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Beste INA-gebruiker, 

Recent is er in INA weer een nieuwe release live gezet met verschillende 

aanpassingen, hieronder vindt u een opsomming van de aanpassingen. 

 

UPDATES vanuit INA 

• Nieuwe functies bij de optie Specificatie 
 

 
 

Bij veel posten is het mogelijk om een 
specificatie in te voeren. Voorheen was het 
hierbij alleen mogelijk om bedragen bij elkaar 
op te tellen. De specificatie is nu uitgebreid 
met twee extra opties, namelijk het berekenen 
van een gemiddelde en het berekenen van een 
gemiddelde met weegfactor. 
 
Je kunt nu kiezen uit: 
O Optellen 
O Gemiddelde 
O Gemiddelde met weegfactor 
 
Bij de berekening van het gemiddelde met 
weegfactor wordt bedoeld dat elk bedrag met 
een wegingsfactor (cijfer) wordt 
vermenigvuldigd, deze bedragen worden bij 
elkaar opgeteld en vervolgens wordt dit totaal 
gedeeld door de som van de wegingsfactoren. 
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• Nieuwe optie om de draagkracht gelijk te verdelen over de kinderen 
 

 

In de berekening en verdeling van de kosten 
van de kinderen wordt standaard de 
draagkracht van een partij verdeeld naar rato 
van de behoefte van de kinderen. Hier is een 
nieuwe optie aan toegevoegd, namelijk om de 
draagkracht van een partij gelijk te verdelen 
over de kinderen. 
 
Deze nieuwe optie vindt u onder het blok 
”Gegevens  overnemen tbv kinderalimentatie”. 
 
 
 

 
 
 

• Van periode wisselen bij een nieuwe berekening in een casus 
 

 

Bij het maken van een nieuwe berekening in 
een casus kunt u de periode nu ook aanpassen 
wanneer u gegevens overneemt uit een 
andere casus. 

 
 
 

• Schermen van de Netto Methode aangepast 
 

 

De menuschermen van de netto methode zijn 
in combinatie met de vraag ”Wat wilt u 
berekenen?” aangepast. U ziet nu alleen nog 
maar de menublokken die nodig zijn voor de 
berekening die u wilt maken. 
 
Wanneer u bijvoorbeeld kinderalimentatie na 
scheiding wilt berekenen, dan worden alleen 
nog maar de posten getoond die u nodig heeft 
voor deze berekening en niet meer de posten 
9 t/m27. 
 
Ook kunt u nu in de netto methode een 
aparte berekening vóór scheiding maken om 
de behoefte van de kinderen te berekenen. 
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GEBRUIKERSTRAININGEN INA 

Wij organiseren regelmatig algemene gebruikerstrainingen, 

waaraan iedereen kosteloos kan meedoen. De eerst volgende 

training is op dinsdag 21 juni (online via MS Teams). 

Meer info over de gebruikerstrainingen >>> 

 
 

 
 
 

ALIMENTATIEREKEN CURSUSSEN 

Ook geven wij verschillende cursussen op het gebied van 

alimentatierekenen. Deze cursussen worden gehouden bij Sdu in 

Den Haag. 

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

 

   Meer info over de basiscursus (16 juni) >>>  

   Meer info over de verdiepingscursus (23 juni) >>> 

 

 
 

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

