Kindgebonden Budget
Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten
van de kinderen tot 18 jaar.
Historie
Het kindgebonden budget, hierna te noemen KGB, werd op 1 januari 2009 ingevoerd en kwam
in de plaats van de kindertoeslag. Het KGB wordt net zoals de kindertoeslag uitgevoerd door de
afdeling Toeslagen van de Belastingdienst en de regelingen zijn vastgelegd in de Wet op het
kindgebonden budget. De hoogte van het KGB hangt af van de hoogte van het (gezamenlijke)
verzamelinkomen en het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen. De kindertoeslag was
eveneens inkomensafhankelijk maar er werd niet gekeken naar het aantal kinderen.
2013 richtlijn ”Vereenvoudiging kinderalimentatie”
In november 2012 stelde de Expertgroep de richtlijn “Vereenvoudiging Kinderalimentatie” op.
De wijze van het berekenen van de kinderalimentatie werd hierdoor gewijzigd. De Expertgroep
bepaalde dat het KGB in mindering werd gebracht op de behoefte van de kinderen.
2015 Wet Hervorming Kindregelingen
Begin 2015 werd het Rapport Alimentatienormen wederom aangepast als gevolg van de
invoering van de Wet Hervorming Kindregelingen. In deze hervorming werd het KGB, verhoogd
met een alleenstaande-ouderkop (AOK) welke in de plaats van onder andere de alleenstaande
ouderkorting kwam. De Expertgroep adviseerde in het rapport om het volledige KGB, inclusief
de AOK, in mindering te brengen op de behoefte van het kind. Als gevolg daarvan werd in veel
gevallen de behoefte en daarmee ook de kinderalimentatie lager of nihil.
1ste Prejudiciële beslissing Hoge Raad 9 oktober 2015 >>> naar ECLI:NL:HR:2015:3011
Op de bovenstaande manier van het berekenen van kinderalimentatie kwam veel kritiek. De
aanbeveling van de Expertgroep werd niet door alle gerechten gevolgd. Het Gerechtshof Den
Haag heeft toen hierover prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft op
9 oktober 2015 antwoord gegeven op de vraag hoe de kinderalimentatie moet worden
berekend.
De Hoge Raad beantwoordde de prejudiciële vragen als volgt:
1. Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun
minderjarige kinderen dienen het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende
alleenstaande ouderkop niet in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de
behoefte van het kind, maar bij de berekening van het netto besteedbaar inkomen te
worden opgeteld van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.
2. Er dient geen onderscheid te worden gemaakt tussen de alleenstaande ouderkop en het
overige deel van het kindgebonden budget.
De Expertgroep heeft dit advies vervolgens verwerkt in het Rapport Alimentatienormen.
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2de Prejudiciële beslissing Hoge Raad 7 juli 2017 >>> naar ECLI:NL:HR:2017:1273
Februari 2017 stelde het hof in Den Haag opnieuw vragen aan de Hoge Raad. Dit keer niet over
de kinderalimentatie, maar over de partneralimentatie en de invloed van het KGB. Op 7 juli
2017 heeft de Hoge Raad beslist dat bij het KGB sprake is van een overheidsbijdrage van
aanvullende aard, waarvan het karakter meebrengt dat deze buiten beschouwing moet worden
gelaten bij het vaststellen van de behoefte van de alimentatiegerechtigde (AG). Het KGB dient
dan ook volgens de Hoge Raad volledig bij te dragen in de kosten van de kinderen, ook voor
zover het KGB het aandeel van de ontvangende ouder in de kosten van de kinderen overtreft.
Omdat zowel de kosten van kinderen, als het aandeel van ouders forfaitair worden vastgesteld
en de werkelijke kosten hoger kunnen zijn. De Hoge Raad gaf tevens aan dat er ook geen
rekening moet worden gehouden met het KGB bij een jus-vergelijking.
Dit betekent dus dat bij de berekening van de partneralimentatie het KGB in principe volledig
bij de AG buiten beschouwing wordt gelaten (zowel bij de behoefte, de draagkracht en de jusvergelijking). Let wel, bij de berekening van de kinderalimentatie wordt het KGB dus wel
meegenomen en bij het inkomen opgeteld.
Voorwaarden Kindgebonden budget
•
•
•
•
•

1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
De ouder staat bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) geregistreerd als de “aanvrager”
van de kinderbijslag voor een kind of de kinderen.
Het (gezamenlijke) verzamelinkomen is niet te hoog. Het hangt af van het aantal
kinderen, de leeftijd en welke inkomensgrens geldt.
De Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
Het (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

De hoogte van het KGB is afhankelijk van het (gezamenlijk) verzamelinkomen, het aantal
kinderen, de leeftijd van de kinderen en of iemand wel of geen alleenstaand ouder is.
De belastingdienst betaalt het KGB dus alleen uit aan de ouder die de kinderbijslag heeft
aangevraagd voor het betreffende kind. Wilt men allebei kindgebonden budget ontvangen?
Dan kan dit alleen als men meer kinderen heeft. Men moet dan eerst allebei apart kinderbijslag
aanvragen bij de SVB voor ieder één kind. Bij een co-ouderschap kan men er wel voor kiezen
om het kindgebonden budget onderling te verdelen.
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Verzamelinkomen
De hoogte van het KGB wordt dus berekent op basis van het (gezamenlijk) verzamelinkomen.
Dit is het totaal van het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk
belang (box 2) en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Ook de Eigen Woning,
Partneralimentatie, Lijfrentes en Arbeidsongeschiktheid verzekeringen hebben invloed op de
hoogte van het verzamelinkomen en dus op de hoogte van het kindgebonden budget.
Vermogenstoets
Men heeft geen recht meer op kindgebonden budget bij een vermogen van (cijfers 2021):
- € 118.479 voor een alleenstaande (vrijstelling (€ 31.340 + € 87.139)
- € 149.819 voor partners ( (2 x € 31.340) + € 82.752)

Kindgebonden budget in INA – VOOR SCHEIDING
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 voor scheiding.
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.

In de module NBGI wordt het kindgebonden budget automatisch berekend op basis van het gezamenlijk
verzamelinkomen van AP en AG.
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Kindgebonden budget in INA – NA SCHEIDING
Het kindgebonden budget vindt u in post 119a. Als eerste wordt de volgende vraag gesteld:
Komt u in aanmerking voor kindgebonden budget?
Bij een Nee wordt zowel bij de berekening van kinderalimentatie als bij de berekening van
partneralimentatie geen rekening gehouden met KGB.
Indien deze vraag met JA wordt beantwoord, dan wordt het KGB meegenomen in de
berekening voor de kinderalimentatie. Tevens verschijnt er bij een JA een tweede vraag,
namelijk:
Meenemen in berekening partneralimentatie?
Standaard staat bij nieuwe berekeningen het antwoord op NEE en wordt het KGB dus niet
meegenomen in de berekening voor de partneralimentatie, zowel niet in een
draagkrachtberekening, niet in de jusvergelijking, als niet in de behoefteberekening van de AG.
In de draagkrachtberekening wordt het berekende KGB van post 119a gecorrigeerd in post 121
bij de berekening van het netto besteedbaar inkomen t.b.v. partneralimentatie.
Mocht u toch willen weten wat het effect zou zijn als ook in de berekening van de
partneralimentatie het KGB wordt meegenomen, dan klikt u op JA .
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Berekeningsschema Kindgebonden budget 2021
1 Het aantal kinderen
Het aantal kinderen waar men KGB voor aanvraagt (en ook kinderbijslag
voor aanvraagt).
1 kind
2 kinderen
3 kinderen
voor 4e en volgende kinderen

€ 1.204
€ 2.226
€ 3.145
+ € 919 per kind

…………………………+ (A)

2 Kinderen vanaf 12 jaar krijgen meer kindgebonden budget
Is een kind ouder dan 12 jaar? Dan wordt het ontvangen kindgebonden
budget meer. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de
schoolkosten. De verhoging gaat in na de maand waarin het kind 12 of 16
jaar is geworden.
Verhoging 12 t/ m 15 jaar

€ 247

…………………………+ (B1)

Verhoging 16 en 17 jaar

€ 441

…………………………+ (B2)

3 Alleenstaande Ouderkop AOK
Is men een alleenstaande ouder? Dan krijgt men een extra verhoging van
het kindgebonden budget.
AOK

€ 3.242

…………………………+ (C)
______________________ +

4 Subtotaal

………………………… (D)

Subtotaal D is een optelling van de posten A +B1 + B2 + C

5 Afbouw
Het budget vermindert vanaf een verzamelinkomen € 21.835
met een percentage van 6,75 % over het meerdere inkomen.
(Gezamenlijk) Verzamelinkomen

………………………… (E)

Grens verzamelinkomen afbouw

€ 21.835
(F)
___________________

Resteert

………………………… (G = F - E)

Afbouw =

0,0675 x

………………………… (G)

=

…………………………- (H)
______________________

6 Kindgebonden budget netto per jaar

(post D – H)

………………………… (I)

7 Kindgebonden budget netto per maand

(post I / 12)

…………………………
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Rekenvoorbeeld Kindgebonden budget 2021
UITGANGSPUNTEN:

•
•
•

Alleenstaande moeder met 2 kinderen van 8 en 14 jaar.
Zij is voor beide kinderen de aanvrager van het KGB.
Haar verzamelinkomen is € 35.000 per jaar

1 Het aantal kinderen
Het aantal kinderen waar men KGB voor aanvraagt (en ook kinderbijslag
voor aanvraagt).
1 kind
2 kinderen
3 kinderen
voor 4e en volgende kinderen

€ 1.204
€ 2.226
€ 3.145
+ € 919 per kind

€ 2.226 +

2 Kinderen vanaf 12 jaar krijgen meer kindgebonden budget
Is een kind ouder dan 12 jaar? Dan wordt het ontvangen kindgebonden
budget meer. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de
schoolkosten. De verhoging gaat in na de maand waarin het kind 12 of 16
jaar is geworden.
Verhoging 12 t/ m 15 jaar

€ 247

€ 247 +

Verhoging 16 en 17 jaar

€ 441

€0

3 Alleenstaande Ouderkop AOK
Is men een alleenstaande ouder? Dan krijgt men een extra verhoging van
het kindgebonden budget.
AOK

€ 3.242

€ 3.242 +
______________________ +

4 Subtotaal

€ 5.715

Subtotaal D is een optelling van de posten A +B1 + B2 + C

5 Afbouw
Het budget vermindert vanaf een verzamelinkomen € 21.835
met een percentage van 6,75 % over het meerdere inkomen.
(Gezamenlijk) Verzamelinkomen

€ 35.000

Grens verzamelinkomen afbouw

€ 21.835
___________________

Resteert

€ 13.165

Afbouw =

0,0675 x

€ 13.165

=

€ 889

-

______________________
6 Kindgebonden budget netto per jaar

€ 4.826

7 Kindgebonden budget netto per maand

€ 402
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Bedragen Kindgebonden budget

Cijfers 2020
Aantal kinderen
1
2
3
voor 4e en volgende

€ 1.185
€ 2.190
€ 2.487
€ 297

Verhoging
12 t/ m 15 jaar
16 en 17 jaar

€ 243
€ 434

AOK

€ 3.190

Afbouwgrens
Afbouwpercentage

€ 21.431
6,75%

Cijfers 2019
Aantal kinderen
1
2
3
voor 4e en volgende

€ 1.185
€ 2.190
€ 2.487
€ 297

Verhoging
12 t/ m 15 jaar
16 en 17 jaar

€ 243
€ 434

AOK

€ 3.190

Afbouwgrens
Afbouwpercentage

€ 21.431
6,75%

Cijfers 2018
Aantal kinderen
1
2
3
voor 4e en volgende

€ 1.152
€ 2.129
€ 2.427
€ 288

Verhoging
12 t/ m 15 jaar
16 en 17 jaar

€ 236
€ 421

AOK

€ 3.101

Afbouwgrens
Afbouwpercentage

€ 20.451
6,75%
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Cijfers 2017
Aantal kinderen
1
2
3
voor 4e en volgende

€ 1.142
€ 2.040
€ 2.325
€ 285

Verhoging
12 t/ m 15 jaar
16 en 17 jaar

€ 234
€ 417

AOK

€ 3.076

Afbouwgrens
Afbouwpercentage

€ 20.109
6,75%

Cijfers 2016
Aantal kinderen
1
2
3
voor 4e en volgende

€ 1.036
€ 1.866
€ 2.150
€ 284

Verhoging
12 t/ m 15 jaar
16 en 17 jaar

€ 233
€ 415

AOK

€ 3.066

Afbouwgrens
Afbouwpercentage

€ 19.758
6,75%

Cijfers 2015
Aantal kinderen
1
2
3
voor 4e en volgende

€ 1.032
€ 1.823
€ 2.006
€ 106

Verhoging
12 t/ m 15 jaar
16 en 17 jaar

€ 231
€ 296

AOK

€ 3.050

Afbouwgrens
Afbouwpercentage

€ 19.463
6,75%
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