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Berekening kinderalimentatie  

 
 
 
Uitgangspunten 
 

Vader  

▪ Geboren 9-7-1980 

▪ Inkomen voor en na scheiding conform loonstrook:  

€ 2.000 bruto per maand + 8% vakantiegeld 

Moeder 

▪ Geboren 26-11-1982 

▪ Inkomen voor scheiding conform jaaropgave 2018: € 10.000 bruto per jaar 

▪ Inkomen na scheiding conform loonstrook:  € 1.700 bruto pm + 8% vakantiegeld – 

ingehouden pensioenpremie € 150 pm  

Kinderen 

▪ Kind 1 geboren 2-2-2005 

▪ Kind 2 geboren 5-4 2010 

▪ Kind 3 geboren 10-10-2012  

▪ Kinderen worden na de scheiding op het adres van de moeder ingeschreven in het 

BRP. 

▪ Omgangsregeling met vader: om het weekend + iedere woensdag + de helft van de 

vakanties. 

Periode: 

• Ouders hebben samengewoond en zijn begin 2019 gescheiden.  

 

Vraag  

• Bereken de hoogte van de kinderalimentatie.  
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Bereken NBI voor scheiding + Eigen aandeel kosten kinderen 

 

• Open een nieuwe berekening en kies bij ”Wat u wilt berekenen”: 

NBGI voor scheiding + Eigen aandeel kosten kinderen 

 
 

• Vul de namen en geboortedatums van de partijen en die van hun kinderen in. 
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• Bereken het NBI van de vader, vul post 41 tot met post 120 van de AP in.   

Post 41 > € 2. 000 per maand 

Post 44 > 8% vakantiegeld 

Post 120a = € 1.828 netto per maand 

 

 

• Bereken het NBI van de moeder, vul post 41 tot met post 120 van de AG in.  

Post 60 > € 10.000 per jaar (Vink aan - inkomen invoeren aan de hand van een jaaropgave)  
Post 117 > Vink aan inkomensafhankelijke combinatiekorting  

Post 120a = € 804 netto per maand 

 

 

• Ga naar NBGI voor scheiding, hier wordt het NBI van de vader en het NBI van de 

moeder automatisch overgenomen uit de posten 120a van de AG en AP en wordt het 

kindgebonden budget automatisch berekend op basis van het gezamenlijk 

verzamelinkomen. 

NBGI voor scheiding = € 2.772 netto per maand 
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• Ga naar het ’Eigen aandeel kosten kinderen’. Op basis van het NBGI voor scheiding, 
het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen/kinderbijslag punten wordt het 
eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen afgeleid uit de 
behoeftetabel. 
 

TIP! Bij de infotekst vindt u een link naar de behoeftetabel. 

 
 

 
 
 

Handmatige berekening eigen aandeel in de kosten van de kinderen bij  

een NBGI van € 2.772 , 3 kinderen en 4 punten 

 

Uit behoeftetabel : 3 kinderen, 4 punten, € 2.500 >  € 525 

Uit behoeftetabel : 3 kinderen, 4 punten, € 3.000 >  € 670 

  

       Berekening eigen aandeel:   € 525  + (€ 2.772 - € 2.500)  x  (€ 670 - € 525)   =  € 604  

                                   (€ 3.000 - € 2.500)          

Conclusie 

Eigen aandeel in de kosten van de kinderen: € 604 netto per maand 

Eigen aandeel in de kosten per kind: € 201 netto per maand   
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Bereken NBI na scheiding + de draagkracht tbv kinderalimentatie 

• Maak een nieuwe berekening bij deze casus door naar ”Opslaan als…” te gaan. 

Geef de berekening een nieuwe naam en klik op ”Berekening opslaan”. 

 

 

• Klik in het hoofdmenu op ’NBGI/KAL/PAL’ zodat het scherm uitklapt en klik op  

’Alleen kinderalimentatie’. 
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• Bereken het NBI van de vader, vul post 41 tot met post 120 van de AP in.   

Post 41 > € 2.000 per maand 

Post 44 > 8% vakantiegeld 

Post 120a = € 1.828 netto per maand 

 

• Bereken het NBI van de moeder, vul post 41 tot met post 120 van de AG in.  

Post 41 > € 1.700 per maand 

Post 44 > 8% vakantiegeld 

Post 51 > € 150 per maand 

Post 119a > Komt u in aanmerking voor kindgebonden budget? Vink Ja aan  

Post 117 > Vink inkomensafhankelijke combinatiekorting aan 

Post 120a = €2.171 netto per maand ( NBI+ KGB) 

 

• In de berekening voor de ”Draagkracht tbv kinderalimentatie” wordt nu automatisch 

de draagkracht berekend. 

Draagkracht Post 140a vader = € 231 per maand 

Draagkracht Post 140a moeder = € 399 per maand 

 

 

Verdeling van de kosten van de kinderen 

• Ga naar Rekenmethodes > berekening en verdeling kosten kinderen 

 

• Het ”Netto besteedbaar inkomen voor scheiding” kan worden overgeslagen omdat 

het eigen aandeel van de kosten van de kinderen al is berekend. Laat de waardes op 

nul staan. 

 

• Vul de zorgkorting in bij alle drie de kinderen  

(gemiddeld twee dagen in de week dus 25%) 

• Klik op Volgende  

• Scrol naar beneden en klik op JA bij de vraag ”Kosten handmatig invoeren”. 

• Vul bij werkelijke kosten € 201 per kind in. 
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• Klik op ”Bevestigen”. 

Nu verschijnt de uiteindelijke berekening en verdeling van de kosten van de 

kinderen. Hier volgt uit dat het aandeel van de vader in de kosten van de kinderen 

€74 per kind per maand is, maar dit is inclusief een zorgkorting van € 50 per kind.  

Dus de vader moet aan de moeder een bedrag van € 24 per kind per maand betalen. 

 

 
 

 

Conclusie 

Kinderalimentatie € 24 per kind per maand.  


