
 

Beste gebruiker van INA, 

Het is alweer even geleden dat u een nieuwsbrief heeft ontvangen, dus het wordt 

weer de hoogste tijd voor een update over INA. Wij hebben de afgelopen tijd zeker 

niet stil gezeten. Er is namelijk in INA weer veel aangepast en in deze nieuwsbrief 

vindt u hierover uitgebreide informatie.  Verder vindt u hier informatie over de 

gebruikerstrainingen en de alimentatierekencursussen. 

 

 

GEBRUIKERSTRAININGEN INA 
Wilt  u weer eens een training over INA volgen? Wij organiseren 

regelmatig kosteloze gebruikerscursussen, de eerst volgende 

trainingen zijn op maandag 11 oktober (live bij  Sdu in Den Haag) 

en op dinsdag 19 oktober en 23 november (online via MS 

Teams).  

Meer info over de gebruikerstrainingen >>> 

 

 

 

 

ALIMENTATIEREKENCURSUSSEN 

Wij geven ook verschillende cursussen op het gebied van 

alimentatierekenen. In de basiscursus wordt de systematiek van 

het alimentatierekenen uitgelegd. En in de gevorderde cursus 

worden meer complexe zaken op een praktische manier 

behandeld, zoals de eigen woning, de onverdeelde eigen woning 

en samengestelde gezinnen. 

 

Kosten: € 195 excl. btw voor INA leden & 5 NOvA / MfN punten 

        Meer info over de basiscursus >>> 

        Meer info over de verdiepingscursus >>> 

  

https://portal.ina-pfr.nl/gebruikerstrainingen/
https://portal.ina-pfr.nl/basiscursus-alimentatierekenen/
https://portal.ina-pfr.nl/verdiepingscursus-alimentatierekenen/


 

UPDATES INA 

De afgelopen tijd zijn er verschillende aanpassingen aan INA doorgevoerd. Hieronder vindt u een overzicht 

van de aanpassingen van de afgelopen tijd. 

 
 

• JUSVERGELIJKING en KOSTEN KINDEREN opgenomen in PRINTMENU 
De rekenmethodes waren tot nu toe alleen te printen/te downloaden als PDF bij 
de rekenmethodes zelf. Maar voortaan zijn de Jusvergelijking en de Berekening 
en verdeling kosten kinderen ook te printen/als PDF te downloaden vanuit het 
printmenu in de bovenbalk.  
 
Let op! De Berekening en verdeling kosten kinderen moet wel eerst een keer zijn 

doorlopen voordat deze in het printmenu verschijnt. 

Let op! Bij de jusvergelijking wordt in het printmenu standaard gerekend met 

100% jus. 

 

 

 

 

• INDEXERING in startmenu 
In het startmenu is nu ook een berekening opgenomen om een 

bedrag te kunnen indexeren. Deze optie bestond al als 

rekenmethode in een casus, maar nu hoeft u voortaan niet eerst 

een casus aan te maken om even een bedrag te kunnen 

indexeren. 

Deze indexering is een losse berekening, die u kunt printen of als 

PDF kan downloaden.  

 

 

 

• Nieuwe posten  
Post voor IKB 

Het individueel keuze budget (IKB), ook wel persoonlijk 

keuzebudget (PKB) genoemd, is een percentage van het salaris. 

Het budget is vaak onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en 

bestaat meestal uit verschillende componenten, zoals 

vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en 

omgerekend bovenwettelijk verlof.  Het budget wordt iedere 

salarisperiode opgebouwd. De werknemer kan min of meer vrij over dit budget beschikken. Een deel van 

het budget kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld extra vrije dagen, scholing, extra pensioen of het budget 

wordt uitgekeerd als extra loon. Budget dat gedurende het jaar niet besteed is, wordt in december van dat 

jaar uitbetaald, want meenemen naar een nieuw jaar is niet mogelijk. Het budget wat als loon wordt 

uitbetaald wordt in principe als bruto inkomen meegenomen in de alimentatieberekening als overige bruto 

inkomsten. In INA is voor dit budget een eigen post gemaakt onder post 49c. Let op! Meestal zit het 

vakantiegeld in het budget, zet de post van het vakantiegeld (post 44) dan ook op nul. 



 

Post voor netto premie Whk /WGA 

De Werkhervattingskas (Whk) is de premie die een werkgever 

aan de belastingdienst moet betalen als vergoeding voor ZW 

uitkeringen en WGA  uitkeringen. De werkgever betaalt deze 

gedifferentieerde premie Werkhervattingkas (Whk), maar de 

werkgever mag een deel van deze premie op de werknemer verhalen. Dat betekent dat de werkgever een 

deel van de premie op het nettoloon inhoudt. Het bedrag dat de werkgever inhoudt, heet premie Whk of 

WGA eigen risicodrager. U kan deze netto premie invullen bij post 53, maar in de berekening wordt 

uiteindelijk dit netto bedrag aan premie pas meegenomen in post 119b bij de netto lasten. 

 

Post kindgebonden budget bij nieuwe partner toegevoegd 

Bij zowel de nieuwe partner van de alimentatieplichtige als bij 

de nieuwe partner van de alimentatiegerechtigde is een extra 

post toegevoegd voor het kindgebonden budget. Standaard 

wordt het kindgebonden budget berekend en meegenomen bij 

een partij en niet bij een nieuwe partner. Wilt u liever dat het kindgebonden budget wordt meegenomen 

bij het inkomen van de nieuwe partner, zet dan het kindgebonden budget bij de betreffende partij op nul 

en vul het bedrag aan kindgebonden budget in bij post 119a van de nieuwe partner. 

 

• Advies bij Kindgebonden budget bij nooit samengewoond 
 

De behoefte van een kind waarvan de ouders nooit in 
gezinsverband hebben samengeleefd wordt berekend door het 
gemiddelde te nemen van de behoefte berekend op basis van 
het inkomen van de ene ouder (inclusief het voor het 
betreffende kind ontvangen kindgebonden budget) en de 
behoefte op basis van het inkomen van de andere ouder 
(eveneens inclusief het voor het betreffende kind ontvangen 
kindgebonden budget). Voor het berekenen van het NBI van 
iedere ouder, gaat men er dus vanuit dat het kind (fictief) woont 
bij iedere ouder en dit heeft dus invloed op het kindgebonden 

budget. INA geeft bij iedere ouder een advies over de hoogte van het kindgebonden budget alsof het kind 
bij de ouder woont, ook al woont het kind in werkelijkheid dus bij de andere ouder. 
 

 

• Advies bij de inkomensafhankelijke combinatie korting 
 
Achter de inkomensafhankelijke combinatiekorting staat 

tegenwoordig een advies om u te helpen of deze heffingskorting 

wel of niet moet worden aangevinkt. INA denkt dus met u mee, 

maar u bepaalt zelf of u de inkomensafhankelijke 

combinatiekorting wel of niet aan vinkt. 

 

 

  



 
 

• Netto behoefte o.b.v. de 60% norm in de berekening voor scheiding 
 

In een berekening voor scheiding wordt in INA eerst het netto 
besteedbaar gezinsinkomen voor scheiding berekend en het 
bijbehorende eigen aandeel in de kosten van de kinderen. Hierna 
volgt nu ook de berekening van de netto behoefte van partijen 
berekend op basis van de 60% norm (ofwel de Hofnorm). De 
”Netto behoefte” wordt altijd standaard berekend, maar wordt 
niet standaard meegenomen in de print/PDF, daarvoor moet u in 
het printmenu het vinkje ”Netto behoefte” aanvinken. 

 

 

 

 

EXTRA TOOLS  

In INA staan verschillende links naar een aantal (Excel) tools. De 
tools zijn bedoeld als extra hulpmiddel. Wanneer u op zo’n link 
klikt, wordt de tool gedownload en kunt u de tool openen. In de 
tool kunnen alleen de gele vlakken worden ingevuld, de andere 
velden zijn beveiligd. De tool rekent direct door wanneer een 
gele post wordt aangepast. 

 

De tools zijn vooralsnog een try-out en kunnen op een later 
moment in INA ingebouwd worden. Dus heeft u ideeën of 
opmerkingen over deze tools, dan horen wij dat graag, dan 
kunnen wij ze steeds beter maken. 

LINK naar de tools >>> 

 

 

VRAGEN OVER INA 
Heeft u vragen of wilt u wat hulp bij een berekening? Bel of mail ons dan gerust. Wij helpen u graag en 

denken graag met u mee.  

INA SUPPORTLIJN :  070 - 378 93 23   of   ina-pfr@sdu.nl 

 

https://portal.ina-pfr.nl/ina-tools/
mailto:ina-pfr@sdu.nl

