
 

 

 

Beste gebruiker van INA, 

Allereerst de beste wensen voor 2022. Wij hebben tijdens de feestdagen niet stil 

gezeten, alle tarieven voor 2022 zijn weer in INA verwerkt en op 30 december jl. is  

de Trema release 2022 live gegaan. 

 

Belangrijkste wijzigingen in de belastingtarieven  

Wij hebben de belangrijkste wijzigingen in 2022 die effect hebben op het maken van een 

alimentatieberekening voor u op een rijtje gezet. Lees meer >>> 

 

Rapport Alimentatienormen 2022 

Op 29 december is het nieuwe rapport Alimentatienormen 2022 gepubliceerd met als bijlage de tarieven 

2022 en de behoeftetabel en draagkrachttabel 2022. Lees meer >>> 

 

INA Datakaart 2022 

In de INA Datakaart vindt u een overzicht met de belangrijkste bedragen en formules die u nodig heeft bij 

alimentatierekenen. De INA Datakaart 2022 is inmiddels beschikbaar. Download hier >>> 

 

UPDATES vanuit INA 

Naast de nieuwe tarieven voor 2022 hebben wij in INA nog enkele andere aanpassingen doorgevoerd. 

  

https://portal.ina-pfr.nl/belasting-wijzigingen-2022/
https://portal.ina-pfr.nl/rapport-alimentatienormen-2022/
https://portal.ina-pfr.nl/content/uploads/sites/7/2022/01/INA-DATAKAART-2022.pdf


 

• Wat wilt u berekenen? 
 

 

Wanneer u een berekening bij een casus 
aanmaakt kunt u voortaan duidelijk kiezen wat 
u in deze berekening wilt gaan berekenen, 
namelijk: 
 
X Voor scheiding (behoefte) 
O Na scheiding (draagkracht) 
 
X Alleen kinderalimentatie 
O Alleen partneralimentatie 
O Kinder- en partneralimentatie 
 
Let op! Standaard opent een nieuwe 
berekening als een berekening ”voor scheiding 
& alleen kinderalimentatie”, dit was voorheen 
”kinder- en partneralimentatie” na scheiding.  
 

  

• Extra vraag m.b.t. de verzorgend ouder met een bijstandsuitkering 
 

 

Bij het aanmaken van een nieuwe berekening is 
een extra vraag toegevoegd bij de 
alimentatiegerechtigde, namelijk: 
”Is de alimentatiegerechtigde een verzorgende 
ouder met een bijstandsuitkering?” 
Standaard staat deze vraag op NEE. Wanneer de 
JA wordt aangeklikt, dan wordt de draagkracht 
van de Alimentatiegerechtigde bij post 140a op 
NUL gezet. 
 

 

• Bruto aanvullende behoefte berekening 

 

 

De berekening van de bruto aanvullende 
behoefte voor een alimentatiegerechtigde kan 
voortaan gemaakt worden in de 
draagkrachtberekening. Hiervoor hoeft dus niet 
meer eerst van scherm gewisseld te worden. Bij 
de berekening van de bruto aanvullende 
behoefte wordt berekend hoeveel de 
alimentatiegerechtigde aan bruto 
partneralimentatie nodig heeft om in zijn/haar 
totale netto behoefte te kunnen voorzien. 
 
Zie ook de handleiding Berekening bruto 
aanvullende behoefte >>> 

 

https://portal.ina-pfr.nl/content/uploads/sites/7/2022/01/Bruto-aanvullende-behoefte-AG.pdf
https://portal.ina-pfr.nl/content/uploads/sites/7/2022/01/Bruto-aanvullende-behoefte-AG.pdf


 

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

regelmatig kosteloze gebruikerscursussen, de eerst volgende 

trainingen zijn op maandag 21 februari en dinsdag 21 juni 

(online via MS Teams) en maandag 4 april (live op het kantoor 

van Sdu in Den Haag). 

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 >>> 

 

 

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

