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Bruto aanvullende behoefte van de alimentatiegerechtigde  

Met behulp van deze module kunt u berekenen hoeveel de AG (alimentatiegerechtigde) 

aan bruto partneralimentatie nodig heeft om in zijn/haar totale netto behoefte te kunnen 

voorzien, de zogenaamde bruto aanvullende behoefte. 

  

Waar in INA: Hoofdmenu > Bruto/Netto/Behoefte AG > Behoefte AG 

 

 

 
Uit Trema 

Voor de vaststelling van deze behoefte aan een onderhoudsbijdrage van de onderhoudsgerechtigde 

dient rekening te worden gehouden met alle relevante omstandigheden, waaronder de hoogte en de 

aard van zowel de inkomsten als de uitgaven van partijen tijdens het huwelijk, waarin een aanwijzing 

kan worden gevonden voor de mate van welstand waarin zij hebben geleefd en zoveel mogelijk met 

concrete gegevens betreffende de reële of met een redelijke mate van waarschijnlijkheid te 

verwachten kosten van levensonderhoud van de onderhoudsgerechtigde. 

 

Netto behoefte AG  

De netto behoefte van de AG kan bepaald worden aan de hand van 3 varianten, namelijk: 

• Op basis van de 60 % norm; 

• Op basis van de netto bestedingen - gespecificeerd; 

• Op basis van netto bestedingen - totaalbedrag. 
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60% norm 

Voor het berekenen van de behoefte op basis van de 60% norm wordt uitgegaan van het netto 

gezinsinkomen tijdens het huwelijk. Na aftrek van de kosten van de kinderen neemt men dan 60% 

van het restant, met als motivering dat een alleenstaande meer kosten heeft dan een persoon die 

samenwoont. 

 

 

 

Netto bestedingen (gespecificeerd) 

Bij de berekening van de behoefte op basis van gespecificeerde bestedingen worden alle bestedingen 

in een behoeftelijst beschreven en de bedragen bij elkaar opgeteld. 

 
 



 
3 

Netto bestedingen (totaalbedrag) 

Wanneer de totale netto behoefte van de AG bekend is, kan deze behoefte direct in deze optie 

worden ingevuld.  

 

 

 

Berekening bruto aanvullende behoefte AG  

Van de totale netto behoefte wordt eerst het eigen netto inkomen van de AG afgetrokken, dan 

resteert de netto aanvullende behoefte. Hierna berekent INA de bruto aanvullende behoefte door 

deze netto aanvullende behoefte te bruteren. Bij deze brutering van de bruto aanvullende behoefte 

wordt rekening gehouden met het eigen inkomen van de AG, maar ook wordt er rekening gehouden 

met de aangepaste algemene heffingskorting en de te betalen inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. 

Eigen bijdrage in de kosten van de kinderen 

Eventueel kan de netto behoefte van de AG nog worden verhoogd met de eigen bijdrage van de AG 

in de kosten van de kinderen. 
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Terug naar de draagkrachtberekening 

Om terug te keren naar de bruto berekening, klikt u op het icoon Bruto/Netto/Behoefte AG en dan 

op Bruto berekening draagkracht. 
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Tip! Controle berekening 

Door in de draagkrachtberekening van de AG de gevonden ”Bruto aanvullende behoefte” in te vullen 

in post 79 (periodieke uitkeringen en versterkingen) kunt u controleren of het netto besteedbaar 

inkomen van de vrouw (= post 120a) gelijk is aan de netto behoefte. 

Let op ! Voor de controle berekening moet u wel het KGB uitzetten. 

 

 

 


