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Jusvergelijking  

Met behulp van de jusvergelijking kunt u berekenen bij welk bedrag aan bruto 

partneralimentatie de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde evenveel ”vrije 

ruimte” ofwel ”jus” overhouden. 

 

 Waar in INA: Rekenmethodes > Automatische Jusvergelijking > 100% 

(alleen bij partneralimentatie na scheiding van toepassing) 

 

 

 

 

 

Jusvergelijking 

Indien er sprake is van eigen inkomen van een alimentatiegerechtigde en/of van een relatief hoge 

behoefte en/of draagkracht, kan het redelijk zijn de financiële situatie van partijen op basis van 

ieders inkomen en lasten te vergelijken. Men noemt dit een jusvergelijking. In het algemeen vindt 

men het redelijk dat de alimentatiegerechtigde niet meer “vrije ruimte” of “jus” over houdt dan de 

alimentatieplichtige. Met andere woorden: de alimentatiegerechtigde behoeft niet in een betere 

financiële positie te worden gebracht dan de alimentatieplichtige. Het moet niet zo zijn dat de ex-

partner die de partneralimentatie ontvangt vermeerderd met het eigen inkomen meer overhoudt 

dan de alimentatieplichtige. In de jusvergelijking wordt berekend welk bedrag aan 

partneralimentatie betaald moet worden, zodat de ex-partners na de scheiding in een financieel 

vergelijkbare situatie komen te verkeren. Het zou dus kunnen betekenen dat de alimentatieplichtige 

minder partneralimentatie hoeft te betalen, dan het bedrag dat volgt uit de draagkrachtberekening 

of de behoefteberekening.  
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100% Jus of een ander percentage 

In beginsel wordt veelal uitgegaan van een jusvergelijking met als uitgangspunt 100% jus. Dit 

betekent dat er een bedrag aan bruto partneralimentatie wordt berekend waarbij partijen precies 

evenveel vrije ruimte ofwel ”jus” overhouden. Partijen leven dus op hetzelfde welstandsniveau, 

waarbij wel rekening wordt gehouden met hun eigen lasten (draagkrachtloos inkomen). 

Wanneer gekozen wordt voor een ander percentage aan jus, bijvoorbeeld 80%, dan wordt berekend 

bij welke partneralimentatie de alimentatiegerechtigde 80% vrije ruimte overhoudt van de 100% 

vrije ruimte die de alimentatieplichtige overhoudt. Soms kan dit als meer rechtvaardig worden 

ervaren, bijvoorbeeld wanneer de alimentatieplichtige veel meer uren werkt dan de 

alimentatiegerechtigde. 

 

 

Eigen bijdrage in de kosten van de kinderen 

In de jusvergelijking wordt  het eigen aandeel van ieder in de kosten van de kinderen (incl. 

zorgkorting) meegenomen als eigen lasten. INA geeft hier drie opties voor, namelijk:   

X Post 141 – bedrag KGB 

O Post 141 

O Zelf invullen 

 

Post 141 – bedrag aan KGB 
Als standaard optie wordt bij een nieuwe berekening gerekend met de optie: Post 141 – bedrag KGB. 

Bij deze optie wordt alleen het eigen aandeel in de kosten van de kinderen meegenomen wat niet 

gedekt wordt door het ontvangen kindgebonden budget. 

 

Overnemen uit post 141 
Bij deze optie wordt de bijdrage aan de kosten van de kinderen die in post 141 van de draagkracht 

berekening is meegenomen ook automatisch meegenomen in de jusvergelijking. Het eigen aandeel in 

de kosten van de kinderen wordt dus bij deze optie niet verlaagd met het kindgebonden budget. 

 

Zelf een bedrag invullen 
Bij deze optie kunt u zelf een bedrag invullen voor het eigen aandeel in de kosten van de kinderen in 

de jusvergelijking van de AP en van de AG. 
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