
 

STAPPENPLAN BEREKENING KINDERALIMENTATIE  

 

 

Behoefte van de kinderen 

 

NIET bekend        WEL bekend 

 

 

  Kies voor een berekening Voor scheiding / Behoefte       
  

 

1 Bereken netto besteedbaar gezinsinkomen (NBGI)  

>> NBGI voor scheiding 

+ NBI voor scheiding ouder1 (post 41 t/m 120a)  
+ NBI voor scheiding ouder2 (post 41 t/m 120a) 
+ KGB voor scheiding (advies KGB bij NBGI voor scheiding) 
- Netto kinderopvang kosten 
- /+ Bijzondere kosten  

 Ouderschapsplan of convenant 
 
Neem de behoefte van de kinderen 
overnemen uit het ouderschapsplan of 
convenant 

  Totaal NBGI voor scheiding   

 

 

2 Bepaal het EIGEN AANDEEL in de kosten van de kinderen  
>> Eigen aandeel kosten kinderen 

 * Totaal NBGI voor scheiding 
* Aantal kinderen 

* Puntenaantal /leeftijd 
 

 Indien van toepassing indexeren 

 
Behoeftetabel 

 

 
Eigen aandeel kosten kinderen 

 

 
Indien van toepassing indexeren 

 

 

 

 

 

Behoefte van de kinderen 

(gebruik deze behoefte in een berekening Na scheiding /Draagkracht) 

 

 

 



 

 

 

 

Bijdrage aan de kosten van de kinderen 
 

Kies voor een berekening Na Scheiding / Draagkracht 

 

3 Bereken netto besteedbaar inkomen (NBI) van de ouders na scheiding >> post 41 t/m 120a 

+ NBI na scheiding ouder1 (post 120a AP) 
+ KGB na scheiding ouder 1 (post 119a AP) 

+ NBI na scheiding ouder2 (post 120a AG) 
+ KGB na scheiding ouder2 (post 119a AG) 

Totaal NBI na scheiding ouder1 (post 120a AP) Totaal NBI na scheiding ouder 2 (post 120a AG) 

 
 

4 DRAAGKRACHT t.b.v. kinderalimentatie >> post 120a t/m 140a 

Totaal NBI na scheiding ouder1 (post 120a AP) Totaal NBI na scheiding ouder2 (post 120a AG) 

>>> draagkracht vader berekenen 
        conform formule of tabel 

>>> draagkracht moeder berekenen 
         conform formule of tabel 

>>> Draagkracht ouder1 (post 140a AP) >>> Draagkracht ouder2 (post 140a AG) 

 

 
5 Bepaal de zorgkorting  >> Rekenmethodes > verdeling kosten kinderen >1de blad 

Zorgkorting = Percentage  x Eigen aandeel kosten kinderen 

Vuistregel percentage:      5% bij gedeelde zorg minder gedurende dan 1 dag per week 
                                              15% bij gedeelde zorg op gemiddeld 1 dag per week 
                                              25% bij gedeelde zorg op gemiddeld 2 dag per week 
                                              35% bij gedeelde zorg op gemiddeld 3 dag per week 

 
 

6 Bereken de BEHOEFTE van de kinderen >> Rekenmethodes > verdeling kosten kinderen > 2de blad 

+ Eigen aandeel kosten kinderen ← overnemen uit een berekening voor scheiding/of zelf invullen/ of berekenen  
+ netto kinderopvangkosten 
+ Overige bijzonder kosten  

  Totale kosten kinderen 

 
 

7 Verdeling van de kosten van de kinderen >> Rekenmethodes > verdeling kosten kinderen > 3de blad 

Totale draagkracht =  Draagkracht ouder1  + Draagkracht ouder2 

 
Totale draagkracht > groter dan > Totale kosten kinderen   >>>   Aandeel ouder bepalen met draagkrachtvergelijking 
 
Totale draagkracht < kleiner dan < Totale kosten kinderen   >>>  ˗ Aandeel ouder is gelijk aan de draagkracht 
                                                                                                                      zorgkorting corrigeren met ½ van het TEKORT 
                                                                                                                   ˗ Check of de werkelijke woonlasten duurzaam 
                                                                                                                      aanmerkelijke lager zijn. 
 

Aandeel ouder1 Aandeel ouder2 

(-/-  zorgkorting) (-/-  zorgkorting) 

Bijdrage ouder 1 Bijdrage ouder 2 

 


