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2 Algemeen    
 
 

2.1  Normeringen, fiscaliteiten, uitgangspunten en wijzigingen. 
 

 

Het (nieuw) berekende bedrag kan worden gehanteerd als beide partijen het hier over eens zijn. Zo niet, dan 

moet de rechter beslissen, verzoek tot toekenning/wijziging aan de rechtbank gaat via een verzoekschrift van 

een advocaat. 

De advocaat kan ter onderbouwing onze berekeningen (voorkeursvariant) inbrengen als onderdeel van het 

verzoekschrift. 

 

Tremanormeringen 

De berekeningen zijn vervaardigd conform de Tremanormeringen, de normen die ook door de rechtbanken 

worden gehanteerd.  Bij kinderalimentatie gaat het dan voornamelijk over de uitgangspunten welvaartsniveau, 

aantal dagen omgangsregeling en ieders inkomen (verdiencapaciteit) en eventuele bijzondere lasten. Bij 

partneralimentatie zijn ook ieders lasten welke zijn opgenomen in de berekeningen van belang.  

Een rechter kan de opgenomen inkomens/ verdiencapaciteit, inkomen van een van nieuwe partners, de hoogte 

van opgevoerde lasten, zoals die van huisvesting, financieringen e.d.) afwijzen c.q. wijzigen.  Hierbij is het van 

belang of de opgenomen bedragen aannemelijk kunnen worden gemaakt. En of de rechter bijvoorbeeld 

opgevoerde lasten niet wenst op te nemen omdat hij het belang van de alimentatiegerechtigde(n) laat 

prevaleren. Vandaar dat wij ook wel meerdere berekeningen voor één zaak vervaardigen, met ''als/dan'' 

varianten. Vervolgens kan dan de klant een keuze maken welke variant hij/ zij voor de onderhandelingen c.q. de 

rechtbank wenst te laten gebruiken.  Zover redelijk hebben wij rekening gehouden met de jurisprudentie van 

gelijksoortige zaken. 

 

Onderlinge overeenkomsten, onafhankelijk van Tremanormen 

Partijen kunnen altijd onderling bedragen overeenkomen, waarop een rechter de overeenkomst kan 

bekrachtigen. Alimentaties voor kinderen vormen hierop een uitzondering; de rechter kan zelfstandig, los van de 

onderlinge afspraken, de kinderalimentatie vaststellen. Ook een gemeente kan bij verhalen van verstrekte 

bijstand afwijken van onderlinge afspraken, en alsnog de Tremanormen hanteren. 

  

Gehanteerde uitgangspunten 

De basis van de bij de berekeningen gehanteerde inkomsten en uitgaven, de ‘’uitgangspunten’’, zijn de door ons 

ontvangen gegevens van de betrokkenen.  Vervolgens zijn deze gegevens geheel of gedeeltelijk bij de 

berekeningen opgenomen, of zijn stelposten gehanteerd, conform de normeringen. 

  

Voorbeelden van opgenomen stelposten; 

• De bij de gezinssituatie behorende bijstandsnorm voor bepaling kosten levensonderhoud en het 

percentage beschikbaarheid draagkracht  

• De opgegeven woonlasten worden in aanmerking genomen. In de bijstandsnorm is evenwel reeds een 

• Component ‘woonlasten' begrepen, gelijk te stellen aan de gemiddelde basishuur conform de Wet op 

de huurtoeslag. Dit bedrag wordt daarom op de werkelijke woonlasten in mindering gebracht. 

• Indien sprake is van een ‘’eigen woning’’; verrekening Eigen Woning forfait en verrekening forfait 

eigenaarslasten 

• Opgegeven premies zorgverzekering minus in bijstandsnorm opgenomen nominaal deel  

• Opname ‘’belast deel premie zorgverzekering’’ (werkgever/ uitkeringsinstantie/ belastingdienst) 

• Eventuele premie zorgverzekering over te ontvangen partneralimentatie. 
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2.2 De rapportage; varianten en kengetallen. 
 

 

Varianten 

Daar de norm echter nog weleens voor verschillende interpretaties vatbaar is kunnen verschillende varianten 

worden doorberekend, afhankelijk van de gekozen uitgangspunten. Tevens kunnen varianten vervaardigd 

worden voor verschillende situaties, voorbeelden; wel/ geen co-ouderschap, wel/ geen eigen huis, wel/geen 

uitkoop partner, wel /geen nieuw partner, parttime /fulltime werk, et cetera. 

 

  

  

Voorbeelden van huidige en/of toekomstige situaties/ varianten 

Consequenties wel/ geen co-ouderschap. 

Consequenties komende inkomensdaling/ stijging. 

Consequenties nieuwe samenwoning, huwelijk of gezinsuitbreiding/ stiefkinderen. 

Consequenties bij geheel of gedeeltelijke afkoop partneralimentatie. 

Bijzondere omstandigheden/ situaties.  

Opname van bijzondere lasten bij de berekeningen kinderalimentatie, welke op basis van de 

‘’aanvaardbaarheidstoets’, alsnog kunnen worden opgenomen. 

 

 

 

 

Kengetallen. 

Opgenomen kengetallen, zoals netto kosten en baten van de berekende alimentatiebedragen, zijn indicaties, 

deze kunnen afwijken door komende wijzigingen in normeringen en het fiscaal regiem, en door persoonlijke 

omstandigheden, welke voor de alimentatieberekeningen buiten beschouwing worden gelaten, maar 

bijvoorbeeld weer wel van toepassing zijn voor de te betalen inkomstenbelasting. Een voorbeeld hiervan is de 

eigen auto van de zaak, voor de alimentatieberekeningen wordt een fiscale bijtelling genegeerd, maar, in de 

praktijk vindt deze veelal wel plaats, waardoor, mede door het fiscaal schijventarief, uiteindelijke 

nettobedragen af kunnen wijken van de vermelde indicaties. 
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2.3 Over inkomens, auto van de zaak en ondernemerschap I. 
 

 

Inkomen 

Veelal is het laatstgenoten belastbaar jaarinkomen -het heffingsloon- het uitgangspunt. Opname na correctie 

(exclusief) eventuele fiscale bijtelling ‘’auto van de zaak’’. 

Alternatief, bijvoorbeeld na wijziging van dit laatste jaarinkomen is uit te gaan van een prognose op basis van 

de actuele situatie; gegevens van de loonspecificatie(s); 12 maal belastbaar maandinkomen (loon voor 

loonheffing, plus vakantiegeld, plus eventuele te verwachten eindejaarsuitkering/ gratificatie/ bonus. 

Indien de prognose voor dit jaar lager uitkomst dan het bekende belastbare loon van vorig jaar, dan wordt het 

belastbaar loon van vorig jaar gehanteerd, omdat er dan van wordt uitgegaan dat een aantal 

looncomponenten (winstdeling bijvoorbeeld) niet op de thans bekende loonspecificaties is af te lezen). 

Vrijwillig inkomensverlies wordt normaliter buiten beschouwing gelaten. 

 

De ‘’auto van de zaak’’ 

Er wordt geen rekening wordt gehouden met de fiscale consequenties ‘’auto van de zaak’’, conform de 

Tremanormering) 

Stelt de werkgever een auto ter beschikking, dan dient voor het gebruik van deze auto van de zaak in vrijwel 

alle gevallen voor de inkomensheffing een forfaitair bedrag bij het inkomen te worden opgeteld.  

Het gevolg hiervan is dat meer belasting moet worden betaald en dat daarom het besteedbaar inkomen daalt. 

Bijzondere omstandigheden daargelaten wordt met deze fiscale bijtelling, en dus met de daling van het 

besteedbaar inkomen, geen rekening gehouden. Immers, de bijtelling betreft in feite een belasting op loon in 

natura: het door de werkgever gratis ter beschikking gestelde privégebruik van de auto waarvoor betrokkene 

zelf geen benzine, verzekering, onderhoud of afschrijving betaalt. 

Argumentatie wetgever; bedoelde belastingclaim wordt voor de betrokkene ruimschoots goedgemaakt door 

de besparing die het gratis gebruik van de auto oplevert. 

 

 

Netto-inkomen 

De netto maandinkomsten berekening (welvaartsniveau tijdens (einde) samenwoning) is met name van belang 

voor de vaststelling van de kosten kinderen en de behoefte aan partneralimentatie.  

Het door ons berekende netto-inkomen per maand, wijkt veelal aanzienlijk af van het netto-inkomen dat   

maandelijks door de werkgever wordt uitbetaald (het maandloon) 

De verklaring hiervoor is onder meer; 

Berekend wordt het jaarlijks netto-inkomen, dit wordt vervolgens gedeeld door 12.  

Dit bedrag wijkt dus veelal af van het maandelijks te ontvangen nettosalaris.  

Omdat bijvoorbeeld; bij de berekeningen van het netto- inkomen de meeste onkostenvergoedingen niet 

worden meegeteld, ook blijft het spaarloon e.d. buiten de netto berekening.  

Het maandelijks berekend netto- inkomen, is   inclusief een’’12e’’ deel vakantiegeld, bonus en dergelijke. 

Verwervingskosten, zoals studiekosten voor verbetering positie/ inkomen, kosten woon-/werkverkeer, worden 

in de netto berekening betrokken, evenals premies AOV/ lijfrente.  (Al deze verrekeningen vindt men niet 

terug in het maandelijks uit te betalen nettoloon) 

Er wordt bij de berekeningen netto- inkomen (nog) niet met alle komende heffingskortingen rekening 

gehouden. 
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2.4  Over inkomens, auto van de zaak en ondernemerschap 2. 
 
 

Zelfstandig ondernemer 

Bij de zelfstandig ondernemer/ DGA is het van belang welk inkomen genoten zou kunnen worden, rekening 

houdend met premies (reserveringen) welke vergelijkbaar zijn met werknemers in gelijke functies in 

loondienst.  

 
 

DGA 

Bij de   DGA (eigenaar besloten vennootschap) is het van belang welk inkomen genoten zou kunnen worden, 

rekening houdend met dividend zodat zou kunnen worden uitgekeerd, ook al heeft dit niet daadwerkelijk 

plaatsgevonden. 

Bij sterk wisselende inkomen per jaar (bijvoorbeeld bij winst uit onderneming), is het gebruikelijk uit te gaan 

van het gemiddelde van de afgelopen drie jaar. 
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2.5  Over werkelijk inkomen en verdiencapaciteit 
 

 

 

 

De verdiencapaciteit. 

 

Voor het berekenen van de alimentatie zijn de inkomens (en daarbij behorende draagkracht) van belang. 

Behalve van het werkelijk inkomen kan van een huidige of toekomstige verdiencapaciteit worden uitgegaan. 

  

 

Men dient zich volledig in te zetten om de verdiencapaciteit volledig te benutten. 

Daarbij zijn alle omstandigheden van belang, waaronder  

De opleiding,  

De werkervaring,  

De geboden tijd om werk te zoeken,  

De gezondheid en eventuele zorg voor kinderen.  

De arbeidsmarktsituatie ter plekke 

 

Het is aan de man of vrouw in kwestie om aan te tonen dat men deze inspanningen heeft verricht. 

Dit betekent onder meer dat de men actief moet solliciteren en/of opleidingen moet volgen waardoor de kans 

op het vinden van een baan groter wordt 

 

Verwijtbaar, niet voor herstel vatbaar inkomensverlies wordt buiten beschouwing gelaten. 

Voorbeeld; minder gaan (over) werken zonder noodzakelijk reden. 
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2.6 Over de eigen woning na de scheiding. 
 

 

Voor de fiscus telt dat er bijtelling is voor het Eigen woning forfait en dat de totale som hypotheekrenteaftrek 

maar 1 keer wordt toegepast.  

 

Betaalde hypotheekrente voor woning waarin ex-partner verblijft 

Hypotheekrente t.g.v. woning waar ex verblijft (rente is gedurende maximaal 2 jaar na scheiding (verbreking 

samenwoning) te verrekenen in box 1, daarna via box 3.  Bijbehorende Eigen woning forfait is in principe 

inkomen voor de vrouw. 

Mede afhankelijk van de eigenaarsverdeling, kan de hypotheekrente (en forfait huurwaarde) fiscaal verrekend 

worden.  Indien deze berekeningen van toepassing zijn is het uitgangspunt (indien niet specifiek anders wordt 

vermeld) dat bij ‘’Betaalde hypotheekrente voor woning waarin ex-partner verblijft’’, diegene die de volledige 

rente betaalt de eigenaar is. 

 

Situatie ‘’Beiden eigenaar woning '' 

Binnen fiscale regels kan men hierover afspraken maken.   

Ieder heeft 50% hypotheekrenteaftrek. Voor de fiscus is het niet van belang wie de hypotheekrente heeft 

betaald. 

 

Het eenvoudigst is als de ''woning bewonende'' partner’’ alles betaalt, de volledige Eigen woning forfait en ook 

de volledige hypotheekaftrek voor zijn/ haar rekening neemt.   En verder geen stappen onderneemt.  

 

Indien één partner de helft van de hypotheek   rechtstreeks betaald aan de hypotheekverstrekker of aan de ex-

partner), dient dit bedrag in haar/zijn aangifte vermeldt als betaalde alimentatie. 

Bij de ander dient deze alimentatie te worden opgegeven worden als ontvangen alimentatie. (Juridische mede-

eigenaar van de woning, dus moet deze ook de helft van de hypotheek + de helft van het eigen woning forfait 

betalen.) 

In deze situatie komt er voor ‘’bijtelling inkomen’’ (ontvangen alimentatie), maar men trekt dit deel weer af als 

"betaalde" hypotheekrente. Ex neemt in aftrek de alimentatieverplichting (50%) en eveneens 50% 

hypotheekaftrek. Geen verschil dus in vergelijking met volledige hypotheekaftrek in de eerste situatie.  

 

Zodra de woning definitief is toebedeeld aan 1 partner, en bij de notaris op naam is gezet, is deze partner 100 

% eigenaar van de woning, en kan 100 % van de rente worden afgetrokken. 

Vooraf overleg met de inspecteur kan vervelende discussie (of naheffingen) achteraf voorkomen. 
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3  Kinderalimentatie     
 
3.1 Kinderalimentatie, algemeen I. 
 

 

Kinderalimentatie .......hoeveel is nodig ...... de behoefte. 

Bij de bepaling van de behoefte kinderalimentatie wordt getracht de levensstandaard van kinderen na een 

scheiding niet of zo min mogelijk te laten dalen, zodat kinderen na een scheiding er zo min mogelijk financieel op 

achteruitgaan. 

 

Onderhoudsplicht van ouders jegens hun minderjarige kinderen 

De wet bepaalt dat (stief)ouders naar draagkracht verplicht zijn bij te dragen in de kosten van verzorging en 

opvoeding van minderjarige (stief)kinderen. Opmerking; verzorging en opvoeding is een veel ruimer begrip dan 

alleen onderhoud. Er wordt geen principieel onderscheid gemaakt tussen minderjarige en jongmeerderjarige 

(tussen 18 en 21 jaar) kinderen. Wel wordt bij jongmeerderjarige de term' levensonderhoud en studie' gehanteerd. 

Maar de onderhoudsplicht bestaat, ongeacht of het kind werkelijk studeert. Het is geen vereiste dat het kind 

behoeftig is. De onderhoudsplicht is onafhankelijk van het feit of de ouders zijn gehuwd. Alleen voor de stiefouder 

geldt dat hij slechts gedurende zijn huwelijk met de ouder verplicht is te voorzien in de kosten van verzorging en 

opvoeding van de tot zijn gezin behorende wettige en natuurlijke kinderen van zijn echtgenote tot zij 21 jaar zijn.  

 

Kosten van kinderen/ wat kosten kinderen hun ouders 

Omdat het moeilijk is de werkelijke kosten per kind te berekenen worden vaak richtlijnen gehanteerd.  Uit-

gangspunt hierbij is het gezinsinkomen tijdens (vlak voor de beëindiging van) het huwelijk/samenwonen van de 

ouders.  

Tot het gezinsinkomen worden de netto-inkomsten uit arbeid en overige inkomsten van beide ouders gerekend, 

waaronder ook de kinderbijslag.  Verlaging of het wegvallen van een inkomen na de echtscheiding heeft voor de 

bepaling van de kosten van de kinderen geen invloed. Immers, het welvaartsniveau tijdens de periode van de 

echtscheiding is bepalend voor de vaststelling van de kosten van de kinderen. Een hogere draagkracht na de 

echtscheiding van de niet-verzorgende ouder heeft wel invloed op de vaststelling van de behoefte; indien geen 

echtscheiding zou hebben plaatsgevonden zou die verhoging ook de behoefte van de kinderen hebben verhoogd. 

Bij de richtlijnen wordt behalve naar het ‘’vroegere gezinsinkomen’’ of ‘’huidig hoger inkomen niet verzorgende 

partner’’ rekening gehouden met de leeftijden van de kinderen en het aantal kinderen binnen het gezin. 

De gescheiden ouder die voor zijn kinderen maandelijks geld overmaakt naar de gescheiden partner kan een lagere 

alimentatie vragen c.q. afdwingen als die kinderen studiefinanciering krijgen. 

 

Berekening bijdrage niet-verzorgende ouder  

Nadat de kosten van de kinderen zijn vastgesteld worden deze verminderd met de kinderbijslag. 

Het gevonden bedrag wordt vervolgens pro-rato verdeeld over de huidige netto-inkomens of draagkracht van 

beide ouders/alle onderhoudsplichtigen 

De bijdrage van de niet-verzorgende ouder mag niet hoger worden dan zijn/haar maximale draagkracht. 

De kinderalimentatie is uiteindelijk het laagste bedrag van de berekening ‘’bijdrage in de kosten’’ en de berekening 

‘’maximale draagkracht’’. 
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3.2   Kinderalimentatie, algemeen II. 
 

 

Meerdere onderhoudsplichtigen 

Bij de bepaling van ieders onderhoudsbijdrage bij meerdere onderhoudsplichtigen, zoals bij natuurlijke ouders en 

stiefouder, zal de rechter rekening houden met allerlei omstandigheden; graad van verwantschap, contact tussen 

betrokkenen en kind(eren), bijzondere verhouding waarin ieder tot het kind staat (een voorbeeld hiervan is 

wanneer kinderen de naam van de stiefvader aannemen), situatie (duur) nieuw gezinsverbanden/of de draagkracht 

alle betrokkenen 

 

Welke kosten zijn inbegrepen in de kinderalimentatie 

In de berekende (tabel) kosten van kinderen zijn alle normale kosten zoals die voor voeding en kleding begrepen. 

Bepaalde extra kosten zijn echter zo uitzonderlijk dat deze niet begrepen kunnen zijn in de standaardbedragen 

voor de kosten van kinderen. 

In welke gevallen de bedragen (naar boven toe) moeten worden bijgesteld, kan slechts in globale termen worden 

aangegeven omdat allerlei kosten/activiteiten uitwisselbaar zijn. Wanneer bijvoorbeeld in de kosten van kinderen 

een bepaald bedrag begrepen is voor ‘ontspanning', dan kan dat bedrag op verschillende manieren worden 

ingevuld: van voetbal tot paardrijden of van computergame tot vioolles. 

Voorts blijkt dat hogere uitgaven aan de ene uitgavenpost samengaan met lagere uitgaven aan een andere post.; 

met andere woorden, wanneer een gezin meer dan gemiddeld aan kleding besteedt, behoeft dat niet te betekenen 

dat er voor de post kleding een correctie moet plaatsvinden.  

Gebleken is dat men zich hiervoor bezuinigingen getroost op een andere post. 

Correctieposten betreffen dus kosten die niet of onvoldoende in de gehanteerde kosten van kinderen zijn 

verdisconteerd en welke bovendien niet te compenseren zijn met andere uitgavenposten.  

Voorbeelden van kosten die volgens de werkgroep in aanmerking komen voor correctie zijn de kosten van een 

gehandicapt kind, kosten van topsport, privélessen en extra hoge schoolgelden.  
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3.3  Kinderalimentatie, algemeen III.  
  

 

 

Vaststellen kosten kind(eren) 

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten ten aanzien van de vaststelling kosten/behoefte kind(eren) 

(kinderbijslag is hierbij reeds verrekend) en onderverdeling bijdrage per onderhoudsplichtige; 

 

Indien betrokkenen zijn niet eens zijn ver een (zelf) berekend bedrag aan totale ‘’kosten kinderen’’ worden de 

kosten kinderen worden bepaald aan de hand van de normeringen;  

Hiervoor wordt gekeken naar het welvaartsniveau, oftewel het netto-gezinsinkomen tijdens het 

huwelijk/samenwoning, of, indien de samenwoning enige tijd geleden is naar het huidig inkomen van 

alimentatieplichtige indien dit hoger is dan het hiervoor vermelde gezinsinkomen. 

 

Aan de hand van de Nibudtabel (combinatie van welvaartsniveau/ gezinsomvang/ leeftijden kinderen) worden 

vervolgens de kosten kinderen bepaald. 

 

De tabel geeft een richtlijn voor de bepaling van de redelijkerwijs in de desbetreffende inkomensklasse te 

maken kosten voor kinderen. De Expertgroep acht deze richtlijn realistisch en beveelt daarom het gebruik 

ervan aan. Dit neemt natuurlijk niet weg dat ouders hogere bedragen kunnen overeenkomen.  

 

 

De behoefte (kosten) van kinderen worden berekend op basis van een gemaximaliseerd gezinsinkomen ad 

6.000 euro per maand indien het gezinsinkomen meer bedraagt dan 6.000 euro per maand. Deze 

maximalisatie wordt veelal toegepast omdat de Nibudtabellen c.q. het onderzoek van het CBS zich heeft 

beperkt tot inkomens tot maximaal 3500,00 euro per maand, de werkgroep Tremanormen heeft in 2005 een 

extrapolatie tot maximaal 6.000 euro aanbevolen. 

 

Kinderalimentatie; ieders aandeel   

Deze kosten worden vervolgens pro-rato ieders draagkracht verdeeld over beide ouders/ alle onderhouds-

plichtigen  

De draagkrachtruimte van iedere (stief)ouder na de scheiding blijft bepalend voor de vast te stellen bijdrage. 

Die draagkracht wordt per persoon –onderhoudsplichtige- vastgesteld.  

Vanaf 1 april 2013 worden voor de woonlasten en premies zvw, vaste (forfaitaire) bedragen gehanteerd. De 

vaste bedragen voor de woonlasten zijn gekoppeld aan de hoogte van ieders netto besteedbaar inkomen. 

Voor specifieke situaties blijft maatwerk mogelijk. De ‘’aanvaardbaarheidstoets’, biedt de mogelijkheid alsnog 

rekening te houden met bijzondere omstandigheden, zoals; schulden/ verplichtingen, hogere woonlasten dan 

gebruikelijk, betaalde woonlasten voor de ex-partner, ruimere omgang of juist geen omgang, onduidelijkheid over de 

financiële situatie of de aanwezigheid van een onderneming met wisselende resultaten.  

  

Kinderalimentatie; behoefte/ benodigd 

De kinderalimentatie s het saldo van het berekende aandeel van de alimentatieplichtige na vermindering van 

het deel dat deze reeds betaalt (in natura) tijdens de omgangsregeling, Dit bedrag is gelijk aan de zorgkorting. 

 

Zorgkorting/ omgangsregeling 

Met ingang van 1 april 2013 is een zorgkorting ingevoerd, de kosten die de niet verzorgende ouder heeft 

tijdens de omgangsregeling, welke de verzorgende ouder bespaart (korting) tijdens de omgangsregeling. 

De zorgkorting bedraagt ten minste 5% van de behoefte, omdat ouders onderling en jegens het kind het recht 

en de verplichting hebben tot omgang en in ieder geval tot dat bedrag in de zorg zou kunnen worden voorzien. 

Maken de ouders andere afspraken over de kosten- en zorgverdeling, dan kunnen zij een ander percentage 

hanteren.  
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3.4   Kinderalimentatie, algemeen IV.  
 

 

Kinderalimentatie; maximale draagkracht 

De alimentatieplichtige behoeft nooit meer te betalen dan zijn/haar draagkracht toelaat.  

De te betalen kinderalimentatie kan dus lager uitvallen dan de berekende behoefte, indien de draagkracht lager is 

dan deze behoefte. 

 

Uitgaande van het netto besteedbaar inkomen (NBI) wordt aan de hand van de formule 70% x [NBI – (0,3 NBI + 

1.000,00)] de draagkracht van ieder bepaald. 

 

Bij de laagste netto besteedbare inkomens is geen sprake van vast, maar van een toenemend percentage vrije 

ruimte. Om draagkrachtverschillen rond de grens van de schijven van het NBI te vermijden, wordt gekozen 

voor vaste tabelbedragen tot een NBI van 1.700. 

 

Bij besteedbare inkomens vanaf 1.700 is sprake van een vast percentage vrije ruimte. 

 

 

 

De ‘’aanvaardbaarheidstoets’, 

Voor specifieke situaties blijft maatwerk mogelijk. De ‘’aanvaardbaarheidstoets’, biedt de mogelijkheid alsnog 

rekening te houden met bijzondere omstandigheden, zoals; schulden/ verplichtingen, hogere woonlasten dan 

gebruikelijk, betaalde woonlasten voor de ex-partner, ruimere omgang of juist geen omgang, onduidelijkheid over de 

financiële situatie of de aanwezigheid van een onderneming met wisselende resultaten.  

Indien de werkelijke lasten in plaats van de forfaitaire lasten conform de normeringen, of opname van ‘’extra 

lasten’’ een effect hebben op de draagkracht waarbij men uiteindelijk van het inkomen na vermindering van de 

lasten minder overhoudt dan 90 % van de geldende bijstandsnorm, spreekt men van een onaanvaardbare 

situatie.  
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3.5   Minderjarige en (jong-)meerderjarige kinderen. 
 

 

 Kinderalimentatie is mogelijk voor 

* minderjarige kind (jonger dan 18 jaar) 

* jongmeerderjarige kind (18-21 jaar). 

* volwassen kinderen (ouder dan 21 jaar). 

    - een wettelijke onderhoudsplicht bij bijzondere omstandigheden (gezondheid) en/ of  

    - bij vrijwillig overeenkomst, zoals bij scheiding een overeenkomst aangaan (waardoor het plicht wordt)  

       om bijvoorbeeld een kind tot einde studie te onderhouden) 

  

Jongmeerderjarigen (18 – 21 jaar) 

De behoeftigheid van een jongmeerderjarige mag niet ter discussie worden gesteld (art. 1:392 lid 2 BW) 

In aansluiting op de verplichting van ouders om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van 

hun minderjarige kinderen bestaat de verplichting van ouders om te voorzien in de kosten van 

levensonderhoud en studie van kinderen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar  

  

De tabellen van het NIBUD voorzien niet in de berekening van de behoefte van jongeren ouder dan 18 jaar. 

Voor de vaststelling van de behoefte van jongmeerderjarigen, meestal studerenden die onder de reikwijdte 

van de Wet Studiefinanciering (hierna: WSF) vallen, zijn geen maatstaven ontwikkeld.  

Volgens de WSF bestaat het budget voor een student uit een normbedrag voor de kosten van 

levensonderhoud, een tegemoetkoming in de kosten van lesgeld dan wel het collegegeldkrediet, en de 

reisvoorziening. Voor de behoeftebepaling van studerende kinderen kan in het algemeen bij de WSF-norm 

(normbedrag voor de kosten van levensonderhoud, vermeerderd met het verschuldigde lesgeld of collegegeld) 

aansluiting gezocht worden, waarbij de student kan aantonen dat voor een bepaalde post een hoger budget 

nodig is. Verder kan rekening worden gehouden met de aanspraken die een student heeft op 

studiefinanciering. De WSF kan de student onder voorwaarden aanspraak geven op een basisbeurs, een 

basislening, een aanvullende beurs of aanvullende lening en een collegegeldkrediet. Afhankelijk van het niveau 

van de opleiding zijn de basisbeurs en de aanvullende beurs een gift, of kunnen zij dat worden indien binnen 

de diplomatermijn van 10 jaren een diploma wordt gehaald (prestatiebeurs). Zowel voor de gift als de 

prestatiebeurs geldt dat deze als behoefteverlagend wordt aangemerkt. Van een student mag in redelijkheid 

worden verlangd dat binnen de genoemde termijn een diploma wordt gehaald. De basislening, de aanvullende 

lening en het collegegeldkrediet moeten wel altijd worden terugbetaald, zodat deze niet worden aangemerkt 

als behoefteverlagend  

  

Bij hoger onderwijs maakt de WSF-norm geen verschil tussen thuis- en uitwonende studenten. Ervan uitgaande 

dat een thuiswonende student in het hoger onderwijs bespaart op zijn woonlast, kan zijn behoefte worden 

verlaagd, bijvoorbeeld met een bedrag ter hoogte van de gemiddelde basishuur. Uit het normbedrag voor de 

kosten van levensonderhoud wordt de jongmeerderjarige geacht ook diens premie voor de 

ziektekostenverzekering te voldoen. Om die reden is een ontvangen zorgtoeslag aan te merken als 

behoefteverlagend. Structurele eigen inkomsten van de jongmeerderjarige kunnen als behoefteverlagend 

worden aangemerkt. 

 

 

Voor niet-studerende jongmeerderjarigen kan voor de berekening van de behoefte eveneens aansluiting 

gezocht worden bij het normbedrag voor de kosten van levensonderhoud uit de WSF-norm, onder aftrek van 

de daarin begrepen studiekosten (boeken en leermiddelen).  

 

  



  

                                                                  Toelichtingen bij de alimentatierapportage 
Versie 2021 IV  

 14 

 

 

3.6  Het kindgebonden budget en de berekeningen 
 

 

Kindgebonden budget 

De hoogte van het kindgebonden budget verschilt van geval tot geval en is afhankelijk van het aantal kinderen, 

het al dan niet hebben van een toeslagpartner, de leeftijd van de kinderen en het inkomen.  

Vanaf 2015 is aan het kindgebonden budget een ‘’alleenstaande ouderkop’’ toegevoegd. 

Deze alleenstaande ouderkop is inkomensafhankelijk, hoe lager het belastbaar (verzamel) inkomen, hoe 

hoger het extra bedrag.  

Wie meer vermogen heeft dan bij de vermogenstoets is toegestaan, krijgt geen kindgebonden budget.   

 

Wie krijgt het kindgebonden budget   

Recht op het kindgebonden budget kan normaal gesproken alleen bestaan als er kinderbijslag wordt 

ontvangen. Voor een kind van 16 of 17 jaar kan nog een uitzondering worden gemaakt. Situaties zijn ook 

denkbaar waarbij beide de ouders (gescheiden wonend, meerdere kinderen) kinderbijslag ontvangen. In dat 

geval kan maar één van hen ook aanspraak maken op het kindgebonden budget. Als co-ouder kunt u alleen 

het kindgebonden budget krijgen als u ook de aanvrager bent van de kinderbijslag. 

 

Verwerking kindgebonden budget in de alimentatieberekeningen 

Het kindgebonden budget wordt niet in mindering gebracht op de ‘’kosten kinderen’’ maar het gehele 

kindgebonden budget wordt bij de ‘’draagkracht’’ betrokken.  
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3.7  Kindgebonden budget bij co-ouderschap. 
 

 

Kinderbijslag en kindgebonden budget                  

Informatiebron; SVB (Sociale Verzekeringsbank)     

Voor de meest actuele informatie, zie de website www.svb.nl    

Waar in onderstaande tekst ‘’wij’’ of ‘’ons’’ staat vermeld, wordt de SVB bedoeld.  

   

Wat is kindgebonden budget? 

Krijgt u kinderbijslag, dan kunt u misschien ook een "kindgebondenbudget" van de Belastingdienst ontvangen. 

Dit is een extra maandelijkse bijdrage van de overheid voor gezinnen met kinderen.  

 

Of u kindgebonden budget krijgt, hangt af van het inkomen van uw gezin. Informatie hierover vindt u op de 

website van de Belastingdienst.  

 

U hoeft het kindgebonden budget niet zelf aan te vragen bij de Belastingdienst. Dit regelt de SVB voor u. 

 

 

Indien co-ouderschap     

                                                                                             . 

Kinderbijslag (co-ouderschap)   

U kiest samen wie wij als aanvrager van de kinderbijslag registreren. De betaling van de kinderbijslag kan door 

de SVB op uw verzoek over beide ouders worden verdeeld. 

Geef de verdeling van de kinderbijslag schriftelijk aan de SVB door.  Als u geen afspraken heeft gemaakt over 

de verdeling, ontvangt u beiden de helft van de kinderbijslag.  

 

Kindgebonden budget als uw kind om beurten bij u en uw ex-partner woont (co-ouderschap)   

Woont uw kind om beurten bij u en uw ex-partner? Dan noemt de SVB dit 'co-ouderschap'. De SVB kan de 

kinderbijslag over beide ouders verdeeld betalen, maar de Belastingdienst kan het kindgebonden budget maar 

aan 1 persoon betalen. 

U bepaalt samen hoe de kinderbijslag wordt verdeeld. Ook kunt u samen kiezen wie het kindgebonden budget 

krijgt. Wie het laagste inkomen heeft, krijgt meestal een hoger kindgebonden budget. 

 

Kindgebonden budget bij 1 kind (co-ouderschap)   

De Belastingdienst kan het kindgebonden budget niet over beide ouders verdelen.  De SVB geeft aan de 

Belastingdienst door wie geregistreerd is als aanvrager van de kinderbijslag.  Alleen de aanvrager van de 

kinderbijslag kan kindgebonden budget krijgen. De Belastingdienst bekijkt uw inkomen en beslist of u 

kindgebonden budget krijgt. U krijg een beslissing van de Belastingdienst. De verdeling van het kindgebonden 

budget regelt u onderling zelf. 

 

Kindgebonden budget bij 2 kinderen of meer (co-ouderschap) 

De Belastingdienst kan het kindgebonden budget voor hetzelfde kind niet over beide ouders verdelen. Alleen 

de aanvrager van de kinderbijslag kan kindgebonden budget krijgen. Wilt u toch allebei kindgebonden budget 

krijgen, vraag dan allebei apart kinderbijslag aan.  U vraagt aan voor het kind dat bij u op uw adres is 

ingeschreven. De SVB geeft aan de Belastingdienst door dat u beiden geregistreerd bent als aanvrager van de 

kinderbijslag. Zo kunt u allebei apart kinderbijslag en kindgebonden budget krijgen. De Belastingdienst bekijkt 

uw inkomen en beslist of u kindgebonden budget krijgt. Is dit het geval, dan krijgt u een beslissing van de 

Belastingdienst. 

Beiden apart kinderbijslag en kindgebonden budget? Neemt contact met SVB  op voor een formulier om dit te 

regelen.  
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3.8  Kindgebonden budget en eigen vermogen. 
 

 

Maximaal eigen vermogen om recht te hebben op kindgebonden budget; 2021; € 118.479,00, (zonder 

toeslagpartner) 

 

Voor het vermogen telt hoeveel u op 1 januari hebt. Hebt u op 1 januari te veel vermogen? Dan hebt u het hele 

jaar geen recht op toeslag. 

Wat is vermogen? 

Vermogen is de waarde van uw bezittingen min uw schulden. Wat u wel en niet als vermogen moet meetellen, 

is hetzelfde als bij uw belastingaangifte. Spaargeld, aandelen en een vakantiehuis in Nederland of het 

buitenland tellen bijvoorbeeld mee. Uw auto of eigen woning tellen meestal niet mee. 

 

 

 

 

Vermogen van uw toeslagpartner, minderjarige kinderen en eventuele medebewoners voor de huurtoeslag telt 

ook mee. 

Hebt u maar voor een deel van het jaar een toeslagpartner of een medebewoner? Dan telt zijn/haar vermogen 

niet mee. 

Groene beleggingen tellen wél mee als vermogen. Alleen voor uw belastingaangifte kunt u een vrijstelling 

krijgen. 

Bijzonder vermogen telt niet mee. 

 

Bron Belastingdienst 
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3.9  Welke kosten zijn inbegrepen in de kinderalimentatie, 1 
  

 

Kosten kinderen zijn in drie groepen onder te verdelen;   

Gebruikelijke kosten, bijzondere kosten en extra-gebruikelijke kosten. 

  

Gebruikelijke kosten. 

In de uiteindelijk vastgestelde alimentatie zijn alle gebruikelijke kosten van de kinderen inbegrepen.  

Bijna alle extra kosten worden gezien als ‘’ extra gebruikelijke kosten’ daarnaast zijn er een aantal bijzondere 

kosten. 

 

Bijzondere kosten. 

Voorbeelden van ‘’bijzondere kosten’’ worden vermeld in de Tremanormering, zoals; 

Kosten voor een gehandicapt kind; kosten van topsport; kosten van privélessen en extra hoge schoolgelden. 

Voor deze bijzondere kosten dient de onderhoudsplichtige aanvullend bij te dragen naast vastgestelde 

kinderalimentatie voor (extra) gebruikelijke kosten. 

 

Extra gebruikelijke kosten. 

Daarnaast kan ook soms een extra bijdrage worden verlangd voor extra-gebruikelijke kosten (zoals kosten 

beugel en kosten kinderopvang). 

 

Uit het rapport Kosten van Kinderen, waarnaar verwezen wordt in de Tremanormen, blijkt dat gebruikelijke 

extra kosten voor de kinderen meestal gecompenseerd worden door te bezuinigen op andere kosten voor de 

kinderen. Dit is namelijk hoe de meeste gezinnen, als zij niet gescheiden zouden zijn, met deze extra kosten om 

zouden gaan.  Dit kan dus per gezin verschillend. Heeft men een ruim gezinsinkomen, dan zijn extra kosten 

waarschijnlijk geen aanleiding om op andere uitgaven te bezuinigen. Maar kan men doorgaans al moeilijk alle 

kosten voldoen, dan zal men extra kosten (een beugel bijvoorbeeld) compenseren door andere uitgaven, 

bijvoorbeeld door de uitgaven voor vakantie, kleding en speelgoed te verminderen. Door het compenseren 

blijven de kosten van de kinderen uiteindelijk gelijk.  

 

Extra gebruikelijke kosten compenseren met andere kosten. 

Afhankelijk van de wijze waarop het "oude" gezin met deze extra kostenpost zou zijn omgegaan, ‘’wanneer’’ de 

scheiding niet had plaatsgevonden, zijn de volgende twee scenario’s te hanteren ten aanzien van ‘’hoe om te 

gaan met deze extra gebruikelijke kosten’’, eventueel rekening houdend met een hoger inkomen van de 

alimentatieplichtige dan tijdens de samenwoning.  
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3.10  Welke kosten zijn inbegrepen in de kinderalimentatie, 2 
 

 

Scenario A Compensatie noodzakelijk. 

Het budget van de ouders zou geen andere mogelijkheid hebben gehad dan de kosten van de beugel te 

besparen op andere kosten (bijvoorbeeld op de vakantie) 

Totaal kosten kind blijven hierdoor gelijk. 

 

Scenario B Geen compensatie nodig. 

Ouders zouden voldoende middelen hebben gehad om de extra kosten uit te geven zonder bezuinigingen 

elders. 

Totaal kosten kind worden hierdoor hoger. 

 

Wel of geen extra bijdrage onderhoudsplichtige in de gebruikelijke extra kosten?  

Men dient het eens te worden (bijvoorbeeld met behulp van anderen) of -in de oude situatie- de beugelkosten 

op andere kosten hadden kunnen worden bespaard. 

 

Conclusie 

Scenario A Indien compensatie noodzakelijk. 

Zou men de kosten hebben moeten compenseren; dan behoeft de onderhoudsplichtige niet bij te dragen in de 

extra kosten naast de reeds betaalde kinderalimentatie. 

 

Scenario B Indien geen compensatie nodig. 

Zou het niet nodig zijn geweest om extra kosten te besparen op andere uitgaven dan dient de 

onderhoudsplichtige wel bij te dragen in de extra kosten naast de reeds betaalde kinderalimentatie. 
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3.11  Over co-ouderschap  
 

 

Algemeen 

Bij co-ouderschap wordt de verzorging van de kinderen over beide ouders verdeeld.  

Van co-ouderschap is normaliter sprake bij de berekeningen conform de Tremanormeringen als de verdeling 

niet verder uiteenloopt dan ca. 60% /40 %. De fiscus hanteert in principe alleen een 50/50 verdeling. 

Wat betreft de verdeling van de kosten kan men rekening houden met de specifieke tijd die een kind bij één der 

ouders doorbrengt. Verder kan rekening gehouden worden met ieders draagkracht c.q. ieders netto-inkomen. 

 

Financieel/ fiscaal optimum 

Financieel optimum kan als volgt bereikt worden,  

• Indien niet meer dan een kind betrokken is bij het co-ouderschap, kind bij die ouder inschrijven waar het 

fiscaal voordeel (kindgebonden budget) het hoogst is. 

• Indien meer dan een kind betrokken is bij het co-ouderschap, dan kan bij iedere ouder minimaal een 

kind inschrijven op het woonadres van de desbetreffende ouder financieel het meest gunstig zijn. Hierbij 

rekening houden met de leeftijden van de kinderen. 

 

Vaststelling kosten kind(eren) 

Indien men niet zelf komt to een vaststelling van de kosten kinderen worden de kosten medebepaald aan de 

hand van de tabellen van Nibud /CBS. De tabellen zijn zodanig opgesteld dat aan de hand van het oude 

gezinsinkomen, aantal en leeftijden van de kinderen de kosten kinderen per maand kunnen worden bepaald.    

  

Vaststelling verdeelsleutel 

Wij houden bij de vaststelling van de verdeelsleutels rekening met de specifieke tijd die een kind bij iedere ouder 

doorbrengt en de te ontvangen kinderbijslag. Verder wordt rekening gehouden worden met ieders draagkracht. 

  

Op basis hiervan wordt berekend hoeveel iedere ouder dient bij te dragen in de kosten van de kinderen, waarbij 

ook rekening wordt gehouden met de zorgkosten die men heeft/ bespaart tijdens het verblijf over en weer. 
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3.12   Over verblijfs- en verblijfsoverstijgende kosten. 
 

 

Kosten kinderen 

De gebruikelijke kosten zijn onder te verdelen in verblijfskosten en verblijfsoverstijgende kosten. 

 

Verblijfskosten   

Tot de verblijfskosten behoren onder andere; voeding, drank, wonen (zoals afschrijving inrichting, water en 

energieverbruik) en persoonlijke verzorging 

Deze kosten worden meestal gesteld op 70 % van de totale kosten. 

 

Verblijfsoverstijgende kosten. 

Tot deze kosten worden gerekend; kledinggeld, schoolgeld, vakanties, contributie voor sport en dergelijke 

Deze kosten worden meestal gesteld op 30 % van de totale kosten. 

 

Voorbeelden co-ouderschap 

 

I Een opname van een zorgkorting van 35 %. 

De rechtbank overweegt veelal dat o.g.v. Trema de zorgkorting maximaal 35% bedraagt, ook als een ouder 

de helft van de tijd de zorg draagt voor een kind. Er wordt van uitgegaan dat de kosten die deze ouder 

maakt voor het kind in de tijd dat het kind bij hem/haar verblijft, 35% van de totale kosten beslaan. De 

verblijfskosten bij de andere ouder bedragen ook 35%, zodat in totaal 70% van de kosten verblijfskosten zijn. 

De andere 30% zijn verblijfsoverstijgende kosten. Die worden voldaan door de ouder waar het kind verblijft/ 

staat ingeschreven. 

 

II     Een verdeling van alle gebruikelijke kosten op basis van de dagen dat de kind(eren) bij ieder verblijven 

Men deelt zowel de verblijfkosten als de verblijfsoverstijgende kosten. 

  

Optie; een kindrekening voor de verblijfsoverstijgende kosten.  

Ten aanzien van de gebruikelijke vaste lasten/ de verblijfsoverstijgende kosten’’ die buiten het gezin worden 

gemaakt, betaalt (stort) zijn/ haar berekende aandeel 

  

 

Wel/ geen verdeling kindregelingen 

Bij de berekeningen kan rekening gehouden worden met één van de volgende opties ten aanzien van de 

kindregelingen;; 

50 /50 verdeling kinderbijslag en kindgebonden budget;  

Ieder geeft 50 % van de door hem/ haar ontvangen aan de ander (storting op kindrekening) 

  

Geen verdeling kinderbijslag en kindgebonden budget;  

Ieder behoudt zelf de door hem/ haar ontvangen bedragen. 

 

Niet gebruikelijke kosten 

Ten aanzien van de niet gebruikelijke kosten betaalt (aan de andere ouder of overmaking op een kindrekening) 

ieder zijn/haar pro rato percentage van de te maken kosten, waarbij in overleg vooraf kan worden besloten of 

deze kosten wel/niet gemaakt zullen (moeten) worden, en zo ja, de hoogte hiervan.  (Extra vakantie, bijzonder 

(duur) speelgoed, beugel, etc.) 
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3.13   Co-ouderschap, voorbeeld betalingen kosten kinderen 
 

 

Betalingen in de praktijk, uitgangspunt; 

Co-ouderschap, alle kosten worden 50 /50 verdeeld; op basis hiervan is de kinderalimentatie berekend. 

De ontvangen kinderalimentatie is bedoeld voor de ouder zelf en behoeft niet op een eventuele kindrekening 

te worden overgemaakt. 

 

Verblijfskosten 

Iedere ouder betaalt zelf de kosten ‘’ ín huis’’ zoals woonlasten, voeding, persoonlijke verzorging.  

 

Verblijfsoverstijgende kosten  

Dit zijn gebruikelijke kosten zoals kleding, ontspanning, vakanties en schoolkosten. 

  

Voorbeeld; de betaling van een sportabonnement ad 150 euro; 

Men heeft de volgende keuzes voor de betaling van de verblijfsoverstijgende kosten;  

Of, 

Vrouw betaalt 150 euro aan sportvereniging, man maakt de helft, 75,00 euro over op de rekening van de 

vrouw, dus niet op de kindrekening. 

Of, 

Man betaalt 150 euro aan sportvereniging, vrouw maakt de helft, 75,00 euro over op de rekening van de man, 

dus niet op de kindrekening. 

Of, 

Ieder maakt 75,00 euro op de kindrekening, vanuit deze rekening wordt vervolgens het sportabonnement 

betaald. 

 

Saldo vooraf overmaken. 

Ieder kan ook vooraf een voor ieder gelijk bedrag overmaken naar de kindrekening (saldo opbouw) van waaruit 

vervolgens (met ieders instemming) de verblijfsoverstijgende kosten worden voldaan. 

 

Niet gebruikelijke kosten 

Ten aanzien van de niet gebruikelijke kosten betaalt (aan de andere ouder of overmaking op een kindrekening) 

ieder zijn/haar '' pro rato'‘ percentage van de te maken kosten, waarbij in overleg vooraf kan worden besloten 

of deze kosten wel/niet gemaakt zullen (moeten) worden, en zo ja, de hoogte hiervan.  (Extra vakantie, 

bijzonder (duur) speelgoed, beugel, etc.) 

 

Voorbeeld; de betaling van een beugel (eigen aandeel) ad 1.000 euro; 

Draagkrachtverhouding, stel man 60 % en vrouw 40 %. 

 

Men heeft de volgende keuzes voor de betaling van de verblijfsoverstijgende kosten;  

Of 

Vrouw betaalt 1.000,00 euro, man maakt zijn deel, 60 %, oftewel 600,00 euro over op de rekening van de 

vrouw, dus niet naar de kindrekening. 

Of 

Man betaalt 1.000,00 euro, vrouw maakt haar deel, 40 %, oftewel 400,00 euro over op de rekening van de man, 

dus niet naar de kindrekening. 

Of 

Man maakt 600,00 euro en de vrouw maakt 400,00 euro over naar de kindrekening, vanuit deze rekening 

wordt vervolgens de 1.000,00 euro betaald. 
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3.14   Co-ouderschap en de inkomensafhankelijke combinatie korting 
 

 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting bij c0-ouderschap 

Bron; belastingdienst.nl  

 

Werkt u? En combineert u dat met de zorg voor uw jonge kinderen? Als u aan de voorwaarden voldoet, hebt u 

waarschijnlijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. 

U krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2021 als u aan álle voorwaarden voldoet: 

▪ U hebt een kind jonger dan 14 jaar op 1 januari van dit jaar 

▪ Het kind staat dit jaar minstens 6 maanden bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres. 

Bent u co-ouder? Dan mag uw kind ook ingeschreven staan bij de gemeente op het adres van uw ex-

partner. Lees hieronder, bij ‘Wanneer bent u co-ouder?’ of u co-ouder bent. 

▪ U werkt en u hebt   een arbeidsinkomen van meer dan € 5.153 (geldt in 2021). 

▪ U hebt geen of minder dan 6 maanden een fiscale partner. Of u hebt langer dan 6 maanden een fiscale 

partner, én u hebt een lager arbeidsinkomen dan uw fiscale partner. 

 

Wanneer bent u co-ouder? 

U bent co-ouder als u met uw ex-partner hebt afgesproken om de dagelijkse opvang en opvoeding van uw kind 

ongeveer gelijk te verdelen in een herhalend ritme. Wat dit inhoudt, leggen we hieronder uit. 

De dagelijkse opvang en opvoeding is ongeveer gelijk verdeeld als uw kind in een herhalend ritme bij beide 

ouders in totaal minimaal 156 dagen per kalenderjaar verblijft. Dit komt bijvoorbeeld neer op 3 dagen per 

week. Hiervoor kunnen ook dagdelen bij elkaar worden opgeteld. Is niet het hele kalenderjaar sprake van co-

ouderschap, maar wel minimaal zes maanden? Dan wordt de 156-dageneis naar de tijd herrekend. 

In een (co-)ouderschapsplan of in een echtscheidingsconvenant kunt u deze afspraak vooraf vastleggen. Het 

kan zijn dat wij deze opvragen om te beoordelen of u de inkomensafhankelijke combinatiekorting kunt krijgen. 

 

Opmerking  

De belastingdienst kan vakantiedagen voor de telling van het aantal dagen in een herhalend ritme buiten 

beschouwing laten. 

 

Rechtbank Gelderland laat vakanties meetellen.   ECLI:NL:RBNNE:2020:4095 

Wat betreft het standpunt van verweerder dat niet is voldaan aan de eis van een duurzaam ritme, overweegt de 

rechtbank het volgende. De iack is bedoeld voor ouders die arbeid en zorg voor kinderen combineren. De bedoeling 

van de wetgever is verder geweest dat in geval van co-ouderschap waarbij beide ouders niet samenwonen, maar de 

zorg voor de kinderen gelijkelijk is verdeeld, toch door beide ouders de iack kan worden genoten. Naar het oordeel 

van de rechtbank ziet het vereiste van duurzaamheid, zoals de Hoge Raad dat in het bij 5. genoemde arrest heeft 

geformuleerd, op het feit dat de zorg min of meer gelijkelijk dient te zijn verdeeld en niet zozeer op het ritme waarin 

dit geschiedt. Een andere uitleg zou meebrengen dat co-ouders met zeer wisselende en onregelmatige werktijden die 

bijvoorbeeld aan het begin van elke maand bezien welke gelijkelijke verdeling van de zorg die maand het beste 

uitkomt niet beiden recht hebben op de iack. Deze uitleg zou niet in lijn zijn met de uitgangspunten van de wetgever. 

Voor zover de eis kan worden gesteld dat ook het ritme waarin de zorg onderling gelijkelijk is verdeeld in enigerlei 

mate duurzaam moet zijn, is de rechtbank van oordeel dat eiser aan deze eis heeft voldaan. De kinderen verbleven in 

2016 namelijk doorgaans eenmaal in de twee weken een lang weekend bij eiser. In de schoolvakanties verbleven de 

kinderen, al dan niet gedurende de hele vakantie, ook bij eiser. Ook voor de schoolvakanties geldt dat het een 

duurzame afspraak is met een zeker ritme. Dat dit ritme wellicht niet een (twee)wekelijkse regelmaat kent, doet daar, 

naar het oordeel van de rechtbank, niet aan af. 
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4 Partneralimentatie      
 

 

4.1  Duur partneralimentatie vanaf 1 januari 2020 
De duur partneralimentatie is gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximale duur van 5 

jaar. 

 

Als er uit het huwelijk kinderen zijn geboren, dan eindigt het recht op partneralimentatie niet voordat het jongste 

kind twaalf jaar wordt. 

 

Uitzonderingen 

Indien een huwelijk langer heeft geduurd dan 15 jaar en de onderhoudsgerechtige binnen tien jaar AOW 

gerechtigd is loopt de alimentatieplicht minimaal door totdat de onderhoudsgerechtigde AOW gerechtigd is. 

 

Indien een huwelijk langer dan 10 jaar heeft geduurd en de onderhoudsgerechtige geboren is voor 1 januari 

1970 en deze pas na tien jaar AOW gerechtigd is duurt de alimentatieverplichting maximaal 10 jaar. 

 

De (ex) partners kunnen altijd in onderling overleg en overéénstemming direct of achteraf een andere termijn 

afspreken. 

 

De rechter heeft altijd de mogelijkheid een langere termijn dan vijf jaar toe te wijzen 
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4.2   Partneralimentatie, de behoefte middels De Hofnorm.  
 

 

De Hofnorm 

De bepaling van de behoefte aan partneralimentatie is maatwerk. Voor het bepalen van de netto behoefte is 

echter ook een vuistregel (de zogenoemde Hofnorm) beschikbaar. Deze vuistregel kan worden toegepast, 

tenzij het bedrag dat aan de hand van de vuistregel is berekend voldoende gemotiveerd is betwist. 

De vuistregel sluit aan bij het netto te besteden gezinsinkomen van partijen voor het uiteengaan, verminderd 

met het eigen aandeel kosten kinderen. Dit bedrag wordt geacht beschikbaar te zijn geweest voor het 

levensonderhoud van beide partijen.  

Omdat een alleenstaande duurder uit is dan een samenwoner, wordt de helft van dit te verdelen inkomen met 

20% verhoogd.  

De behoefte kan derhalve gelijkgesteld worden aan 60% van het netto gezinsinkomen, in voorkomende 

gevallen te verminderen met het destijds voor rekening van de ouders komende eigen aandeel in de kosten 

van de kinderen.  

 

Het netto gezinsinkomen wordt daarbij gevormd door de daadwerkelijke inkomsten (uit arbeid, uitkering en/of 

vermogen), verminderd met de op dit inkomen drukkende belastingen en netto uitgaven 

inkomensvoorzieningen, en kan volgens de thans geldende alimentatienormen worden bepaald met behulp 

van de bruto of netto methode.  

Geen rekening wordt gehouden met de fiscale gevolgen van het zijn van eigenaar van een woning 

(eigenwoningforfait, fiscale aftrek van hypotheekrente) en de bijtelling vanwege een auto van de zaak.  
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4.3   Partneralimentatie, de behoefte middels de jusvergelijking.  
 

 

De behoefte aan partneralimentatie is gerelateerd aan het welvaartsniveau tijdens de samenwoning, omdat dit 

gewoonlijk niet te handhaven blijft, onder meer doordat na een scheiding de kosten door twee huishoudens 

hoger worden, kan worden berekend bij welke alimentatiebedrag ieder gelijkelijk financieel ‘’een stap terug 

‘’doet, dus uiteindelijk ieder evenveel te besteden heeft. 

 

 

Jus-vergelijkingen 

Aan de hand van de gevonden alimentaties kunnen zogenaamde 'jus-vergelijkingen’ worden berekenend.  

Het saldo van het besteedbaar inkomen en draagkrachtloos inkomen na verrekening van de 

betaalde/ontvangen alimentaties met de fiscale consequenties hiervan, maar exclusief eventuele ontvangen 

kinderbijslag, wordt ‘de jus’ genoemd. 

Het netto-inkomen na verrekening alle fiscale aftrekposten, waaronder de te betalen alimentaties en 

heffingskortingen, minus alle kosten (kosten waar op basis van de Tremanorm rekening mee mag worden 

gehouden, oftewel de hoogte van de bijstandsnorm met correcties voor werkelijk woonlasten e.d., veelal 

afwijkend van de werkelijke kosten), minus de te betalen alimentaties of plus de te ontvangen alimentaties. 

Het bedrag dat overblijft wordt de jus genoemd. 

 

N.B: er bestaat geen regel dat partijen na de scheiding in beginsel een gelijk besteedbaar inkomen behoren te 

hebben). 

 

 

Algemeen wordt ernaar gestreefd dat de jus-verhouding redelijk in evenwicht is, voor de definitieve 

bepaling van een alimentatie geldt als maximum het laagste bedrag van of de maximale draagkracht of de 

behoefte van de alimentatie-betrokkene(n). 

De berekende jus dient niet te worden verward met het begrip “vrije ruimte” dat in geval van een reguliere 

draagkrachtberekening gebruikt wordt, te weten het gedeelte van de draagkrachtruimte (40% of 55% dat resteert na 

70, 60% of 45% alimentatie van die ruimte in de bruto methode) dat de onderhoudsplichtige zelf mag houden. De jus 

in een jusvergelijking kan gelijk zijn aan of zelfs groter dan dat zelf te behouden deel van de draagkrachtruimte, maar 

niet kleiner omdat de vergelijking er volgens de werkgroep niet toe mag leiden dat er meer alimentatie wordt 

vastgesteld dan de draagkracht van de onderhoudsplichtige op grond van de richtlijnen van de werkgroep toelaat. Dit 

gevolg acht de werkgroep in het algemeen niet redelijk. Minder alimentatie dan de draagkracht toelaat, is wel 

mogelijk, bijvoorbeeld indien uit de vergelijking blijkt dat de onderhoudsgerechtigde meer jus overhoudt dan de 

onderhoudsplichtige. Indien de jus van de onderhoudsgerechtigde groter is dan die van de onderhoudsplichtige, is er 

reden een lagere alimentatie vast te stellen, in beginsel een zodanige alimentatie waarbij beide partijen een gelijke 

vrije ruimte hebben.  
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4.4   Partneralimentatie, de maximale draagkracht.   
 

 

De partneralimentatie mag nooit hoger zijn dan de maximale draagkracht van de alimentatieplichtige. 

De draagkracht wordt berekend door vaststelling van het besteedbaar inkomen (alle inkomsten, minus de te 

betalen inkomstenbelasting/premieheffing), hierop wordt vervolgens de lasten in mindering gebracht. (Bij de 

op te nemen lasten worden de zogenaamde Tremanormen gevolgd, welke uitsluitsel geven over welke lasten 

wel/ niet noodzakelijk zijn c.q. meer van belang zijn dan de te ontvangen alimentatie door de 

alimentatiegerechtigde. 

Afhankelijk van onder meer de ‘’actuele gezinssituatie van de alimentatieplichtige’’ wordt vervolgens bepaald 

hoeveel % de alimentatieplichtige ‘’voor zichzelf’’ mag behouden (draagkrachtrichtsnoer)en het restant is ‘’de 

(netto) draagkracht’’ die de alimentatieplichtige beschikbaar heeft voor alimentatie.   

 

Onderhoudsplichtige heeft nieuwe partner 

Indien de onderhoudsplichtige samenwoont met een partner met/ zonder inkomsten kan aan hem/haar de 

keuze worden gelaten als gehuwde of alleenstaande te worden aangemerkt.  Maar, er zijn ook gevallen bekend 

dat de rechtbank de situatie ‘nieuwe partner’ negeert. Motivatie hierbij is dan dat de rechtbank vindt dat de 

belangen van de ex-partner en/of kinderen niet mogen worden achtergesteld bij die van de nieuwe partner. 

Maar kan worden aangetoond dat de nieuwe partner niet volledig kan voorzien in haar eigen levensonderhoud 

en dat men thans zo’n duurzaam gezin vormt dat men dan in redelijkheid dient te voorzien in haar 

levensonderhoud, wordt veelal wel rekening gehouden met de nieuwe situatie. 

De keuze heeft diverse consequenties, zoals;  

 

Bij de variant ‘’alleenstaande met partner’’ wordt de partner geacht wel bij te dragen in de woonlasten, maar 

verder blijven haar/ zijn inkomsten buiten beschouwing. 

 

Indien aan te merken als ‘gehuwde’, bijtelling inkomsten partner, waardoor een hoger besteedbaar inkomen, 

opname van een hogere bijstandsnorm en premie zvw, bij een alleenstaande met partner met inkomsten 

dienen de woonlasten te worden verdeeld  

 

Draagkrachtrichtsnoer; percentage ter beschikking te stellen voor de draagkracht. 

Voor de partneralimentatie, 60 % draagkrachtrichtsnoer bij de bruto methode indien als alleenstaande met 

partner aangemerkt, anders 45%. 

 

Fiscaal 

De kinderalimentatie die door de verzorgende ouder wordt ontvangen is fiscaal onbelast.  

De betaalde partneralimentatie levert (onder voorwaarden) een persoonsgebonden aftrekpost op.  

De ontvangen partneralimentatie wordt fiscaal belast.  

  

Toekomstige aanpassingen/ wijzigingen ......op basis van gewijzigde omstandigheden 

In de toekomst kan een alimentatie eventueel worden verhoogd, indien de alimentatieplichtige door een hoger 

inkomen of lagere lasten alsnog meer kan bijdragen in verband met zijn/haar hogere draagkracht.  

  

Wordt bij partneralimentatie thans een gelijke jus bereikt, dan kan in de toekomst de alimentatie eventueel 

worden bijgesteld (lager c.q. hoger) naar aanleiding van een hoger inkomen of lagere lasten van één van de 

betrokkenen. 
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4.5   Partneralimentatie, voor hoelang/ welke termijn 
 

 

Duur partneralimentatie (vanaf 2020) 

Voor scheidingen vanaf 2020 bedraagt de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk 

met een maximum van vijf jaar.  

 

Uitzonderingen 

Indien kinderen jonger dan twaalf jaar 

Als er uit het huwelijk kinderen zijn geboren, dan eindigt het recht op partneralimentatie als het jongste kind 

twaalf jaar wordt. 

 

Overgangsregelingen  

Als het huwelijk minimaal vijftien jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is ouder dan 50 jaar en 

binnen tien jaar AOW krijgt, dan loopt de alimentatieverplichting minimaal tot aan de AOW-leeftijd van de 

alimentatiegerechtigde. 

  

Schrijnende gevallen 

Rechter kan altijd anders beslissen 

Overigens houdt de rechter in schrijnende gevallen altijd het laatste woord. Er is een zogenaamde 

hardheidsclausule voor schrijnende gevallen. Hiervan is sprake, als de beëindiging van de partneralimentatie te 

zeer ingrijpend is, zoals bij ziekte, of blijvende arbeidsongeschiktheid.   

 

De mogelijkheid om in die gevallen een langere termijn dan vijf jaar toe te wijzen blijft bestaan.  

 

Onderlinge afspraken 

Daarnaast houden partners ook de mogelijkheid om zelf in onderling overleg een andere termijn af te spreken. 
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5   Wijziging van (eerder) vastgestelde alimentatie   
 

 

Toekomstige aanpassingen/ wijzigingen .......op basis van gewijzigde omstandigheden 

In de toekomst kan een alimentatie eventueel worden verhoogd, indien de alimentatieplichtige door een hoger 

inkomen of lagere lasten alsnog meer kan bijdragen in verband met zijn/haar hogere draagkracht. De 

bovengrens blijft het bereiken van een gelijke jus bij partneralimentatie. 

Wordt bij partneralimentatie thans een gelijke jus bereikt, dan kan in de toekomst de alimentatie eventueel 

worden bijgesteld (lager c.q. hoger) naar aanleiding van een hoger inkomen of lagere lasten van één van 

beiden. 

De bovengrens blijft het alimentatiebedrag waarbij een gelijke jus wordt behaald. 

Indien de omstandigheden wijzigen geeft dit meestal aanleiding tot wijzing van een eerder vastgestelde 

alimentatie. 
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6   Voorbeelden toekomstige redenen tot wijzing alimentatie  
 

Bij wijziging van omstandigheden kan telkens op dat moment middels een herberekening het nieuwe 

alimentatiebedrag worden bepaald. 

 


