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Beste INA-gebruiker, 

Vandaag ontvangt u weer een nieuwsbrief over alimentatie zaken, 
Maar omdat het 5 december is hebben wij deze speciaal op rijm laten maken. 

 

Nieuwe methode berekening partneralimentatie 

 
25 november jl. heeft de Expertgroep alimentatie nieuwe aanbevelingen gepubliceerd, 
waarin de nieuwe manier van partneralimentatie per 1 januari 2023 in staan gepresenteerd. 
 

Met deze nieuwe manier wil de Expertgroep de verschillen tussen kinder- en partneralimentatie 
zo veel mogelijk beperken, 
zo wil men aan een betere voorspelbaarheid werken. 
 

Standaard wordt vanaf 1 januari de draagkracht nu met een woonbudget belast,  
en niet meer met de werkelijke woonlast. 
 

Het woonbudget gaat er vanuit dat iemand 30 procent van zijn netto besteedbaar inkomen kwijt is 
aan wonen, 
als dit bedrag hoger mocht zijn, moet men dit maar aantonen. 
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Let wel, de hogere lasten moeten niet vermijdbaar en verwijtbaar zijn,  
dan kan er een extra last worden meegenomen, conform de 7.2 lijn. 
 

Er kan ook reden zijn om van een lager bedrag dan het woonbudget uit te gaan, 
maar alleen als er een tekort aan draagkracht om in de behoefte voorzien is ontstaan. 
 

Tevens moet de werkelijke woonlast wel “duurzaam aanmerkelijk” lager zijn. 
dit is dus niet het geval als iemand tijdelijk bij zijn ouders is ingetrokken en een eigen woning zoekt 
op termijn. 
 

Ook de zogeheten jusvergelijking  verandert volgend jaar, 
zo worden alleen nog maar de inkomens vergeleken met elkaar. 
 

Alleen de bijzondere kosten kunnen in de vergelijking nog worden meegenomen, 
met behulp van INA kan dan aan een maximaal bedrag van alimentatie worden gekomen. 
 

Half december is er in INA een prognose berekening beschikbaar, 
met alle aanpassingen erin voor het komende jaar. 

 
Meer informatie is te vinden in onderstaande linken, 
je kunt ze openen door ze aan te vinken. 
 

Link naar het persbericht op rechtspraak.nl >>> 

Link naar tekst forfaitaire benadering draagkracht partneralimentatie  >>> 

 

  

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Nieuwe-berekening-partneralimentatie-geldt-vanaf-1-januari-2023.aspx
https://portal.ina-pfr.nl/content/uploads/sites/7/2022/11/Tekst-forfaitaire-benadering-draagkracht-partneralimentatie.pdf
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Interessante Jurisprudentie:  

Kortgeding over omgang tijdens pakjesavond >>> 

 

De vader wil graag op 5 december Sinterklaas vieren met al zijn kinderen, 

maar de moeder wil dat verhinderen. 

 

Het zou allemaal te vermoeiend zijn voor de zoon, 

en dan is op die dag de zwemles ook nog eens niet gewoon. 

 

De voorzieningenrechter vindt eigenlijk dat partijen dit samen moeten besluiten, 

en niet hiervoor een kort geding  moeten gebruiken. 

 

De rechter is toch met het nemen van een beslissing doorgegaan, 

omdat Rechtsweigering niet is toegestaan. 

 

De vader mag van de rechter op 5 december Sinterklaas vieren met zijn samengesteld gezin, 

dus met zijn zoon en de twee kinderen van zijn nieuwe vriendin. 

 

De zoon kan namelijk op 6 december van al het feesten bijkomen, 

want de hele school heeft dan een dag vrij genomen. 

 

Deze periode van het jaar is sowieso een vermoeiende tijd voor een kind, 

‘gelukkig wordt het daarna weer januari’, aldus de voorzieningenrechter-Sint. 

 

Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 29 november 

2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:4951 

 

 

https://portal.ina-pfr.nl/kort-geding-over-omgang-tijdens-pakjesavond/
https://opmaat.sdu.nl/book/ECLI_NL_RBMNE_2022_4951
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Voor het huwelijk is niet af te zien van partneralimentatie >>> 

 

Aanstaande echtgenoten kunnen voorafgaand aan het huwelijk niet bij huwelijkse voorwaarden 

het recht op partneralimentatie bij echtscheiding uitsluiten, 

dit heeft de Hoge Raad in lijn van eerdere rechtspraak doen te besluiten.  

 

Het niet voorafgaand aan het huwelijk afstand kunnen doen van het recht op partneralimentatie is 

volgens vele verdrietig, 

maar volgens de Hoge Raad is het gewoon nietig. 

 

Zo’n stap zou meer op de weg van de wetgever liggen, en niet van de Hoge Raad, 

maar de kans hierop is klein, nu dit artikel niet meer in het initiatiefwetsvoorstel staat. 

 

Hoge Raad 25 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1724  

 

 

 

GEBRUIKERSTRAININGEN INA 

Maandag 16 januari van 14 tot 16 uur 

organiseren wij weer een gebruikerstraining, 

en iedereen kan kosteloos meedoen aan deze 

happening. 

Speciale aandacht zal aan de wijzigingen van 2023 

worden besteed, 

en de nieuwe berekening van partneralimentatie 

belichten wij hierbij breed.  

          Meer info over de gebruikerstrainingen >>> 

 
 
 

VRAGEN OVER INA 
Wilt u wat hulp bij een berekening of heeft u vragen?  

Bel of mail ons dan gerust, wij zijn bereikbaar op de doordeweekse dagen.  

INA SUPPORTLIJN: 070 - 378 93 23   of   ina-pfr@sdu.nl 

 

https://portal.ina-pfr.nl/voor-huwelijk-is-niet-af-te-zien-van-partneralimentatie/
https://opmaat.sdu.nl/book/ECLI_NL_HR_2022_1724
https://portal.ina-pfr.nl/gebruikerstrainingen/
mailto:ina-pfr@sdu.nl

