Draagkrachtberekening t.b.v. partneralimentatie
Met behulp van deze module wordt de hoogte van de draagkracht ten behoeve van de
partneralimentatie berekend.
Waar in INA: PAL na scheiding / post 121 t/m 144

Draagkrachtberekening t.b.v. partneralimentatie
De hoogte van de partneralimentatie hangt af van de draagkracht van de alimentatieplichtige. Met
draagkracht wordt bedoeld hoeveel er kan worden betaald aan partneralimentatie.
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NBI t.b.v. partneralimentatie (post 120B = 121)
Van het bruto-inkomen wordt eerst de te betalen belasting berekend en in aftrek gebracht om op het
netto besteedbaar inkomen te komen. Anders dan bij kinderalimentatie wordt er in de berekening
van het NBI 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.

Draagkrachtloos inkomen (post 122 t/m 135)
Op het netto besteedbaar inkomen (post 121) mogen de noodzakelijke lasten die de
onderhoudsplichtige nodig heeft om in de kosten van eigen levensonderhoud te voorzien in
mindering worden gebracht, het zogenaamde draagkrachtloos inkomen.
Naast de normale in de bijstandsnorm verdisconteerde uitgaven (de bijstandsnorm voor een
alleenstaande) wordt tot op zekere hoogte rekening gehouden met andere uitgaven. De werkelijke
woonlasten worden in aanmerking genomen, voor zover deze een redelijke woonlast niet
overschrijden. Andere relevante lasten zijn bijvoorbeeld de premie zorgverzekering, aflossingen of
schulden die uit de huwelijkse periode stammen.
De bijstandsnorm en de andere relevante uitgaven voor levensonderhoud worden samen het
draagkrachtloos inkomen genoemd.

Overzicht posten draagkrachtloos inkomen
Post 122

Bijstandsnorm

Post 123

Woonlasten

Post 124

Ziektekosten

Post 126

Kinderopvangkosten
In het algemeen zal met de noodzakelijke kosten van kinderopvang rekening
gehouden zijn bij de bepaling van de behoefte van de kinderen. Voor zover er
daarnaast nog kosten van kinderopvang worden gemaakt door de
alimentatieplichtige om het inkomen te verwerven, kan met deze kosten bij
deze post rekening worden gehouden.
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Post 129

Andere bijzondere kosten, zoals werkelijke wervingskosten
Dit zijn reële noodzakelijke kosten, gemaakt om het inkomen te verwerven,
bijvoorbeeld reiskosten en noodzakelijke autokosten.

Post 132

Aflossing van schulden.
Het betreft de aflossing van schulden die zijn aangegaan ten behoeve van de
gemeenschappelijke huishouding vóór de samenwoning werd verbroken.
Ook andere uit die tijd stammende verplichtingen worden in aanmerking
genomen. Schulden die met aanwezig vermogen kunnen worden afgelost,
dienen buiten aanmerking te blijven.

Post 133

Herinrichtingskosten
Deze kosten kunnen, voor degene die aan zijn ex-partner de inboedel heeft
gelaten, onder voorwaarden en gemaximeerd, de draagkracht verminderen.

Post 134

Overige kosten, waaronder advocaatkosten, onder voorwaarden en
gemaximeerd.

Post 135

DRAAGKRACHTLOOS INKOMEN (= SOM VAN POST 122 t/m 134)

Draagkrachtruimte (post 136)
Van het netto besteedbaar inkomen (post 121) wordt het draagkrachtloos inkomen (post 135)
afgetrokken. Als een positief saldo resteert, is dit de draagkrachtruimte.

Draagkrachtpercentage (post 137)
Van de gevonden draagkrachtruimte wordt een bepaald percentage, het draagkrachtpercentage,
beschikbaar geacht voor alimentatie. Het draagkrachtpercentage voor een alleenstaande
alimentatieplichtige is 60%. Wanneer de onderhoudsplichtige een nieuwe partner onderhoudt kan
eventueel een percentage van 45% worden toegepast en de gehuwde bijstandsnorm. Bij een nieuwe
partner met eigen inkomsten is het uitgangspunt dat deze daarmee in eigen onderhoud kan
voorzien. Op grond van dit uitgangspunt blijft dit inkomen buiten de draagkrachtberekening. De
partner wordt als het ware als een zelfstandige economische eenheid beschouwd. De helft van de
woonkosten en van andere gezamenlijke lasten wordt aan de partner toegerekend en voor wat
betreft de toepassing van de bijstandsnorm en het draagkrachtpercentage wordt de nieuwe partner
buiten beschouwing gelaten

Draagkracht (post 137)
De draagkrachtruimte vermenigvuldigd met het draagkrachtpercentage resulteert in de draagkracht.
Alimentatieverplichting ex-partners (post 138)
Eventueel wordt de beschikbare draagkracht nog gecorrigeerd met de alimentatie voor een eerdere
ex-partner.
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Bijdrage in de kosten van kinderen (inclusief zorgkorting) ( post 141)
Als er zowel kinder- als partneralimentatie wordt gevraagd, moet de ruimte worden verdeeld. Op
grond van art. 1:400 van het Burgerlijk Wetboek heeft kinderalimentatie voorrang boven alle andere
onderhoudsverplichtingen.
Netto partneralimentatie (post 143)
Het bedrag dat resteert is hetgeen de onderhoudsplichtige geacht wordt voor partneralimentatie te
kunnen missen.
Bruto partneralimentatie ( post 144)
Het berekende netto bedrag voor partneralimentatie wordt hierna gebruteerd volgens de methodeBuys.
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