eigen aandeel kosten kinderen 2015

 Berekening eigen aandeel in de kosten van de kinderen bij een NBGI van € 3.155
€ 835 +

(€ 3.155 - € 3.000) x ( 1.000 - € 835 ) = € 886
(€ 3.500 - € 3.000)

Conclusie
Totaal eigen aandeel in de kosten van de 3 kinderen: € 886 netto per maand

Ouders hebben NIET in gezinsverband samengeleefd
Het eigen aandeel in de kosten van een kind waarvan de ouders nooit in gezinsverband hebben
samengeleefd, wordt op een andere manier berekend dan de kosten van een kind waarvan de
ouders wel in gezinsverband hebben samengeleefd. In de module ”Berekening kosten kinderen”
staat de vraag ”Ouders hebben in gezinsverband samengeleefd?” standaard op JA, maar wanneer
voor NEE wordt gekozen verschijnt er een andere berekening.
In de Alimentatienormen is hierover het volgende opgenomen:
De kosten van een kind waarvan de ouders nooit in gezinsverband hebben samengeleefd wordt
bepaald aldus, dat het gemiddelde wordt genomen van de behoefte berekend op basis van het
inkomen van de ene ouder (inclusief het voor het betreffende kind ontvangen kindgebonden budget)
en de behoefte op basis van het inkomen van de andere ouder (eveneens inclusief het voor het
betreffende kind ontvangen kindgebonden budget). De inkomens dienen dus niet bij elkaar te worden
opgeteld. Het aldus gevonden eigen aandeel kan worden vermeerderd met de netto kosten van
kinderopvang, dus na aftrek kinderopvangtoeslag en tegemoetkoming in die kosten door een
werkgever. Als het om een eerste vaststelling gaat en de ouder bij wie het kind woont nog niet de
beschikking heeft over een bijdrage van de andere ouder, kan volstaan worden met een globale
schatting van de kosten van het kind.
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Voorbeeld berekening kosten van een kind - ouders hebben niet in gezinsverband samengeleefd

Uitgangspunten





NBGI vader voor scheiding in 2015 = € 1.600 netto per maand
NBGI moeder voor scheiding in 2015 = € 1.840 netto per maand
1 kind van 4 jaar
Cijfers 2015

Berekening
 Tel de kinderbijslag punten
(0 t/m 5 jaar > 4 punten , 6 t/m 11 jaar > 2 punten, 12 t/m 17 jaar > 0 punten)

Kind 1

4 jaar

4 punten

 Zie tabel eigen aandeel kosten kinderen 2015

 Vader : berekening eigen aandeel in de kosten van het kind bij een NBI van € 1.600
€ 195 +

(€ 1.600 - € 1.500) x ( 240 - € 195 ) = € 213
(€ 1.750 - € 1.500)

 Moeder : berekening eigen aandeel in de kosten van het kind bij een NBI van € 1.840
€ 240 +

(€ 1.840 - € 1.750) x ( 280 - € 240 ) = € 254
(€ 2.000 - € 1.750)

 Gemiddelde van beide eigen aandelen van de ouders : € 213 + € 254 = € 234

Conclusie
Eigen aandeel in de kosten van het kind : € 234 netto per maand
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Indexering
Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 1:402a BW. Bij een herberekening van
alimentatie wordt in principe uitgegaan van de behoefte die ooit is vastgesteld. Deze behoefte wordt
dan geïndexeerd naar de huidige periode.
Wilt u het eigen aandeel in de kosten van de kinderen in INA indexeren, dan vinkt u de JA knop aan
bij indexeren. Het berekende eigen aandeel in de kosten van de kinderen wordt dan geïndexeerd van
het jaar waarin gerekend wordt, naar het laatste jaar. De jaren kunnen worden aangepast door op
het jaar aan te klikken en een ander jaar te kiezen.
Overzicht indexeringspercentage alimentatie
Jaar

Index

Jaar

Index

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2,5%
3,3%
4,6%
3,9%
2,5%
1,1%
0,9%
1,8%
2,2%
3,9%

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2,3%
0,9%
1,3%
1,7%
0,9%
0,8%
1,3%
2,1%
1,5%
2,0%

Voorbeeldberekening indexeren
Uitgangspunten
 Eigen aandeel in de kosten van de kinderen in 2015: € 886 netto per maand
 Start jaar 2015 – Eind jaar 2018
Indexering





2015
2016
2017
2018

€ 886
€ 886 * 1,013 = € 897,52
€ 897,52 * 1.021 = € 916,37
€ 916,37 * 1.015 = € 930,11

Conclusie
Het geïndexeerde eigen aandeel in de kosten van de kinderen is in 2018 = € 930 netto per maand
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