INA Berekening en verdeling van de kosten van de kinderen
Met deze rekenmethode kunt u de behoefte van de kinderen berekenen, de draagkracht
van onderhoudsgerechtigden berekenen en bepalen wie wat kan bijdrage in de kosten van
de kinderen.

Waar in INA: Rekenmethodes > kosten kinderen

Berekening van de kosten van de kinderen
Eigen aandeel in de kosten van de kinderen
Als eerste moet worden bepaald wat het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen
is. Soms zijn deze kosten al eerder bepaald en dan kunt u deze direct invullen bij ”werkelijke kosten”.
Bij het ”Netto besteedbaarinkomen voor scheiding” laat u dan de bedragen op nul staan.
Wanneer u het eigen aandeel in de kosten van de kinderen nog moet berekenen en de periode van
rekenen voor en na scheiding zijn gelijk aan elkaar, dan kunt u het eigen aandeel berekenen door het
”Netto besteedbaarinkomen voor scheiding” in te vullen. INA rekent dan automatisch het
tabelbedrag uit op het tweede scherm van kosten kinderen.
Wilt u het eigen aandeel in de kosten van de kidneren berekenen over een andere periode of met
een ander inkomen berekenen, dan kunt u het eigen aandeel berekenen met behulp van de module
”NBGI voor scheiding + Eigen aandeel kosten kinderen”, welke u dan weer kan invoeren bij ”werkelijk
kosten”.
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Eigen aandeel kosten kinderen volgens tabel
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 het netto besteedbaar gezinsinkomen voor scheiding
(NBGI), het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen kan dan het eigen aandeel worden
vastgesteld.
Tip! Een link naar de behoefte tabellen vindt u ook aan de rechter zijkant als info tekst.

Vul eerste het Netto Besteedbaar Gezins Inkomen voor scheiding in het 1ste scherm vande kosten van de kinderen (KK).

INA rekent hierna in het 2de scherm de kosten van de kinderen volgens debehoefte tabel uit.

Eigen aandeel kosten kinderen via werkelijke kosten handmatig invoeren
Indien er een afwijking van de kosten van de kinderen volgens de tabel nodig is, dan kan een bedrag
bij het veld ‘werkelijke kosten’ worden ingevuld. Bijvoorbeeld wanneer door partijen de behoefte
van een kind is overeengekomen of wanneer u de behoefte al berekend heeft met behulp van de
optie NBGI & behoefte kinderen
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Wanneer u voor JA kiest bij de vraag ”Kosten handmatig invullen” dan kunt u werkelijke kosten invullen.

Zorgkorting
De kosten van de zorgregeling worden bepaald aan de hand van de behoefte en het gemiddeld
aantal dagen per week - vakanties meegerekend - dat het kind doorbrengt bij of voor rekening komt
van de ouder waar het kind niet zijn hoofdverblijf heeft. Als vuistregel worden de zorgkosten
uitgedrukt in een percentage van de behoefte, dat levert de volgende zorgkorting op:





5% bij gedeelde zorg gedurende minder dan 1 dag per week
15% bij gedeelde zorg op gemiddeld 1 dag per week
25% bij gedeelde zorg op gemiddeld 2 dagen per week
35% bij gedeelde zorg op gemiddeld 3 dagen per week.

De zorgkorting bedraagt ten minste 5% van de behoefte (tabelbedrag), omdat ouders onderling en
jegens het kind het recht en de verplichting hebben tot omgang en in ieder geval tot dat bedrag in de
zorg zou kunnen worden voorzien. Uitzonderingen op toepassing van de zorgkorting zijn mogelijk,
bijvoorbeeld indien de ouder bij wie het kind zijn hoofdverblijf niet heeft, zijn verplichting tot
omgang of verdeling van de zorg niet nakomt
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Zorgkorting los van hoofdverblijf en inschrijving
In INA kan worden gekozen, op wie de zorgkorting in mindering wordt gebracht. In principe is de
zorgkorting voor de ouder waar het kind niet zijn hoofdverblijf heeft, ofwel waar het kind niet staat
ingeschreven, als compensatie in natura voor de tijd dat de kinderen bij deze ouder zijn. Maar soms
wil men hiervan afgeweken en dus de zorgkorting niet koppelen aan waar het kind is ingeschreven.
Bijvoorbeeld omdat de ouders, om financiële redenen, ieder een kind op zijn/haar adres inschrijft,
maar één van de ouders toch voor alle kinderen de verblijfsoverstijgende kosten beheert en de
andere ouder dus de zorgkorting voor alle kinderen ontvangt. Of bijvoorbeeld omdat beide ouders
een zorgkorting willen ontvangen voor de verblijfkosten en de verblijfsoverstijgende kosten samen
willen beheren door middel van een gezamenlijke kinderrekening. In de berekening en verdeling van
de kosten van de kinderen is het mogelijk om te kiezen wie de zorgkorting van een kind ontvangt, de
vader, de moeder of beiden. Hieronder vindt u hiervan enkele voorbeelden berekeningen.

De zorgkorting kan in het 1ste scherm worden ingevuld KK

Rekenvoorbeeld zorgkorting
Vader en moeder hebben 2 kinderen, Jip en Janneke. De kinderen zijn om de week bij ieder van de
ouders. Jip wordt op het adres van de vader ingeschreven en Janneke op het adres van de moeder. De
ouders komen overeen dat de moeder de verblijfsoverstijgende kosten voor beide kinderen gaat
beheren/betalen.

Jip
Kosten Jip volgens tabel
€ 500
Ingeschreven bij
vader
Aandeel vader
Zorgkorting tbv de vader
35 %
Bijdrage van vader aan de moeder

€ 300
€ 175
€ 125 pm

Janneke
Kosten Janneke volgens tabel € 500
Ingeschreven bij
moeder
Aandeel vader
Zorgkorting tbv de vader
35 %
Bijdrage van vader aan de moeder

€ 300
€ 175
€ 125 pm
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Rekenvoorbeeld zorgkorting
Vader en moeder hebben 2 kinderen, Jip en Janneke. De kinderen zijn om de week bij ieder van de
ouders. Jip wordt op het adres van de vader ingeschreven en Janneke op het adres van de moeder. De
ouders komen overeen dat zij de verblijfsoverstijgende kosten samen gaan beheren door middel van
een gezamenlijke kinderrekening.
Jip
Kosten Jip volgens tabel
Ingeschreven bij

€ 500
vader

Aandeel vader
Zorgkorting tbv de vader
35 %
Bijdrage van vader aan de kinderrekening

€ 300
€ 175
€ 125 pm

Aandeel moeder
Zorgkorting tbv de vader
35 %
Bijdrage van moeder aan de kinderrekening

€ 200
€ 175
€ 25 pm
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Janneke
Kosten Janneke volgens tabel € 500
Ingeschreven bij
moeder
Aandeel vader
Zorgkorting tbv de vader
35 %
Bijdrage van vader aan de kinderrekening

€ 300
€ 175
€ 125 pm

Aandeel moeder
Zorgkorting tbv de vader
35 %
Bijdrage van moeder aan de kinderrekening

€ 200
€ 175
€ 25 pm
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Verdeling van de kosten van de kinderen
Draagkracht tbv kinderalimentatie
Standaard wordt de hoogte van de draagkracht ten behoeve van de kinderalimentatie in de aparte
module ”Draagkracht tbv kinderalimentatie” berekend. De berekende draagkracht (post 140a) wordt
hierna automatische overgenomen in de ”Berekening en verdeling van de kosten van de kinderen”.

Standaard staat de vraag ”Gegevens overnemen” op JA en wordt de berekende draagkracht in post 140a overgenomen in
de berekening en verdeling van de kosten van de kinderen.

Draagkracht niet overnemen (”oude methode”)
Wilt u de draagkracht niet automatisch overnemen uit post 140a, dan vinkt u de NEE aan bij de vraag
”Gegevens overnemen”. De draagkracht uit post 140a wordt dan niet meer overgenomen in de
berekening en verdeling van de kosten van de kinderen en het scherm ”NBI na scheiding wordt weer
als vanouds zichtbaar.
Het NBI na scheiding wordt zowel voor de AP als de AG overgenomen nu uit post 120a van de
berekening overgenomen. Maar het is ook mogelijk om zelf een bedrag aan NBI in te voeren of al
direct de draagkracht in te voeren.
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Wanneer u bij ”Gegevens overnemen” voor Nee kiest, kunt u de berekening en verdeling van de kosten van de kinderen weer
volgens de ”oude methode” maken.

In de
berekening en verdeling van de kosten van de kinderen wordt dan het scherm met het “Netto besteedbaar inkomen na
scheiding” weer zichtbaar.

De draagkracht wordt berekend in het 3 de scherm KK
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De draagkracht wordt berekend aan de hand van de tabel of formule afhankelijk van de hoogte van
het netto besteedbaar inkomen.
Bij de lage netto besteedbare inkomens is geen sprake van een vast, maar van een toenemend
percentage vrije ruimte. Om draagkrachtverschillen rond de grens van de schijven van het NBI te
vermijden, worden tot een NBI van € 1.625 vaste tabel bedragen aanbevolen. Bij een NBI van meer
dan € 1.625 dan wordt de formule: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 950)] gebruikt. (cijfers 2019)
Draagkracht TABEL 2019:








NBI 0 tot 1.375
NBI van € 1.370 tot € 1.425
NBI van € 1.425 tot € 1.475
NBI van € 1.475 tot € 1.525
NBI van € 1.525 tot € 1.575
NBI van € 1.575 tot € 1.625
NBI vanaf € 1.625

€25/1 kind €50/2 of meer kinderen
€ 63
€ 88
€ 117
€ 124
€ 131
FORMULE

Draagkracht FORMULE per jaar:








2019:
2018:
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:

NBI > € 1.625
NBI > € 1.600
NBI > € 1.575
NBI > € 1.550
NBI > € 1.525
NBI > € 1.500
NBI > € 1.500

70% [NBI – (0,3 x NBI + 950)]
70% [NBI – (0,3 x NBI + 920)]
70% [NBI – (0,3 x NBI + 905)]
70% [NBI – (0,3 x NBI + 890)]
70% [NBI – (0,3 x NBI + 875)]
70% [NBI – (0,3 x NBI + 860)]
70% [NBI – (0,3 x NBI + 850)]

Tip! Een link naar de draagkrachttabel vindt u aan de rechter zijkant als info tekst.
Let op! Voor een AOW gerechtigde is een aparte draagkrachttabel en -formulie.

Afwijken van het rekenmodel ”Oude methode”
Soms kunnen de extra lasten lasten niet uit het draagkrachtloos inkomen worden voldaan. Door JA
te antwoorden op de vraag ”Is er sprake van een voorziene afwijking van het rekenmodel”, kan het
draagkrachtloosinkomen worden gecorrigeerd met een bedrag.

Extra lasten kunnen ingevoerd worden in 1ste scherm KK
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Draagkracht en behoefte
Draagkracht > behoefte
Wanneer de totale draagkracht van de ouders groter is dan de behoefte van de kinderen, dan wordt
er ter bepaling van ieders aandeel van de ouders een draagkrachtvergelijking gemaakt. De verdeling
van de kosten over beide ouders kan dan berekend worden volgens de formule:
Eigen aandeel = ieders draagkracht / totale draagkracht x de behoefte
De uiteindelijke te betalen kinderalimentatie is dan het eigen aandeel van de alimentatieplichtige
vermindert met de zorgkorting.

Rekenvoorbeeld zorgkorting eigen aandeel kosten kinderen
Behoefte 2 kinderen € 1400
Draagkracht vader € 1200
Draagkracht moeder € 800
Totale draagkracht van vader en de moeder €2.000
Zorgkorting 25% = € 350



Aandeel vader €1200/€2000x €1400 = €840 - € 350 = € 490 > te betalen kinderalimentatie
Aandeel moeder €800/€2000x €1400 = €560

Berekening bijdrage kosten kinderen in 3 ste scherm KK
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Draagkracht < behoefte
Wanneer de totale draagkracht van de ouders kleiner is dan de behoefte van de kinderen, dan is een
draagkrachtvergelijking niet nodig. De bijdrage van de onderhoudsplichtige ouder wordt beperkt tot
ieders draagkracht. Tevens wordt de zorgkorting vermindert met de helft van het tekort. Na
toepassing van de ”gecorrigeerde” zorgkorting wordt het tekort gelijkelijk verdeeld over de
onderhoudsplichtigen. Het tekort om in de behoefte te voorzien wordt over de ouders verdeeld, nu
ouder 2 een bijdrage krijgt die lager is dan de behoefte en ouder 1 de zorgkosten niet kan
verdisconteren. Is het tekort aan gezamenlijke draagkracht van beide ouders om in de behoefte van
de kinderen te voorzien twee keer zo groot als de zorgkorting waar onderhoudsplichtige ouder recht
op heeft, dan dient onderhoudsplichtige ouder tot het volledige bedrag van zijn draagkracht bij te
dragen.

Rekenvoorbeeld zorgkorting eigen aandeel kosten kinderen - TEKORT
Behoefte 1 kind € 1400
Draagkracht vader € 400
Draagkracht moeder € 600
Totale draagkracht van vader en de moeder €1.000
Zorgkorting 25% = € 350
Uitwerking:
Tekort = € 1400 - € 1000 = € 400
Tekort delen = € 200 / 2 = € 200
Gecorrigeerde zorgkorting € 350 - € 200 = €150



Aandeel vader € 400 - € 150 = € 250 > te betalen kinderalimentatie
Aandeel moeder € 600
(tekort moeder = € 1400 - € 600 eigen aandeel - € 250 kal - € 350 verblijfskosten bij vader =
€ 200 tekort)

Berekening bijdrage kosten kinderen in 3 ste scherm KK - TEKORT
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