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Op de eerste plaats natuurlijk de allerbeste wensen en veel geluk en gezondheid toegewenst 

voor 2023. De Alimentatienormen 2023 zijn inmiddels gepubliceerd en er staan veel 

veranderingen in. In deze nieuwsbrief behandelen wij deze veranderingen en de aanpassingen 

in INA alsook enkele belastingwijzigingen van 2023. 

 

Belangrijkste aanpassingen in de Alimentatienormen van 2023  

Op 30 december jl. is het nieuwe rapport Alimentatienormen 2022 gepubliceerd met als bijlage de nieuwe 

tarieven 2023, de behoeftetabel 2023 en de draagkrachttabel 2023. 

• Forfaitaire benadering draagkracht partneralimentatie  
De vaststelling van de draagkracht voor kinder- en partneralimentatie zijn zoveel mogelijk 
gelijkgetrokken. Bij zowel kinder- als partneralimentatie wordt nu in beginsel forfaitair gerekend 
met een woonbudget van 30 procent van het netto besteedbaar inkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Post 122b was voorheen de bijstandsnorm en is nu het bedrag voor kosten aan levensonderhoud. 
Dit bedrag is wel afgeleid van de bijstandsnorm. 

o Post 123b was voorheen de werkelijke woonlasten, dit is nu het woonbudget geworden. 
Het woonbudget is 30% van het netto besteedbaar inkomen (post 120b). 
Lees over het Woonbudget op bladzijde 21 en 23 van de Alimentatienormen 2023 >> 

o De post 124 t/134 zijn vervallen en vervangen door post 134b Overige lasten 
Lees over Overige lasten op bladzijde 35, 36 en 37 van de Alimentatienormen 2023 >> 

https://portal.ina-pfr.nl/content/uploads/sites/7/2023/01/tremarapport-versie-2023-januari.pdf
https://portal.ina-pfr.nl/content/uploads/sites/7/2023/01/tremarapport-versie-2023-januari.pdf
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• Jusvergelijking wordt Vergelijking besteedbaar netto inkomen 
De zogenoemde jus-vergelijking is veranderd in een vergelijking van bedragen die partijen na 
betaling van de kinder- en partneralimentatie feitelijk netto te besteden hebben. 

 

 

 

 

 

 
 

o In de vroegere jusvergelijking werd het gehele draagkrachtloos inkomen als last meegenomen in de 
vergelijking. In de nieuwe vergelijking worden de netto beschikbare inkomens van partijen met 
elkaar vergeleken. Enkel nog de bijzondere kosten, die niet verwijtbaar en niet vermijdbaar zijn, 
worden in de vergelijking meegenomen. Dit geldt ook voor de kosten van de kinderen, voor zover 
die niet uit het kindgebonden budget worden voldaan. 
Lees over de Vergelijking op bladzijde 27 en 28 van de Alimentatienormen 2023 >> 

 

• Behoeftetabel eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen 
In de tabellen eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen zijn de eerste twee 
kolommen vervallen (dus die van € 1250 en 1500). En in de tabellen eigen aandeel wordt vanaf 
2023 gerekend met een gemiddeld bedrag aan te ontvangen kinderbijslag. Het puntensysteem is 

daarmee komen te vervallen. 

 

 

 

 

• Bedrag kosten van levensonderhoud fors gestegen 
In 2022 was het bedrag voor de kosten van levensonderhoud nog € 1.020, maar in 2023 is dit 
bedrag gestegen naar € 1.175. De stijging komt met name doordat de bijstandsnorm met ruim 10% 
is gestegen en de zorgtoeslag met ruim € 45 is gestegen. 

 

 

 

 

 

 

https://portal.ina-pfr.nl/content/uploads/sites/7/2023/01/tremarapport-versie-2023-januari.pdf
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• Bruto aanvullende behoefte 
Voor het bepalen van de aanvullende behoefte van de onderhoudsgerechtigde beveelt de 
expertgroep aan om op zijn/haar (redelijkerwijs te verwerven) netto inkomen zijn/haar aandeel in 
de kosten van de kinderen in mindering te brengen voor zover dat aandeel meer is dan het 
kindgebonden budget.  

 

 

 

• Reiskosten 
De reiskosten woon-werkverkeer op pagina 36 zijn verhoogd van € 0,125 naar € 0,19 per kilometer. 
 

• Ingangsdatum 
De expertgroep adviseert deze aanbevelingen toe te passen in zaken die na 1 januari 2023 op 
zitting worden behandeld en waarbij de ingangsdatum van de (gewijzigde) alimentatie op of na 1 
januari 2023 ligt. 

 

• Vraag vanuit de praktijk : Hoe kan in INA de draagkracht voor de partneralimentatie nog volgens 
de ”oude methode” berekend worden in 2023? 
 
Vanaf 2023 is de oude methode niet meer beschikbaar in INA. Maar door de echte bijstandsnorm 

en de werkelijke woonlasten en werkelijke ziektekosten in te vullen, reken je eigenlijk weer volgens  

te ”oude methode”. Vul in INA dan het volgende in: 

▪ Post 122b € 970 pm  (= de bijstandsnorm alleenstaande in 2023  € 1.196 - gemiddelde 
basishuur € 223 - inbegrepen nominaal deel premie ZVW  € 3) 

▪ Post 123b # de echte woonlasten  
▪ Post 134b de echte premie ziektekosten 
▪ Post 134b indien van toepassing extra lasten 

 
En kies bij een vergelijking voor de keuze draagkrachtloos inkomen. 
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Voorbeeld 

 

 

 

 

 

Belangrijkste aanpassingen in de Inkomensbelasting 2023  

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in de inkomstenbelasting die effect hebben op het 

alimentatierekenen.  

• Box III  

In december 2021 heeft de Hoge Raad in het Kerstavond-arrest geoordeeld dat het box 3-stelsel in 

bepaalde gevallen in strijd is met Europees recht en dat dit moet worden hersteld. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen het verleden (2017 t/m 2022), de overbruggingsperiode (2023 t/m 2025) en 

de toekomst (2026 en latere jaren).  

Voor de belastingjaren 2023, 2024 en 2025 heeft het kabinet overbruggende wetgeving voor box 3 

ontworpen, op basis van de forfaitaire spaarvariant. Bij de forfaitaire spaarvariant wordt het vermogen 

verdeeld in drie vermogenscategorieën met elk een eigen forfaitair rendementspercentage:  

• banktegoeden (0,36%)  
• overige bezittingen (6,17%)  
• schulden (2,57%).  

De definitieve percentages worden begin 2024 vast gesteld. 

Rekening houdend met het heffingsvrije vermogen wordt vervolgens een nieuw voordeel uit sparen en 

beleggen berekend.  
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Voorbeeld 

 

 

• Arbeidskorting gestegen 

De arbeidskorting is een heffingskorting waarop iedereen recht heeft die arbeidsinkomen geniet. De 

arbeidskorting is verhoogd en met name de middeninkomens profiteren hiervan. Het maximale bedrag aan 

arbeidskorting is van 4.260 euro in 2022 gegaan naar 5.052 euro in 2023. 

 

• Versnelde afbouw zelfstandigen aftrek 

De zelfstandigenaftrek zal versneld worden afgebouwd, van 6.310 euro in 2022 naar uiteindelijk 900 euro in 

2027.  Per 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 5.030. Met de afbouw van de zelfstandigenaftrek wordt 

beoogd het verschil in fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen. De 

zelfstandigenaftrek voor starters, de zogenoemde startersaftrek, blijft ongewijzigd (€ 2.123). 

 

• Beperking aftrek partneralimentatie 

Sinds 1 januari 2020 vond er een verlaging plaats van het toptarief waartegen de persoonsgebonden 

uitgaven aftrekbaar zijn. Hieronder valt ook partneralimentatie. In 2023 is een einde gekomen van de 

afbouw van de aftrekbeperking en is de partneralimentatie alleen nog maar aftrekbaar tegen het 

basistarief van 36,93%. Voor de alimentatieplichtige die een inkomen heeft boven de € 73.031, heeft deze 

maatregel dus gevolgen. Bij het berekenen van de partneralimentatie wordt namelijk de netto bijdrage aan 

partneralimentatie gebruteerd volgens de methode Buijs. Uitgangspunt bij die methode is dat de netto 

partneralimentatie met het fiscale voordeel van de te betalen alimentatie wordt verhoogd. Door de 

verlaging van de aftrek zal hierdoor het fiscale voordeel lager worden. 

 

• Kindgebonden budget omhoog 

Het kindgebonden budget is in 2023 fors gestegen. Ouders krijgen meer kindgebonden budget per kind en 

een alleenstaande ouder krijgt een extra verhoging. 

Maximale bedragen 2022 2023 

1 kind € 1.220 € 1.653 

2 kinderen € 2.326 € 3.185 

3 kinderen € 3.327 € 4.717 

de 4de en volgende  € 1.001 € 1.532 

alleenstaande ouderkop € 3.285 € 3.848 
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Alimentatie indexeringspercentage 2023  

Even nogmaals ter info: 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.  

 

 

 

 

 

 

Gebruikerstraining INA 

Wij organiseren regelmatig algemene gebruikerstrainingen, 

waaraan iedereen kosteloos kan meedoen. De eerst volgende 

training is op maandag 16 januari van 14 tot 16 uur (online via 

MS Teams). In deze training wordt met name ingegaan op de 

wijzigingen met betrekking tot de nieuwe Alimentatienormen 

2023. 

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 (31 maart) >>>  

Meer info over de verdiepingscursus (21 april) >>> 

 

 

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://www.sdujuridischeopleidingen.nl/producten/7482/basiscursus-alimentatierekenen
https://www.sdujuridischeopleidingen.nl/producten/7486/verdiepingscursus-alimentatierekenen
mailto:ina-pfr@sdu.nl

