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Berekening partneralimentatie  

 
 
 
Uitgangspunten 
 

Man  

▪ Geboren 01-01-1965 

▪ Inkomen voor en na scheiding conform jaaropgave: € 90.000 bruto per jaar 

▪ Woonlasten na scheiding: WOZ waarde € 400.000, hypotheekrente € 600,- bruto per 

maand, aflossing € 400,- netto per maand 

▪ Premie ziektekosten € 150,- per maand 

Vrouw 

▪ Geboren 01-01-1975 

▪ Inkomen voor scheiding geen 

▪ Inkomen na scheiding: € 15.000 bruto per jaar 

▪ Woonlasten na scheiding: huur € 720 netto per maand 

▪ Premie ziektekosten € 150,- per maand  

Periode: 

• Scheiding juli 2019  

 

Vraag  

• Bereken de hoogte van de partneralimentatie.   
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Bereken NBI voor scheiding 

 

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

NBGI voor scheiding + Eigen aandeel kosten kinderen 

 

 
 

• Vul de namen en geboortedatums van partijen in. 

 

• Bereken het NBI voor scheiding van de man, vul post 41 tot met post 120a van de AP 

in.   

Post 60 > € 90.000 per jaar (Arbeidsinkomen invoeren aan de hand van een jaaropgave) 

Post 119a > bij te tellen heffingskorting partner € 661 per jaar 

Post 120a = € 4.481 netto per maand 

 

• Netto besteedbaar gezinsinkomen voor scheiding = € 4.481 per maand 
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Bereken NBI na scheiding + de draagkracht 

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

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

 
 

 

• Bereken de draagkracht van de man, vul post 41 tot met post 144 van de AP in.   

Post 60 > € 90.000 per jaar (Arbeidsinkomen invoeren aan de hand van een jaaropgave) 

Post 82 > EWF berekenen WOZ € 400.000 = € 2.600 EWF 

Post 83/123 > rente € 600 per maand 

Post 120b = € 4.608 netto per maand 

Post 123 > hypotheek aflossing € 400 netto per maand 

Post 124 > premie basisverzekering € 150 per maand 

Post 135 = € 2.014 netto per maand 

Post 143 = € 1.556 netto per maand 

Post 144 = € 2.824 bruto per maand 

 

  

• Bereken de draagkracht van de vrouw, vul post 41 tot met post 144 van de AG in.   

Post 60 > € 20.000 per jaar (Arbeidsinkomen invoeren aan de hand van een jaaropgave) 

Post 120b = € 1.523 netto per maand 

Post 123 > huur € 720 netto per maand (vink JA bij huurtoeslag aan) 

Post 124 > premie basisverzekering € 150 per maand (vink JA bij zorgtoeslag aan) 

Post 135 = € 1.277 netto per maand 

Post 143 = € 148 netto per maand 

Post 144 = € 233 bruto per maand 
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• Ga naar Verzamelinkomen / LUS 

Vink JA aan bij ”Rekening houden met partneralimentatie” 

Doordat het verzamelinkomen van de vrouw stijgt door de te ontvangen 

partneralimentatie ontvangt ze geen huur- en zorgtoeslag meer en heeft hierdoor 

ook geen draagkracht meer.  

Post 135 = € 1.639 netto per maand 

Post 143 = € 0 

Post 144 = € 0 

 

 

Jusvergelijking 

• Ga naar de Rekenmethodes / Jusvergelijking  

Klik op automatische jusvergelijking > 100% > bevestigen 

Uit de jusvergelijking komt een maximaal te betalen partneralimentatie van € 2.637 

bruto per maand 

 

 

 

Bereken bruto aanvullende behoefte van de alimentatie gerechtigde 

• Ga naar het hoofdmenu > Bruto/Netto/BehoefteAG 
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• Kies Berekening op basis van 60-procentsnorm 

Netto gezinsinkomen > € 4.481 netto per maand 

Netto behoefte = € 2.689 netto per maand 

Bruto aanvullende behoefte = € 2.280 bruto per maand 

 

 

Confrontatie van draagkracht, jusvergelijking en behoefte 

De te bepalen partneralimentatie wordt dus begrensd door de draagkracht, de jusvergelijking of de 

behoefte van de AG. De laagste van de drie maximeert de partneralimentatie.  

 

• Partneralimentatie op basis van draagkracht : € 2.824 netto per maand 

• Partneralimentatie op basis van jusvergelijking : € 2.637 netto per maand 

• Partneralimentatie op basis van behoefte AG : € 2.280 netto per maand 


