Berekening en verdeling van de kosten van de kinderen
Met deze rekenmethode kunt u de bijdrage van de ouders in de kosten van de kinderen
berekenen.

Waar in INA: Rekenmethodes > kosten kinderen

De berekening en verdeling van de kosten van de kinderen bestaat uit drie schermen,
namelijk :
1 Netto besteedbaar inkomen voor scheiding + Zorgkorting
2 Kosten van de kinderen
3 Verdeling van de kosten van de kinderen

Met de knoppen
schermen heen en terug gaan.

en

kunt u eenvoudig door de drie verschillende
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SCHERM 1 - Netto besteedbaar inkomen voor scheiding
Afhankelijk van uw keuze bij ”Gegevens overnemen tbv kinderalimentatie’’ wordt het ”Netto
besteedbaar inkomen voor scheiding” wel of niet weergegeven. Alleen bij optie 1 en 2 zijn de velden
voor het invullen van het ”Netto besteedbaar inkomen voor scheiding” zichtbaar. Bij optie 3 en 4 zijn
deze velden verborgen en gaat u direct naar ”De zorgkorting”.

OPTIE 1 - Berekenen op basis van het huidige netto besteedbaar inkomen (NBI)
Standaard staat in een nieuwe berekening deze Optie 1 aangevinkt. Het NBI uit de huidige
berekening wordt dan overgenomen (zonder het kindgebonden budget) en ingevuld in de velden bij
het Netto besteedbaar inkomen voor scheiding. Wanneer u iets aanpast in de berekening van het NBI
(post 41 t/ 120a), dan zullen de bedragen bij het ”Netto besteedbaar inkomen voor scheiding” ook
automatisch aanpassen. Bij deze optie is het dus niet mogelijk zelf bedragen in te vullen bij het netto
besteedbaar inkomen voor scheiding. Wilt u wel zelf bedragen invullen vink dan Optie 2 aan.

Optie 1 - Standaard worden de kosten van de kinderen berekend op basis van de NBI’s van de huidige berekening.

Optie 1 - U kunt de velden met de bedragen van de NBI’s niet aanpassen, de velden zijn grijs gekleurd.
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OPTIE 2 – Berekenen op basis van zelf in te voeren netto besteedbaar inkomen (NBI)
Wilt u zelf een bedrag invullen bij het Netto besteedbaar inkomen voor scheiding, vink dan Optie 2
aan bij ”Gegevens overnemen tbv kinderalimentatie’’. De invulvelden zijn nu wit geworden en u kunt
zelf een bedrag invullen.

Optie 2 - U kunt bij het ”Netto besteedbaar inkomen voor scheiding” zelf bedragen invullen bij de NBI’s.

Optie 2 - Velden van de NBI’s zijn wit, u kunt de velden met de bedragen van de NBI’s nu aanpassen/invullen

Berekening van het eigen aandeel kosten kinderen volgens tabel
(van toepassing bij zowel optie 1 als optie 2)
INA gaat op basis van dit netto besteedbaar inkomen voor scheiding het eigen aandeel in de kosten
van de kinderen berekenen. Het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen is af te
leiden uit de tabellen die zijn opgesteld door het CBS/ NIBUD. Op basis van het netto besteedbaar
gezinsinkomen voor scheiding, het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen wordt het eigen
aandeel berekend. Het tabelbedrag voor de kosten van de kinderem wordt hierna automatisch
getoond op het tweede scherm.
Tip! Een link naar de behoeftetabellen vindt u aan de rechter zijkant als infotekst.
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INA rekent in het 2de scherm de kosten van de kinderen volgens de behoeftetabel uit in de periode van de huidige
berekening.

Let op! Zowel bij optie 1 als optie 2 is het alleen mogelijk om de kosten van de kinderen te
berekenen in de periode van uw huidige berekening. Wilt u het eigen aandeel in de kosten van de
kinderen berekenen over een andere periode of met een ander inkomen, maak dan eerst een
berekening VOOR scheiding bij deze casus.

OPTIE 3 – Overnemen uit een berekening voor scheiding
Wanneer u in dezelfde casus al een berekening voor scheiding heeft gemaakt en dus het eigen
aandeel in de kosten van de kinderen al heeft berekend, dan kunt u met optie 3 dit eigen aandeel
overnemen in de berekening na scheiding. Op het 1ste scherm van de ”Berekening en verdeling van
de kosten van de kinderen” wordt nu het ”Netto besteedbaar inkomen voor scheiding” niet meer
getoond, omdat dit nu niet meer van toepassing is.

Optie 3 – De kosten van de kinderen worden overgenomen uit een berekening voor scheiding
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OPTIE 4 – Handmatig werkelijke kosten van de kinderen invoeren
Ook wanneer u optie 4 heeft aangevinkt, dan wordt het ”Netto besteedbaar inkomen voor
scheiding” niet meer getoond. De kosten van de kinderen kunnen dan direct op het 2de blad van de
berekening en verdeling kosten kinderen ingevuld worden.

Optie 4 - De kosten van de kinderen kunnen handmatig ingevuld worden op 2de scherm van de ”Berekening en verdeling van
de kosten van de kinderen.

Wanneer optie 3 of optie 4 is gekozen bij ”Gegevens overnemen tbv kinderalimentatie” dan worden de velden voor het
”Netto besteedbaarinkomen voor scheiding“ niet meer getoond.
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SCHERM 1 - 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.

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 afwijken 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 enkele voorbeeldberekeningen.

De zorgkorting kan in het 1ste scherm worden ingevuld.
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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 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 – gezamenkijke kinderrekening
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 moeder
35 %
Bijdrage van moeder aan de kinderrekening

€ 200
€ 175
€ 25 pm

Janneke
Kosten Janneke volgens tabel
Ingeschreven bij

€ 500
moeder

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

€ 300
€ 175
€ 125 pm

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

€ 200
€ 175
€ 25 pm
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SCHERM 2 -Kosten van de kinderen
Afhankelijk van uw keuze bij ”Gegevens overnemen tbv kinderalimentatie’’ worden er op het tweede
scherm verschillende velden getoond.
Bij de keuze van optie 1 en 2 worden de kosten van de kinderen berekend op basis van het ”Netto
besteedbaar inkomen voor scheiding” van het eerste scherm en de kosten worden ingevuld bij het
veld ”Kosten conform huidige berekening”.

Bij de keuze van optie 3 en 4 worden de kosten van de kinderen berekend op basis van ”Netto
besteedbaar inkomen voor scheiding” in het eerste scherm en ingevuld in bij het veld ”Kosten
conform huidige berekening”.
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Kinderopvang en andere bijzondere kosten (na scheiding)
Indien er sprake is van dermate hoge kosten voor kinderopvang of dermate hoge oppaskosten dat
deze niet (volledig) gecompenseerd kunnen worden door lagere uitgaven op andere posten, kan dat
leiden tot hogere kosten van kinderen dan het tabelbedrag.
Ook andere bijzondere kosten ( zoals topsport /zorg & handicap/hoge school kosten) kunnen leiden
tot hogere kosten.
De extra kinderopvang kosten en de andere bijzondere kosten worden opgeteld bij de totale kosten
van een kind. Maar de zorgkorting wordt alleen berekend over het tabelbedrag / werkelijk kosten.
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SCHERM 3 – Verdeling van de kosten van de kinderen
Netto besteedbaar inkomen voor scheiding
Afhankelijk van uw keuze bij ”Gegevens overnemen tbv kinderalimentatie’’ wordt het ”Netto
besteedbaar inkomen voor scheiding” wel of niet weergegeven. Alleen bij optie 1 en 2 wordt op het
3de scherm het ”Netto besteedbaar inkomen voor scheiding” zichtbaar en bij optie 3 en 4 wordt het
”Netto besteedbaar inkomen voor scheiding” niet getoond.
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Behoefte en zorgkorting
De zorgkorting van het 1ste scherm en de totale kosten van de kinderen van het 2de scherm worden
overgenomen op het 3de scherm.

Draagkracht overnemen vanuit post 140a
Bij post 140a wordt de draagkracht berekend ten behoeve van de berekening voor de
kinderalimentatie. Dit bedrag aan draagkracht wordt standaard gebruikt 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.
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De draagkracht wordt verdeeld naar rato van de behoefte van ieder kind
FORMULE :
Beschikbare draagkracht = behoefte kind / totale behoefte van de kinderen x de draagkracht

Let op! In de berekening en verdeling van de kosten van de kinderen wordt de formule niet (meer)
getoond, omdat de draagkracht al berekend is in post 120a t/m 140a.
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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
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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 – TEKORT
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SCHERM 3 – Uitleg resultatenscherm

Bijdrage ouders in kosten kinderen
De bijdrage ouders in kosten kinderen is of het tabel bedrag of de ingevoerde kosten
Zorgkorting
Voor de kosten in de eigen huishouding, die de ouder maakt waar het kind niet zijn hoofdverblijf
heeft, kan deze ouder een percentage van de behoefte van de kinderalimentatie aftrekken, dit is de
zogenaamde zorgkorting.
Draagkracht
De draagkracht wordt berekend aan de hand van de tabel of formule afhankelijk van de hoogte van
het netto besteedbaar inkomen.
Draagkracht verdeeld naar rato van behoefte
De berekende draagkracht wordt naar rato van behoefte verdeeld over alle kinderen waar iemand
onderhoudsplichtig voor is.
Totaal draagkracht alimentatieplichtige & nieuwe partner *
Het resultaat van totaal draagkracht alimentatieplichtige en draagkracht van de nieuwe partner.
Aandeel alimentatieplichtige (eventueel na vergelijking) *
Dit betreft het aandeel van alimentatieplichtige (na vergelijking van zijn draagkracht met de
draagkracht van zijn nieuwe partner) in de kosten van het kind dat hij samen met zijn nieuwe partner
heeft.
Verschil *
Het verschil tussen het aandeel van alimentatieplichtige op basis van de verdeling van de draagkracht
naar rato van de behoefte van de kinderen en het aandeel van alimentatieplichtige (na vergelijking
van zijn draagkracht met die van zijn nieuwe partner).
Draagkracht alimentatieplichtige (na vergelijking met de nieuwe partner correctie) *
Dit betreft de draagkracht van alimentatieplichtige voor de kinderen die alimentatieplichtige samen
met alimentatiegerechtigde heeft. In deze draagkracht zit verwerkt het verschil aan draagkracht dat
alimentatieplichtige niet hoeft aan te wenden voor het kind dat alimentatieplichtige samen heeft
met zijn nieuwe partner.
Gezamenlijke draagkracht onderhoudsplichtige(n) per kind
Dit bedrag wordt per kind weergegeven en is de gezamenlijke draagkracht van alle
onderhoudsplichtigen voor dat kind.

*alleen van toepassing bij samengestelde gezinnen
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Draagkracht > behoefte
Aandeel alimentatieplichtige
Dit betreft het bedrag dat alimentatieplichtige beschikbaar heeft (inclusief zorgkorting) ten behoeve
van de kinderen.
Ten laste van alimentatieplichtige na aftrek zorgkorting
Dit betreft het aandeel alimentatieplichtige na aftrek van de zorgkorting dat alimentatieplichtige
dient te betalen aan alimentatiegerechtigde ten behoeve van de kinderen.
Aandeel alimentatieplichtige
Dit betreft het bedrag dat alimentatiegerechtigde beschikbaar heeft ten behoeve van de kinderen.
Totaal
Het totaal is de optelling van de aandelen van de alimentatieplichtige, alimentatiegerechtigde,
nieuwe partner alimentatieplichtige en nieuwe partner alimentatiegerechtigde.

Draagkracht < behoefte TEKORT
Tekort aan gezamenlijke draagkracht
Het tekort aan gezamenlijke draagkracht is het resultaat van de bijdrage ouders in kosten van een
kind minus de gezamenlijke draagkracht per kind.
Gedeelde tekort aan draagkracht
Dit gedeelde tekort aan draagkracht is het tekort aan gezamenlijke draagkracht gedeeld door het
aantal onderhoudsplichtigen.
Zorgkorting minus tekort aan draagkracht
Het bedrag aan zorgkorting minus het tekort aan draagkracht.
Aandeel alimentatieplichtige in de kosten van de kinderen
Het aandeel alimentatieplichtige is gelijk aan het aandeel alimentatieplichtige (na vergelijking met de
nieuwe partner correctie).
Ten laste van alimentatieplichtige te bepalen bijdrage (draagkracht minus (zorgkorting minus
gedeelde tekort aan draagkracht))
De bijdrage die de alimentatieplichtige aan alimentatiegerechtigde voor het kind dient te betalen.
Aandeel alimentatieplichtige in de kosten van de kinderen
Het aandeel alimentatiegerechtigde is gelijk aan het aandeel alimentatiegerechtigde (na vergelijking
met de nieuwe partner correctie).
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Draagkracht NIET overnemen vanuit post 140a naar de berekening kosten
kinderen (”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.

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. Wanneer u 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 op het eerste scherm het “Netto besteedbaar
inkomen na scheiding” weer zichtbaar.
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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 € 1.700 vaste tabel bedragen aanbevolen. Bij een NBI van meer
dan € 1.700 dan wordt de formule: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 1000)] gebruikt. (cijfers 2021)

Op het derde scherm van de berekening en verdeling van de kosten van de kinderen wordt dan ook weer de formule
getoond.

Afwijken van het rekenmodel ”Oude methode”
Soms kunnen de extra 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.
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