Berekening van het Netto Besteedbaar Inkomen (NBI)
Het netto besteedbaar inkomen wordt berekend in post 41 t/m post 120. Zowel in een
berekening voor scheiding, als in een berekening na scheiding, begin je altijd als eerste
met een berekening van het netto besteedbaar inkomen (NBI). De basis van de berekening
van het NBI is voor de verschillende berekeningen gelijk, maar elke berekening kent een
aantal verschillen. In deze handleiding wordt eerst de basis van de NBI berekening
uitgelegd en hierna worden de verschillen behandeld.
Waar in INA: Post 41 t/m 120

Berekening NBI algemeen
Het netto besteedbaar inkomen (NBI) wordt gevormd door alle inkomsten (bijvoorbeeld uit arbeid,
uitkeringen, winst uit onderneming, pensioen, vermogen) te verminderen met te betalen belastingen
(zoals inkomstenbelasting en de Zvw premie).
In Nederland betaal je als particulier over je inkomsten inkomstenbelasting. De Belastingdienst
verdeelt de verschillende inkomsten en de daarbij behorende inkomstenbelastingen in 3 boxen. Voor
iedere box worden afzonderlijke inkomsten en de te betalen inkomstenbelasting berekend.
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Box I
Post 41 t/m 95

Omschrijving
Inkomen uit werk en woning
Inkomensheffing Box 1

Box II
Post 96 t/m 101

Inkomen uit aanmerkelijk belang
Inkomstenbelasting Box 2

Box III
Post 102 t/m 112

Inkomen uit sparen en beleggen
Inkomstenbelasting Box 3

Bijvoorbeeld
Loon
Uitkeringen
Pensioen
Winst uit onderneming
Dividend

Vermogen en schulden
Spaargeld
Aandelen
Tweede huis

Hierna worden alle inkomsten uit box I, II en III bij elkaar opgeteld in post 113 en worden alle te
betalen inkomstenbelastingen van box I, II en III bij elkaar opgeteld in post 114. De heffingskortingen
in post 115/116 verminderen de uiteindelijke te betalen inkomstenbelasting, post 117. Door van de
totale inkomsten (post 113) de verschuldigde inkomstenbelasting af te halen (post 117), blijft het
netto inkomen over. Dit netto inkomen moet eventueel nog worden verminderd met de
inkomensafhankelijke premie Zvw (post 117a). Uiteindelijk resteert er een netto besteedbaar
inkomen (NBI) per jaar dat dan weer door 12 maanden wordt gedeeld, wat resulteert in een netto
besteedbaar inkomen per maand.

Let op!
Dit bedrag aan NBI is dus niet gelijk aan het netto loon wat iemand volgens zijn loonspecificatie per maand ontvangt. In het
NBI zijn ook posten verwerkt zoals het vakantiegeld, een eindejaarsuitkering, een bonus, overwerk, de inkomensafhankelijke
combinatiekorting, enz. Daarom is het NBI in de meeste gevallen hoger dan het netto loon op de loonspecificatie.
Let op!
Bij de berekening van het NBI wordt geen rekening gehouden met de fiscale gevolgen van de bijtelling vanwege het
privégebruik van een auto van de zaak.
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Berekening NBI t.b.v. het netto besteedbaar gezinsinkomen voor scheiding (NBGI)
In de berekening voor scheiding staat het kindgebonden budget (KGB) standaard UIT (post 119a) en
wordt dus niet meegenomen bij de NBI berekening van de partijen zelf, maar pas bij de berekening
van het NBGI. Het KGB voor scheiding wordt hierbij berekend over het gezamenlijk verzamelinkomen
van de beide partijen.

Bij de berekening van het NBI voor scheiding wordt geen rekening gehouden met de fiscale gevolgen
van het zijn van een eigenaar van een woning (zoals het eigenwoningforfait en de fiscale aftrek van
hypotheekrente) .
Eventueel betaalde premies voor inkomensvoorzieningen en lijfrenten worden van het NBI
afgehaald.
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Berekening NBI t.b.v. kinderalimentatie (na scheiding) – POST 120a
In een NBI berekening t.b.v. kinderalimentatie dient het kind gebonden budget bij het netto
besteedbaar inkomen worden opgeteld bij de ouder die het ontvangt/gaat ontvangen.
Bij de berekening van het NBI t.b.v. kinderalimentatie wordt geen rekening gehouden met de fiscale
gevolgen van het zijn van een eigenaar van een woning (zoals het eigenwoningforfait en de fiscale
aftrek van hypotheekrente).
Eventueel betaalde premies voor inkomensvoorzieningen en lijfrenten worden van het NBI
afgehaald.

Berekening NBI t.b.v. partneralimentatie (na scheiding) – POST 120b
In een NBI berekening t.b.v. partneralimentatie wordt geen rekening gehouden met het kind
gebonden budget.

Bij de berekening van het NBI t.b.v. partneralimentatie wordt wel rekening gehouden met de fiscale
gevolgen van het zijn van een eigenaar van een woning (zoals het eigenwoningforfait en de fiscale
aftrek van hypotheekrente), dit verhoogd het NBI. Bij post 123 worden de lasten van de eigen woning
meegenomen.
Ook eventueel betaalde premies voor inkomensvoorzieningen en lijfrenten worden in de berekening
voor partneralimentatie niet van het NBI afgehaald, maar pas bij post 125 verrekend.

4

5

