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Gegevens overnemen t.b.v. kinderalimentatie  

Met behulp van deze module kan gekozen worden wat de uitgangspunten worden in de 

berekening en verdeling van de kosten van de kinderen. Het gaat hierbij om de kosten van 

de kinderen voor scheiding en om de draagkracht van de ouders. 

 

Waar in INA: KAL na scheiding / Gegevens overnemen t.b.v. kinderalimentatie 
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Kosten van de kinderen   

De kosten van de kinderen (ook wel de behoefte van de kinderen) kunnen op verschillen de 

manieren berekend worden. Standaard worden de kosten van de kinderen berekend aan de hand 

van het netto besteedbaar inkomen (NBI) van de huidige berekening. Wilt u een andere optie kiezen 

vink dan de betreffende button aan. Hieronder worden de 4 opties verder toegelicht. 

 

OPTIE 1 - Berekenen op basis van het huidige netto besteedbaar inkomen (NBI) 

Dit is de standaard optie, dus wanneer u een nieuwe berekening maakt, zal deze optie aangevinkt 

staan.  Om de kosten van de kinderen (voor scheiding) te berekenen wordt het NBI uit de huidige 

berekening overgenomen (zonder het kindgebonden budget) en ingevuld 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. In 

deze optie is het niet mogelijk zelf een bedrag in te vullen bij het netto besteedbaar inkomen voor 

scheiding, vink hiervoor optie 2 aan. 

 

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

 

 

Let op! Het is in deze optie alleen mogelijk om de kosten van de kinderen te berekenen in de periode van uw 

huidige berekening.  
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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. De invulvelden zijn nu weer wit geworden en u kunt zelf een bedrag invullen. 

 
 

  

Let op! Het is in deze optie alleen mogelijk om de kosten van de kinderen te berekenen in de periode van uw 

huidige berekening. 
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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. 

 

 

Selecteer de berekening waaruit u het eigen aandeel wilt overnemen en hierna verschijnt 

automatisch een bedrag bij ”Eigen aandeel per kind”. Het eigen aandeel in de berekening voor 

scheiding is dus hier al omgerekend naar per kind. Wanneer u nu op ”Overnemen” klikt wordt het 

bedrag van het eigen aandeel ingevuld bij de werkelijke kosten (op  het 2de blad van de berekening 

en verdeling kosten kinderen). 

 

 

Selecteer een berekening VOOR scheiding uit dezelfde casus. 
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Na het selecteren van een berekening wordt het bedrag aan eigen aandeel zichtbaar. Let op! dit is per kind. 

 

 
Wanneer u op OVERNEMEN klikt, wordt het bedrag aan eigen aandeel per kind automatisch ingevuld bij werkelijke kosten in 

de berekening en verdeling kosten kinderen. 

 

 

Het ingevulde bedrag aan werkelijke kosten is altijd weer aan te passen. 
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OPTIE 4 – Handmatig werkelijke kosten van de kinderen invoeren 

Is het eigen aandeel/behoefte van de kinderen al bekend, dan kunt u direct dit bedrag invoeren bij 

de werkelijke kosten. Kies dan voor optie 4 en ga naar het 2de blad van de berekening en verdeling 

kosten kinderen en vul per kind een bedrag in bij werkelijke kosten. 

 

 

 

 

De kosten van de kinderen kunnen handmatig worden ingevuld bij Werkelijk kosten / overgenomen. 
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Draagkracht overnemen naar de berekening kosten kinderen  

 

Draagkracht overnemen 
Bij post 140a wordt de uiteindelijke 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. 

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. 

 

Draagkracht niet overnemen (”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 dan 

”als vanouds” zichtbaar.  

 

  

 

Wanneer u bij ”Gegevens overnemen” voor Nee kiest, kunt u de berekening en verdeling van de kosten van de kinderen weer 

volgens de ”oude methode” maken.  
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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.  
 

 

 

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

getoond.  


