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Zorgkorting 

 

Voortaan kan in INA worden gekozen op wie de zorgkorting in 

mindering wordt gebracht, de vader, de moeder of beiden. 

In principe is de zorgkorting voor die ouder waar het kind niet zijn hoofdverblijf heeft ofwel waar 

het kind niet staat ingeschreven. Deze ouder krijgt dan de zorgkorting als compensatie in natura 

voor de tijd dat de kinderen bij deze ouder verblijven. Soms wil men hiervan afwijken en dus de 

zorgkorting koppelen aan de ouder waar het kind is ingeschreven. Bijvoorbeeld omdat de ouders 

ervoor kiezen om ieder een kind op zijn/haar adres in te schrijven maar wel één van de ouders voor 

alle kinderen de verblijfsoverstijgende kosten betaalt. De andere ouder krijgt dan de zorgkorting 

voor de kinderen. In de berekening en verdeling van de kosten van de kinderen is het nu mogelijk 

om te kiezen wie de zorgkorting van een kind ontvangt, de vader, de moeder of beiden. 

 

 

 

Voorbeeld 1 

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     € 300 

Zorgkorting tbv de vader 35 %  € 175 

Bijdrage van vader aan de moeder  € 125 pm 

 

Janneke 

Kosten Janneke volgens tabel  € 500 

Ingeschreven bij  moeder 

Aandeel vader     € 300 

Zorgkorting tbv de vader 35 %  € 175 

Bijdrage van vader aan de moeder  € 125 pm 
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Voorbeeld 2 

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  € 500 

Ingeschreven bij  vader 

 

Aandeel vader      € 300 

Zorgkorting tbv de vader 35 %   € 175 

Bijdrage van vader aan de kinderrekening  € 125 pm 

 

Aandeel moeder      € 200 

Zorgkorting tbv de moeder 35 %   € 175 

Bijdrage van moeder aan de kinderrekening  € 25   pm 
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Janneke 

Kosten Janneke volgens tabel  € 500 

Ingeschreven bij  moeder 

 

Aandeel vader      € 300  

Zorgkorting tbv de vader 35 %   € 175 

Bijdrage van vader aan de kinderrekening  € 125 pm 

 

Aandeel moeder      € 200 

Zorgkorting tbv de moeder 35 %   € 175 

Bijdrage van moeder aan de kinderrekening  € 25  pm 

 

 

 

 

 

 

 


