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Deze nieuwsbrief bevat nieuws over het indexeringspercentage, de kennisbank PFR, de 

belastingplannen 2023 en een update over de verschillende aanpassingen in INA. 

 

Alimentatie indexeringspercentage 2023 bekend 

Een vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud wordt 

met ingang van 1 januari 2023 van rechtswege verhoogd 

met 3,4%, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten. Dat 

heeft de minister voor Rechtsbescherming bekend 

gemaakt. 

 
Lees meer >>>  

 

 

PFR naar Opmaat Personen- en familierecht 

De kennisbank PFR is gemigreerd naar de omgeving van 

OpMaat personen- en familierecht. Het is dus niet meer 

mogelijk om in de voormalige PFR omgeving te komen en 

je wordt nu doorgestuurd naar de OpMaat Personen- en 

familierecht omgeving.  

 

Op de kennisbank OpMaat Personen- en familierecht vind 

je vele bronnen op het gebied van het personen- en 

familierecht, zoals bijvoorbeeld de Sdu Commentaren Personen- en familierecht en Erfrecht, 

Jurisprudentie Personen- en familierecht (JPF), de REP en allerlei boeken. Bovendien krijg je op 

deze site dagelijks nieuws over personen- en familierecht. Op alle bronnen kan je attenderingen 

instellen. Mocht je hier meer over willen weten, volg dan een gratis producttraining.  

 

Link naar OpMaat PFR >>> 

Link voor Producttraining Opmaat >>>  

https://portal.ina-pfr.nl/alimentatie-indexatie-2023-percentage-bekend-34/
https://opmaat.sdu.nl/personenenfamilierecht
https://my.demio.com/ref/JCtPTgXRsmMApIPE
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Updates vanuit INA 

• Aanpassingen bruto aanvullende behoefteberekening 

 

 In de bruto aanvullende behoefteberekening is de post Aandeel kosten kinderen (incl. 

zorgkorting) aangepast. Als standaard optie wordt voortaan 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 kindgebonden budget. 

 

• Post 138a Af: bijdrage aan andere kinderen 

 

 

In de berekening van de kinderalimentatie was al een tijdje een post (138a) voor bijdrage aan 

andere kinderen opgenomen. Deze post is nu ook opgenomen in de berekening voor 

partneralimentatie. Standaard wordt het bedrag dat staat ingevuld bij post 138a voor 

kinderalimentatie ook ingevuld onder deze post bij de partneralimentatie.  
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• Aanpassing gemiddelde berekenen bij nooit in gezinsverband geleefd. 

Wanneer een kind nooit in gezinsverband heeft geleefd, kan het zo zijn dat dit kind bij één van de ouders 

wel met meerdere kinderen bij die ouder in het gezin leeft. Je kunt dan voor deze betreffende ouder de 

tabel en de punten aanpassen. Omdat de eigen bijdrage in de kosten van het kind voor de ene ouder wordt 

berekend op basis van 1 kind en voor de andere ouder op basis van meerdere kinderen, moet bij de 

berekening van het gemiddelde hier rekening mee worden gehouden. In INA is nu een mogelijkheid 

ingebouwd om handmatig hier een correctie voor te maken. 

 

 

Belastingplan 2023 

Dinsdag 21 september 2022 (Prinsjesdag) presenteerde het 

kabinet de Miljoenennota, met daarin de fiscale plannen voor 

2023 en verder. In de link vindt u een document met de  

belangrijkste fiscale plannen uit het Belastingplan 2023 en de 

aanvullende wetsvoorstellen die effect hebben op de uitkomst 

van een alimentatieberekening. 

    Link naar INA Prinsjesdagspecial Belastingplan 2023 >>> 

  

https://portal.ina-pfr.nl/ina-prinsjesdagspecial-belastingplan-2023/
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GEBRUIKERSTRAININGEN INA 

Wij organiseren regelmatig algemene gebruikerstrainingen, 

waaraan iedereen kosteloos kan meedoen. De eerst 

volgende training is op maandag 16 januari 2023 van 14 

tot 16 uur (online via MS Teams). 

Meer info over de gebruikerstrainingen >>> 

 
 

 

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/
mailto:ina-pfr@sdu.nl

