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Kinderalimentatie

Wanneer bestaat er recht op? En hoe lang is er recht op 
kinderalimentatie?  

 
Heeft u na het lezen van deze whitepaper nog vragen? Neem dan contact op 

met één van onze familierechtadvocaten.
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Kinderalimentatie wordt vastgesteld aan de hand van de wettelijke maatstaven. Dit zijn 
de behoefte en de draagkracht. De wettelijke maatstaven worden niet verder in de wet 
uitgewerkt. Voor de invulling daarvan moet men kijken naar het zogenaamde rapport 
‘Alimentatienormen’ en de rechtspraak. Het rapport Alimentatienormen bevat richtlijnen 
die bij de vaststelling van de alimentatie kunnen worden gehanteerd. Het doel van het 
rapport is het leveren van een bijdrage aan de voorspelbaarheid en rechtszekerheid van de 
rechtspraak in alimentatiezaken. Deze aanbevelingen zijn geen wet. Rechters kunnen hier 
daarom in individuele zaken van afwijken.

Soms is iemand verplicht in het levensonderhoud van twee of meer personen te voorzien. 
Als degene onvoldoende draagkracht heeft om dit levensonderhoud volledig aan al deze 
personen te verschaffen, hebben zijn/haar kinderen en stiefkinderen die de leeftijd van 21 
jaar nog niet hebben bereikt, voorrang boven alle andere onderhoudsgerechtigden. Deze 
voorrangsregel leidt ertoe dat allereerst de kinderalimentatie wordt bepaald. Pas daarna 
wordt beoordeeld of ook nog ruimte bestaat voor het opleggen van partneralimentatie.
     
De te bepalen alimentatie wordt begrensd door de vastgestelde draagkracht en behoefte. De 
laagste van de twee bepaalt de maximale alimentatie.

Voorrang boven partneralimentatie
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Voor de vaststelling van de behoefte aan een bijdrage in de kosten van verzorging en 
opvoeding van kinderen is een systeem ontwikkeld. Hier heeft het Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting (NIBUD) aan meegewerkt. Het systeem is gebaseerd op CBS-cijfers en is 
neergelegd in het rapport ‘Kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling kinderalimentatie’.
     
Volgens CBS-onderzoek besteden ouders een bepaald percentage van het gezinsinkomen 
aan hun kinderen. Tot dat gezinsinkomen rekent het CBS mede de overheidsbijdragen. Uit 
dat onderzoek blijkt verder dat naarmate er meer kinderen tot het huishouden behoren, de 
totale kosten van de kinderen weliswaar stijgen, maar dat de gemiddelde kosten per kind 
daartegenover dalen. Voor de bepaling van het eigen aandeel van de ouders in de kosten van 
kinderen is de kinderbijslag van de gevonden kosten afgetrokken.
     
Deze uitgangspunten vormen de basis van de bij het rapport Alimentatienormen behorende 
tabel ‘Eigen aandeel kosten kinderen’. Volgens de tabel wordt het eigen aandeel van de 
ouders in de kosten van kinderen per kind lager naarmate er meer kinderen zijn en naarmate 
de kinderen ouder worden. Dit geldt wanneer het inkomen hetzelfde blijft. De oorzaak hiervan 
is dat de kinderbijslag per kind stijgt naarmate er meer kinderen zijn en naarmate zij ouder 
worden, terwijl de gemiddelde kosten per kind dalen naarmate er meer kinderen zijn. Ook is 
een reden dat de leeftijd niet bepalend is voor de uitgaven van de kinderen.
    
Hieronder treft u de tabel ‘punten per kind’ en de tabel ‘eigen aandeel kosten kinderen’ aan, 
zoals deze gelden voor het eerste halfjaar van 2022. 
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Behoefte

Tabel 1: punten per kind
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De tabel ‘eigen aandeel kosten kinderen’ is gemaximeerd tot een netto gezinsinkomen van 
WW€ 6.000,00, omdat men ervan uitgaat dat vanaf een dergelijk gezinsinkomen de behoefte 
niet langer stijgt. Uit de rechtspraak blijkt dat bij ouders met een aanzienlijk hoger inkomen 
de behoefte wel hoger kan uitvallen, maar dan dient dat wel te worden aangetoond.
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In de tabel is met ‘inkomen’ bedoeld het netto besteedbare gezinsinkomen tijdens het huwelijk 
(de relatie), dus het inkomen van beide ouders opgeteld. Of het gaat na de (echt)scheiding om 
het netto-inkomen van de ouder(s) afzonderlijk, dus niet bij elkaar opgeteld, in geval dit inkomen 
van één van de ouders het voormalige gezinsinkomen te boven gaat. Dit netto besteedbare 
inkomen bestaat uit de daadwerkelijke inkomsten (uit arbeid, winst uit onderneming, 
uitkering en/of vermogen), verminderd met de op dit inkomen drukkende belastingen en 
netto uitgaven inkomensvoorzieningen, zoals premie arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
Er wordt geen rekening gehouden met de fiscale gevolgen van het zijn van eigenaar van een 
woning (eigen woningforfait, fiscale aftrek van hypotheekrente) en de bijtelling vanwege een 
auto van de zaak. Wel dient rekening te worden gehouden met het kindgebonden budget 
waar recht op bestond ten tijde van de samenleving. Dit moet bij de ouder die deze bijdrage 
ontving worden opgeteld bij diens inkomen. 

In veel gevallen hebben de ouders een inkomen uit dienstbetrekking of een uitkering. Het 
inkomen ten behoeve van de berekening van het netto besteedbaar inkomen kan dan 
worden herleid uit de aangifte inkomstenbelasting, de jaaropgaven en de salaris- en/of 
uitkeringsspecificaties. 

Inkomen

Is één van de ouders directeur-grootaandeelhouder, dan dient in het kader van de bepaling 
van het netto besteedbaar inkomen allereerst te worden gekeken naar het inkomen dat 
de directeur-grootaandeelhouder zichzelf toekent. Daarnaast zal moeten worden bekeken 
of het in de jaren voorafgaande aan de verbreking van de relatie, gebruikelijk was dat de 
directeur-grootaandeelhouder een dividenduitkering liet plaatsvinden. Is dat het geval, dan 
kan worden betoogd dat deze dividenduitkering ook dient mee te tellen bij de berekening 
van het netto besteedbare gezinsinkomen. Verder is het gebruikelijk dat een directeur-
grootaandeelhouder via de rekening-courant van zijn onderneming bepaalde kosten voldoet. 
Hebben deze kosten – deels – betrekking op de kosten van levensonderhoud (ten behoeve 
van de kinderen), dan is het ook redelijk om hiermee rekening te houden. Oefent één van de 
ouders een onderneming uit in een vennootschap onder firma, eenmanszaak, commanditaire 
vennootschap of maatschap, dan ontvangt hij/zij een winst uit onderneming. Aangezien de 
winsten van jaar tot jaar fluctueren, kan bij de bepaling van het netto besteedbaar inkomen in 
principe niet simpelweg aansluiting worden gezocht bij de winst uit onderneming in het jaar, 
voorafgaande aan de verbreking van de relatie. Het kan in een dergelijk geval aan te bevelen 
zijn om uit te gaan van een gemiddelde.



www.scheersanders.nl 070 - 365 99 33 info@scheer.nl

Het tabelbedrag

Vervolgens wordt aan de hand van de leeftijd van de tot het gezin behorende kinderen het 
aantal punten bepaald. Bij meer dan vier kinderen tellen alleen de punten voor de vier oudste 
kinderen mee. Op basis van het netto besteedbaar gezinsinkomen en het aantal punten valt 
uit de tabel de behoefte van het kind of de kinderen te herleiden. De in de tabel vermelde 
kosten van een kind zijn al verminderd met de kinderbijslag. Hoewel de tabel betrekking heeft 
op kosten van minderjarige kinderen, beveelt de expertgroep aan om in het geval dat op het 
moment van de scheiding een of enkele tot het gezin behorende kinderen jongmeerderjarig 
zijn en de andere(n) minderjarig, uit te gaan van de situatie dat alle kinderen minderjarig zijn. 
Bepalend is immers wat normaliter voor alle kinderen werd uitgegeven. 

De behoefte van een kind waarvan de ouders nooit in gezinsverband hebben samengeleefd, 
wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de behoefte, berekend op basis van het 
inkomen van de ene ouder (inclusief het voor het betreffende kind ontvangen kindgebonden 
budget) en de behoefte op basis van het inkomen van de andere ouder (eveneens inclusief 
het voor het betreffende kind ontvangen kindgebonden budget). De inkomens dienen in een 
dergelijk geval dus niet bij elkaar te worden opgeteld.

In de tabelbedragen zijn alle normale kosten, zoals voor voeding en kleding, inbegrepen. 
Bepaalde extra kosten zijn echter zo uitzonderlijk dat deze niet begrepen kunnen zijn in de 
standaardbedragen voor de kosten van de kinderen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kosten 
van een gehandicapt kind, kosten van topsport, privélessen, extra hoge schoolgelden en 



(na aftrek van de kinderopvangtoeslag en de bijdrage van de werkgever) dermate hogere 
resterende kosten van kinderopvang of oppaskosten dat deze niet gecompenseerd kunnen 
worden door lagere uitgaven op andere posten.

Wanneer sprake is van bijzondere kosten waarmee rekening moet worden gehouden bij 
de bepaling van de behoefte, geldt dat deze kosten voor de scheiding moeten worden 
afgetrokken van het netto besteedbaar gezinsinkomen. Uitgaande van het dan resterende 
gezinsinkomen moet de behoefte van de kinderen worden berekend. Vervolgens kan de 
behoefte worden vastgesteld door de werkelijke bijzondere kosten na de echtscheiding op 
te tellen bij het in de tabel gevonden bedrag.

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, zijn geen maatstaven ontwikkeld. Volgens de Wet Studiefinanciering 
(WSF) bestaat het budget voor een student uit een normbedrag voor de kosten van 
levensonderhoud, een tegemoetkoming in de kosten van lesgeld en de reisvoorziening. 
Voor de behoeftebepaling van studerende kinderen kan in het algemeen bij de WSF-norm 
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. Voor niet studerende jongmeerderjarigen kan voor 
de berekening van de behoefte ook aansluiting gezocht worden bij het normbedrag voor 
de kosten van levensonderhoud uit de WSF-norm, onder aftrek van de daarin begrepen 
studiekosten.



Voor de berekening van de draagkracht tot voldoening van een kinderalimentatie gelden de 
navolgende formules, waarbij (deels) wordt uitgegaan van fictief vastgestelde bedragen:
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Draagkracht

Draagkracht (2022) tot AOW-leeftijd

Draagkracht (2022) vanaf AOW-leeftijd



Tot een netto belastbaar inkomen (NBI) van € 1.720,00 respectievelijk € 1.845,00 volgt uit de 
tabel de draagkracht. Vanaf hierboven genoemde bedragen kan deze worden berekend door 
deze formule te gebruiken: 70% (NBI- (0,3 x NBI + € 1.020,00))

Aan de hand van de formule (die dus geldt tot de AOW-leeftijd) zal hieronder nader op de 
begrippen uit deze formule worden ingegaan.

Het netto besteedbare inkomen bestaat uit het bruto-inkomen, verminderd met de daarover 
verschuldigde of ingehouden premies (inclusief de inkomensafhankelijke bijdrage premie 
Zorgverzekeringswet) en belasting. Voor het berekenen van het aandeel van de ouder in de 
kosten van de kinderen wordt dit vermeerderd met het kindgebonden budget, waar die ouder 
aanspraak op maakt. Voor de berekening van het netto besteedbaar inkomen dient te worden 
gekeken naar de financiële situatie op het moment van berekening van de kinderalimentatie. 

In veel gevallen heeft de onderhoudsplichtige een inkomen uit dienstbetrekking of een 
uitkering. Het inkomen kan dan worden herleid uit de aangiften inkomstenbelasting, de 
jaaropgaven en de salaris- en uitkeringsspecificaties. 

Bij een ondernemer liggen de zaken echter niet zo eenvoudig. Als de ondernemer een 
directeur groot aandeelhouder is, kent hij zichzelf een bepaald inkomen toe. In het kader 
van de bepaling van de draagkracht van een directeur-grootaandeelhouder gaat het echter 
niet om het salaris dat hij/zij zichzelf toekent, maar om het salaris dat hij/zij zichzelf gezien 
de resultaten van de onderneming redelijkerwijs kan toekennen. Aan de hand van de 
jaarrekeningen, kasstroomoverzichten en prognoses dient dan te worden beoordeeld of de 
financiële cijfers van de onderneming(en) een salarisverhoging c.q. dividenduitkering toelaat. 
Is dat het geval dan dient in het kader van het berekenen van de draagkracht te worden 
uitgegaan van dit verhoogde inkomen c.q. deze dividenduitkering. Dit is zeer specialistisch 
werk waarbij altijd samengewerkt wordt met de accountant van de onderneming.
 
Oefent de ondernemer zijn onderneming uit in een vennootschap onder firma, een 
eenmanszaak, een commanditaire vennootschap of een maatschap, dan ontvangt hij/zij een 

Netto belastbaar inkomen (NBI)
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winst uit onderneming. Aangezien de winsten van jaar tot jaar fluctueren, kan bij de bepaling 
van de winst uit onderneming die in aanmerking moet worden genomen bij de bepaling van 
de draagkracht, niet simpelweg aansluiting worden gezocht bij de winst uit onderneming 
zoals dat blijkt uit de meest recente jaarcijfers. Bij de beoordeling van de financiële ruimte 
dient op basis van eerdere jaarrekeningen en prognoses een kasstroomoverzicht te worden 
opgesteld. Dit gebeurt altijd in samenwerking met een accountant. Als uit de beschikbare 
jaarstukken met kasstroomoverzichten en prognoses blijkt dat sprake zal zijn van winst en 
een positieve vrije kasstroom, dan is deze beschikbaar voor onttrekking. Het te onttrekken 
bedrag kan in beginsel als bruto-inkomen van de ondernemer worden gezien.
 
Bij de beoordeling van de draagkracht van een ondernemer dient aldus te worden beoordeeld 
welke middelen hem/haar ter beschikking staan of geacht kunnen worden te staan. Enkel 
de winst die op papier en in het verleden is gerealiseerd, biedt daarvoor onvoldoende 
indicatie. Daarnaast dienen de daadwerkelijke geldstromen en liquide middelen in de 
onderneming in aanmerking te worden genomen. Bij de beoordeling van de jaarstukken en 
de kasstroomoverzichten moet niet alleen rekening worden gehouden met de continuïteit 
van de onderneming, maar ook met de belangen van de onderhoudsgerechtigde.



Dit deel van de formule heeft betrekking op een redelijke, netto woonlast van 30% van het netto-
inkomen. Er wordt bij de berekening van de draagkracht ten behoeve van de kinderalimentatie 
dus in principe niet gerekend met de daadwerkelijke woonlasten. Overigens is een afwijking 
van deze forfaitaire benadering te verdedigen als dit ten goede komt aan de kinderen. Hiervan 
kan bijvoorbeeld sprake zijn als de daadwerkelijke woonlast aanmerkelijk lager ligt dan die 
volgt uit de forfaitaire benadering. Ook blijkt uit de rechtspraak dat in sommige gevallen ten 
nadele van de kinderalimentatie wordt afgeweken van deze forfaitaire benadering als sprake 
is van een hogere, werkelijke woonlast. Dit zijn wel uitzonderingsgevallen.

Als beide ouders na scheiding een inkomen hebben dat hoger is dan de bijstandsnorm 
voor een alleenstaande, rijst de vraag wie welk deel van de behoefte van een kind moet 
dragen. Ter bepaling van ieders aandeel wordt van de ouders, en indien van toepassing 
een stiefouder, een draagkrachtvergelijking gemaakt. Dat is niet nodig als de gezamenlijke 
draagkracht van de ouders lager is dan de behoefte van het kind. Dan wordt de bijdrage van 
de onderhoudsplichtige ouder beperkt tot diens draagkracht.

0,3 x NBI

Draagkrachtvergelijking
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Vast bedrag van € 1.020,00

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- bijstandsnorm   € 1.092,00
- wooncomponent                     -  €    235,00
- ziektekosten   €    146,00
- ziektekostencomponent          -  €      34,00
- onvoorzien              €      50,00
Totaal     € 1.020,00



In het geval er een volledige draagkrachtvergelijking wordt gemaakt volgt uit de richtlijnen 
van het Rapport Alimentatienormen dat de betrokken kinderen buiten beschouwing moeten 
worden gelaten. Dat betekent dat de rechthebbende als alleenstaande wordt beschouwd, 
tenzij er nog andere gezinsleden zijn die door de onderhoudsgerechtigde moeten worden 
onderhouden dan de kinderen van partijen. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat 
de rechthebbende door aanwezigheid van deze kinderen in aanmerking kan komen voor een 
extra heffingskorting en/of een kindgebonden budget in verband met deze kinderen. 

Een voorbeeld ter verduidelijking: een kind (7 jaar) woont bij moeder (ouder 2) en 
tijdens het huwelijk waren partijen tweeverdieners. De behoefte uitgaande van het netto 
gezinsinkomen van destijds bedraagt inclusief kosten kinderopvang € 315,- per maand.
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Het bedrag dat volgt uit de draagkrachtvergelijking is (nog) niet het bedrag dat de 
alimentatieplichtige ook aan kinderalimentatie moet betalen. De alimentatieplichtige voorziet 
namelijk al deels in deze kosten (behoefte van het kind) gedurende de tijd dat het kind of de 
kinderen bij hem/haar zijn. Op het bedrag mogen dan ook de kosten van de zorgregeling in 
mindering worden gebracht. Deze kosten worden berekend over de behoefte van het kind 

Zorgkorting
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of de kinderen. Als vuistregel worden de zorgkosten uitgedrukt in een percentage van de 
behoefte. Dit levert de volgende zorgkorting op:

-           5% bij gedeelde zorg gedurende minder dan 1 dag per week
- 15% bij gedeelde zorg op gemiddeld 1 dag per week
- 25% bij gedeelde zorg op gemiddeld 2 dagen per week
- 35% bij gedeelde zorg op gemiddeld 3 dagen per week

In de rechtspraak zien wij ook varianten op voornoemde percentages terugkomen. 
Uitzonderingen op toepassing van de zorgkorting zijn mogelijk, bijvoorbeeld als de ouder bij 
wie het kind zijn hoofdverblijf niet heeft, zijn/haar verplichting tot omgang of verdeling van 
de zorg niet nakomt. 

Op de regel dat de zorgkorting de bijdrage zoals die volgt uit de draagkrachtvergelijking 
vermindert, wordt een uitzondering gemaakt in het geval de draagkracht van de 
onderhoudsplichtige onvoldoende is om in de behoefte van het kind te voorzien. Als een 
tekort aan draagkracht bestaat, vermindert het tekort de zorgkorting. Na toepassing van de 
zorgkorting wordt het tekort gelijkelijk verdeeld over de onderhoudsplichtige. 

Voorbeeld

Behoefte van het kind    €   415,00 per maand
Zorgkorting 15%     €     62,00 per maand

Stel:  draagkracht ouder 1 is € 260,00
 draagkracht ouder 2 is € 115,00.

De gezamenlijke draagkracht is € 40,00 minder dan de behoefte van € 415,00. Gelijke 
toerekening van het tekort aan beide ouders leidt tot toerekening van de helft van het tekort, 
d.w.z. € 20,00 aan ouder 1. In dat geval kan de bijdrage voor ouder 1 als volgt worden 
berekend:

€ 260,00 – (€ 62,00 - € 20,00) = € 218,00. 

Ouder 1 kan zijn zorgkorting dus maar gedeeltelijk verzilveren. 



Onderhoudsplichtigen zijn verplicht om tot aan het 18e levensjaar te voorzien in een bijdrage 
in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen. Vanaf het 18e 
levensjaar tot aan het 21ste levensjaar geldt een verlengde onderhoudsplicht om te voorzien 
in de kosten van studie en levensonderhoud. De kinderalimentatie die op het moment dat 
het kind 18 jaar bereikt verschuldigd is, loopt automatisch door tot het 21ste levensjaar van 
het kind. Voor meerderjarige kinderen van 21 jaar en ouder geldt dat alleen aanspraak is op 
het verstrekken van een bijdrage in de kosten van levensonderhoud als het kind behoeftig is. 
Uit de rechtspraak blijkt dat een verzoek van een kind van 21 jaar en ouder tot vaststelling 
van een bijdrage in de kosten van levensonderhoud in de meeste gevallen wordt afgewezen 
bij gebrek aan behoeftigheid. 

Overigens kunnen de ouders bij het verbreken van hun relatie in een ouderschapsplan wel 
al afspraken maken over een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie van hun 
kind na het 21ste levensjaar. Een dergelijke afspraak levert een voor het kind afdwingbare 
verplichting op. 

Vanaf het bereiken van de meerderjarige leeftijd dienen de kinderen zelf aanspraak te maken 
op een eventuele bijdrage in de kosten van studie en levensonderhoud. Zij zijn, mocht het tot 
een procedure komen, zelfstandige procespartij.

Duur kinderalimentatie

www.scheersanders.nl
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Heeft u nog vragen? Neem dan  
contact met ons op!

Gaat u scheiden en heeft u ondersteuning nodig, onder andere met de berekening van 
kinderalimentatie? Of betaalt of ontvangt u al kinderalimentatie, maar vraagt u zich af of 
deze nog wel kloppend is?

Annemarie Braun
braun@scheer.nl

Hilde Dreesmann-Bruijntjes
dreesmann@scheer.nl

Francesco van der Linden
vanderlinden@scheer.nl

Augusta van Haga
vanhaga@scheer.nl


