Draagkrachtberekening t.b.v. kinderalimentatie
Met behulp van deze module wordt aan de hand van het netto besteedbaar inkomen na
scheiding de hoogte van de draagkracht van iedere partij ten behoeve van de
kinderalimentatie berekend.
Waar in INA: KAL na scheiding / Draagkracht t.b.v. kinderalimentatie (post 120a t/m 144a)

Draagkracht t.b.v. kinderalimentatie
Formule of Tabel
Het netto besteedbaar inkomen (NBI) ten behoeve van kinderalimentatie wordt automatisch
overgenomen uit post120a van de NBI-berekening. Afhankelijk van de hoogte van dit NBI wordt
hierna de formule of het tabelbedrag getoond.

Tabel
Wanneer het NBI lager is dan € 1.700 netto per maand (cijfers 2021 tot AOW leeftijd), dan wordt
standaard het bijbehorende tabelbedrag getoond.
Tabel 2021 tot AOW-leeftijd
NBI per maand
0 tot 1.450
van 1.450 tot 1.500
van 1.500 tot 1.550
van 1.550 tot 1.600
van 1.600 tot 1.650
van 1.650 tot 1.700
Vanaf 1.700

draagkracht
25/1 50/2 of meer
65
90
108
119
126
formule
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Tabel 2021 vanaf AOW-leeftijd
NBI per maand
0 tot 1.625
van 1.625 tot 1.675
van 1.675 tot 1.725
van 1.725 tot 1.775
van 1.775 tot 1.825
vanaf 1.825

draagkracht
25/1 50/2 of meer
61
82
96
103
110

Voorbeeld berekening tabelbedrag
Uitgangspunten
 NBI na scheiding = € 1.625 netto per maand
 Cijfers 2021
Berekening
ZIE TABEL:

NBI per maand
van 1.600 tot 1.650

draagkracht
119

Afwijken van tabelbedrag
Wanneer er sprake is van een voorziene afwijking van het rekenmodel, kan van het getoonde
tabelbedrag worden afgeweken, door de vraag ”Afwijken van de tabel?” op JA te zetten. De
draagkracht wordt dan niet bepaald aan de hand van de tabel, maar berekent met behulp van de
formule. Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer er sprake is van een aflossing van een schuld uit
de huwelijkse periode. Er wordt dan niet gerekend met het tabelbedrag, maar met de formule. Het
bedrag aan aflossing wordt dan in de formule bij het draagkrachtloos inkomen meegenomen.
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Voorbeeld berekening afwijken van tabelbedrag
Uitgangspunten
 NBI na scheiding = € 1.625 netto per maand
 Aflossing van een schuld = € 100 per maand
 Cijfers 2021
Berekening

Formule 2021 tot AOW-leeftijd
NBI per maand
0 tot 1.450
van 1.450 tot 1.500
van 1.500 tot 1.550
van 1.550 tot 1.600
van 1.600 tot 1.650
van 1.650 tot 1.700
Vanaf 1.700

25/1 50/2 of meer
100% [ NBI – (0.3 x NBI + 950)]
90% [ NBI – (0.3 x NBI + 950)]
80% [ NBI – (0.3 x NBI + 950)]
70% [ NBI – (0.3 x NBI + 950)]
70% [ NBI – (0.3 x NBI + 950)]
70% [ NBI – (0.3 x NBI + 1000)]

Formule 2021 vanaf AOW-leeftijd
NBI per maand
0 tot 1.625
van 1.625 tot 1.675
van 1.675 tot 1.725
van 1.725 tot 1.775
van 1.775 tot 1.825
vanaf 1.825

25/1 50/2 of meer
100% [ NBI – (0.3 x NBI + 1070)]
90% [ NBI – (0.3 x NBI + 1070)]
80% [ NBI – (0.3 x NBI + 1070)]
70% [ NBI – (0.3 x NBI + 1095)]
70% [ NBI – (0.3 x NBI + 1120)]
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Formule
Wanneer het NBI hoger is dan € 1.700 (cijfers 2021 tot AOW leeftijd) netto per maand, dan wordt
altijd met de formule gerekend. De formule is uitgewerkt in een post voor levensonderhoud en een
post voor woonlasten. Bij de woonlasten wordt standaard een bedrag van 30% van het NBI
berekend. Verder kunnen er extra lasten (bijvoorbeeld een aflossing van een schuld) worden
opgevoerd of kan er een lastenverlaging worden meegenomen in de berekening van de draagkracht.
Voorbeeld berekening formule
Uitgangspunten
 NBI na scheiding = € 3.000 netto per maand
 Cijfers 2021

Berekening

70% x [ NBI – ( 0.3 x NBI + 1000 ) ]
70% x [ 3.000 – ( 0.3 x 3.000 + 1000 ) ]
70% x [ 3.000 – ( 900 + 1000 ) ]
70% x [ 3.000 – ( 2000 ) ]
70% x [ 1000 ] = 700
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Post 122a Kosten van levensonderhoud
Het bedrag van € 1.000,- (cijfers 2021) voor de kosten van levensonderhoud, is als volgt opgebouwd:
•
•
•
•
•

Bijstandsnorm € 1.075,Wooncomponent -/- € 235,Ziektekosten € 142,Ziektekostencomponent -/- € 34,Onvoorzien € 50,Totaal € 1.000,-

Voor een AOW gerechtigde geldt een bedrag voor de kosten van levensonderhoud van € 1.120,-.
Post 123a Woonlasten
Voor de woonlast wordt een bedrag van 30% van het netto inkomen meegenomen als last.

Extra lasten opnemen
In deze post kunt u extra lasten opnemen. Het gaat hier om extra lasten in verband met
verplichtingen die de onderhoudsplichtige niet uit het draagkrachtloos inkomen kan voldoen.
Zie hoofdstuk 7.2 van het Rapport alimentatienormen.
Lasten verlagen
In deze post kunt u een bedrag opnemen waarmee u het draagkrachtloos inkomen kunt verlagen.
135a Draagkrachtloos inkomen tvb kinderalimentatie
Het draagkrachtloos inkomen is de som van de posten 122a + 123a + extra lasten – lasten verlagen
136a Draagkrachtruimte
Van het netto besteedbaar inkomen (post 120a) wordt het draagkrachtloos inkomen (post 135)
afgetrokken. Als er een positief saldo resteert, is dit de draagkrachtruimte.
137a Draagkrachtpercentage
Van de gevonden draagkrachtruimte wordt een percentage 60% beschikbaar geacht voor
kinderalimentatie.
140a Draagkracht
De draagkrachtruimte wordt vermenigvuldigd met het draagkrachtpercentage en resulteert in de
draagkracht. En wanneer met de tabel wordt gerekend wordt de draagkracht uit de tabel getoond.
Standaard wordt de draagkracht uit post 140a overgenomen in de berekening en verdeling van de
kosten van de kinderen.
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LET OP!
Zet de draagkracht op NUL wanneer de verzorgende ouder een bijstandsuitkering ontvangt.
Aanbevolen wordt om geen draagkracht aan te nemen bij de verzorgende ouder die een
bijstandsuitkering ontvangt (al dan niet samen met een kindgebonden budget). Het aannemen van
draagkracht in een dergelijk geval leidt er namelijk toe dat de verhaalsmogelijkheid van de gemeente
wordt beperkt. Daardoor draagt de gemeente (en niet de ouders) een deel van de kosten voor de
kinderen. In het geval van een niet-verzorgende ouder met een bijstandsuitkering of van ouders met
een inkomen tot bijstandsniveau wordt aanbevolen om in beginsel wel de minimumdraagkracht aan
te nemen, ongeacht of de verzorgende ouder een bijstandsuitkering heeft.
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