Bruto aanvullende behoefte van de alimentatiegerechtigde
Met behulp van deze module kunt u berekenen hoeveel de alimentatiegerechtigde aan
bruto partneralimentatie nodig heeft om in zijn/haar totale netto behoefte te kunnen
voorzien, de zogenaamde bruto aanvullende behoefte.
Waar in INA: > PALI of KALI & PALI na scheiding > Bruto aanvullende behoefte
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Uit de Alimentatienormen
Voor de vaststelling van de behoefte van de onderhoudsgerechtigde aan een onderhoudsbijdrage
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.
Een onderhoudsplicht bestaat alleen voor zover de onderhoudsgerechtigde niet in eigen
levensonderhoud kan voorzien. Eigen inkomsten van de onderhoudsgerechtigde, ook die uit
vermogen, verminderen de behoefte aan een bijdrage. Onder inkomsten worden zowel de
daadwerkelijke inkomsten als de in redelijkheid te verwerven inkomsten verstaan. Indien de
onderhoudsgerechtigde geen inkomsten heeft, dient derhalve rekening te worden gehouden met het
vermogen van de onderhoudsgerechtigde om inkomsten te verwerven (verdiencapaciteit). Daarbij zijn
alle omstandigheden van belang, waaronder de opleiding, de werkervaring, de geboden tijd om werk
te zoeken, de gezondheid en de zorg voor kinderen. Verwijtbaar, niet voor herstel vatbaar
inkomensverlies van de onderhoudsgerechtigde kan buiten beschouwing worden gelaten, onder
vergelijkbare voorwaarden als die van toepassing zijn bij het bepalen van de draagkracht3. In geval
sprake is van vermogen, kan het onder omstandigheden redelijk zijn te verlangen op dit vermogen in
te teren. Een nieuwe relatie van de onderhoudsgerechtigde die niet het karakter heeft van
‘samenleven als ware men gehuwd’ of ‘als ware men geregistreerd partner’ kan behoefteverlagend
werken. De behoefte van de onderhoudsgerechtigde kan mede omvatten de premie voor een
voorziening na overlijden van de onderhoudsplichtige (artikel 1:157 lid 2 BW). Een recht op
huurtoeslag is van aanvullende aard en dient bij het bepalen van de behoefte geen rol te spelen.
Kosten voor rechtsbijstand kunnen de behoefte beïnvloeden als daarvoor een schuld is aangegaan.
De bepaling van de behoefte aan partneralimentatie is maatwerk. Voor het bepalen van de netto
behoefte is echter ook een vuistregel (de zogenoemde Hofnorm) beschikbaar. Deze vuistregel kan
worden toegepast, tenzij het bedrag dat aan de hand van de vuistregel is berekend voldoende
gemotiveerd is betwist. De vuistregel sluit aan bij het netto te besteden gezinsinkomen van partijen
voor het uiteengaan, verminderd met het eigen aandeel kosten kinderen. Dit bedrag wordt geacht
beschikbaar te zijn geweest voor het levensonderhoud van beide partijen. Omdat een alleenstaande
duurder uit is dan een samenwoner, wordt de helft van dit te verdelen inkomen met 20% verhoogd.
De behoefte kan derhalve gelijkgesteld worden aan 60% van het netto gezinsinkomen, in
voorkomende gevallen te verminderen met het destijds voor rekening van de ouders komende eigen
aandeel in de kosten van de kinderen. Het netto gezinsinkomen wordt daarbij gevormd door de
daadwerkelijke inkomsten (uit arbeid, uitkering en/of vermogen), verminderd met de op dit inkomen
drukkende belastingen en netto uitgaven inkomensvoorzieningen, en kan volgens de thans geldende
alimentatienormen worden bepaald met behulp van de bruto of netto methode. Geen rekening wordt
gehouden met de fiscale gevolgen van het zijn van eigenaar van een woning (eigenwoningforfait,
fiscale aftrek van hypotheekrente) en de bijtelling vanwege een auto van de zaak.
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Kies voor wie u de bruto aanvullende behoefte wilt berekenen
Standaard wordt de bruto aanvullende behoefte berekend voor de partij die u als
”Alimentatiegerechtigde” heeft ingevoerd. Maar wilt u de bruto aanvullende behoefte voor de
andere partij uitrekenen, selecteer dan de andere partij. De berekening van de bruto aanvullende
behoefte wordt dan verborgen bij de ”Alimentatiegerechtigde” en opent dan bij de andere partij.

Standaard wordt de bruto aanvullende behoefte berekend voor de ”Alimentatiegerechtigde”.
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Wanneer u de andere partij kiest, dan sluit de berekening van de bruto aanvullende behoefte bij de
”Alimentatiegerechtigde” en opent de berekening van de bruto aanvullende behoefte bij de
”Alimentatieplichtige”.
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Netto behoefte
De netto behoefte kan bepaald worden aan de hand van 3 varianten, namelijk:
•
•
•

Berekenen op basis van totaalbedrag
Berekenen op basis van 60 procentsnorm
Overnemen uit een berekening voor scheiding

Berekenen op basis van totaalbedrag
Bij de berekening van de behoefte op basis van een totaal bedrag kunt u zelf een bedrag aan netto
behoefte invullen. U kunt hierna eventueel deze netto behoefte nog indexeren.
Voorbeeld
In het convenant uit 2015 van partijen staat als uitgangspunt een netto huwelijks gerelateerde
behoefte van € 2.500 pm. Vul dan bij ”Netto behoefte” het bedrag van € 2.500 in en klik op Ja bij
indexeren, met als Startjaar 2015 en als Eindjaar het jaar waarin u aan het rekenen bent.
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Berekenen op basis van 60% norm
Bij deze optie kunt u de netto behoefte berekenen op basis van de 60% methode (ofwel de
Hofnorm). Eerst vult u het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk in en de kosten van de kinderen.
Deze twee bedragen worden van elkaar afgetrokken. Van het saldo wat overblijft, neemt men dan
60%, met als motivering dat een alleenstaande meer kosten heeft dan een persoon die samenwoont.
Wilt u de berekende netto behoefte indexeren, dan vinkt u de JA knop aan bij indexeren. De jaren
kunnen worden aangepast door op het jaar te klikken en een ander jaar te kiezen.
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Overnemen uit een berekening voor scheiding
Wanneer u in dezelfde casus al een berekening VOOR scheiding heeft gemaakt en dus ook al een
netto behoefte heeft berekend, dan kunt u met deze optie deze netto behoefte overnemen in de
berekening NA scheiding. Selecteer een berekening VOOR scheiding en klik op de knop OVERNEMEN
om de behoefte in de berekening te zetten.
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Berekening bruto aanvullende behoefte AG
Van de totale netto behoefte wordt eerst het eigen netto inkomen van de alimentatiegerechtigde
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
alimentatiegerechtigde, maar ook wordt er rekening gehouden met de aangepaste algemene
heffingskorting en de te betalen inkomensafhankelijke bijdrage ZVW.

Eigen netto inkomsten alimentatiegerechtigde
Bij de berekening van de eigen netto inkomsten van de alimentatiegerechtigde wordt geen rekening
gehouden met eventuele hypotheekrente aftrek en kindgebonden budget. Dit eigen netto inkomen
kan dus afwijken van het netto besteedbaar inkomen bij post 120a en 120b.
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Eigen bijdrage kosten kinderen
Eventueel kan de netto behoefte van de alimentatiegerechtigde worden verhoogd met de eigen
bijdrage van de alimentatiegerechtigde in de kosten van de kinderen. INA geeft hier drie opties voor,
namelijk:
•
•
•

Zelf een bedrag invullen
Overnemen uit post 141
Post 141 – bedrag aan KGB

Zelf een bedrag invullen
U kunt zelf een bedrag invullen, of het bedrag gewoon op nul laten staan. Standaard wordt er geen
bedrag meegenomen voor de eigen bijdrage in de kosten van de kinderen.

Overnemen uit post 141
De bijdrage aan de kosten van de kinderen die in post 141 van de draagkracht berekening is
meegenomen, wordt nu automatisch ook meegenomen in de bruto aanvullende behoefte
berekening. De behoefte van de alimentatiegerechtigde wordt hierdoor verhoogd.

Post 141 – bedrag aan KGB
De behoefte van de alimentatiegerechtigde wordt in deze optie verhoogd met de bijdrage aan de
kosten van de kinderen die in post 141 van de draagkracht berekening is meegenomen maar deze
wordt wel eerst verminderd met het te ontvangen bedrag aan kindgebonden budget (post 119a).
Hierdoor wordt de resterende bijdrage vaak lager en soms zelfs nul.
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Tip! Controle berekening
Door in de draagkrachtberekening van de alimentatiegerechtigde de gevonden ”Bruto aanvullende
behoefte” in te vullen in post 79 (periodieke uitkeringen en verstrekkingen) 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.
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Printen en PDF downloaden
U kunt de bruto aanvullende behoefteberekening printen door naar het printmenu te gaan en de
optie ”Bruto aanvullende behoefte” aan te vinken. De bruto aanvullende behoefteberekening wordt
dan onder de draagkrachtberekening van de alimentatiegerechtigde geprint.
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Wilt u niet heel de draagkrachtberekening mee printen maar bijvoorbeeld alleen het inkomen met
de bruto aanvullende behoefteberekening, vink dan de optie ”Alleen NBI” aan.
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