
Stichting Dwaze Vaders 

 
 

1 

 

Recht toe Recht aan 
 

Kinderalimentatie - I 
 
Kinderalimentatie en omgang staan los van elkaar. U kent vast 
wel de uitdrukking ‘kinderalimentatie is geen kijkgeld’. Wel of 
geen omgang, wel of geen draagkrachtruimte, juridisch gezien 
staan deze zaken los van elkaar. 
 
Mocht u te maken krijgen met het vaststellen van 
kinderalimentatie, dan is het goed om te weten op welke wijze 
dat gebeurt. Ik zal in grote lijnen uiteenzetten hoe de 
alimentatie wordt berekend. In de volgende column zal ik nog 
wat meer specifieke tips geven. 
 

Behoefte minderjarige 

 
Eerst moet de behoefte van een kind worden vastgesteld. De 
behoefte staat voor de kosten van een kind. Het is een 
gemiddeld bedrag dat ouders bij een bepaald netto inkomen 
aan hun kind uitgeven. Hoe meer er wordt verdiend, hoe meer 
er aan een kind wordt uitgegeven.  
 
Het Nibud heeft allerlei tabellen op grond waarvan, aan de 
hand van de geboortedatum van het kind en het netto 
gezinsinkomen, kan worden vastgesteld hoe groot de behoefte 
is. De rechtbanken en de advocaten hanteren deze tabellen.  
 
Het is dus zaak om altijd eerst te controleren hoe het met de 
behoefte zit. Vaak genoeg wordt er maar een bedrag 
genoemd. Er zijn genoeg advocaten die daar geen acht op 
slaan en (ten onrechte dus) geen verweer voeren tegen de 
behoefte. 
 
De behoefte is gemakkelijk vast te stellen. Het netto 
gezinsinkomen dat de ouders hadden toen zij feitelijk uit elkaar 
gingen is maatgevend (dat kan dus van maanden of jaren 
terug zijn). Er is één uitzondering: indien het huidige netto 
inkomen van één van de ouders het totale netto inkomen van 
destijds overstijgt, wordt uitgegaan van het huidige netto 
inkomen. 
 
Indien de ouders niet hebben samengewoond, ligt het 
ingewikkelder. Uit de jurisprudentie blijkt dat er op 
verschillende manieren mee wordt omgegaan. U kunt natuurlijk 
voor de voor u meest gunstige berekening gaan. 
 
Als de behoefte is vastgesteld, moet worden berekend in welke 
verhouding de ouders in die behoefte een bijdrage moeten 
leveren. Dat betekent dat de draagkrachtruimte van beide 
ouders moet worden berekend. Vervolgens worden de 
draagkrachtruimtes met elkaar vergeleken. Het berekenen van 
de draagkrachtruimte vindt plaats aan de hand van een 
draagkrachtberekening. 
 
Posten in een draagkrachtberekening  
Bij een draagkrachtberekening wordt berekend welke 
financiële ruimte een ouder heeft om een bijdrage te kunnen 
leveren in de kosten van hun kind. 
 
Eerst wordt gekeken naar het inkomen of het te verwerven 
inkomen. Het inkomen van iemand in loondienst of iemand met 
een uitkering wordt vastgesteld aan de hand van een  

jaaropgave en recente loon- of uitkeringsspecificaties. Bij 
iemand die een eigen onderneming heeft, wordt gerekend met 
de winst uit onderneming (gemiddeld over de laatste drie 
jaren). 
 
Het kan zijn dat een ouder meer kan of zou kunnen verdienen 
dan hij of zij op dat moment verdient. Bijvoorbeeld als iemand 
parttime is gaan werken, of een andere baan vindt. De 
rechtbank kan dan, afhankelijk van de omstandigheden, 
uitgaan van het ‘te verwerven inkomen’. Dat inkomen kan 
hoger liggen dan het feitelijke inkomen. Pas dus goed op 
indien u van baan verandert of indien u er voor kiest om minder 
te gaan werken, of indien u een eigen onderneming start 
waardoor uw inkomsten teruglopen.  
 
Vervolgens zullen er een aantal lasten opgevoerd kunnen 
worden. De belangrijkste zijn de woonlasten, de premie 
ziektekostenverzekering (en bijdrage ZVW), de premie 
uitvaartverzekering, de premie 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (bij zelfstandigen), de 
kosten omgangsregeling (zowel de ‘dagkosten’ als de 
‘reiskosten’) en eventueel eerdere alimentatieverplichtingen. 
Deze posten zullen in beginsel worden geaccepteerd door de 
rechtbank. 
 
Indien u samenwoont met een partner die in eigen 
levensonderhoud kan voorzien, worden de woonlasten voor de 
helft geaccepteerd. Indien uw partner niet in eigen 
levensonderhoud kan voorzien, wordt diens inkomen opgeteld 
bij het andere inkomen en kunnen de woonlasten wel volledig 
worden opgevoerd. 
 
Een aantal andere posten kunnen in praktijk problemen 
opleveren. Aflossingen op schulden worden, indien goed 
aangetoond met bewijsstukken, in beginsel meegenomen 
indien het schulden uit het huwelijk of de samenleving zijn. 
Aflossingen op andere schulden die zijn ontstaan na het 
uiteengaan van partijen worden niet zo snel meegenomen, 
tenzij het een schuld betreft die is aangegaan voor het 
herinrichten van een nieuwe woning. U moet altijd de 
noodzakelijkheid van het aangaan van de schulden kunnen 
aantonen, en ook nog eens dat deze ten laste moeten gaan 
van een bijdrage jegens uw kind. In praktijk blijkt dat de 
rechters daar niet erg gevoelig voor zijn. 
 
Ook autokosten en verwervingskosten (noodzakelijke kosten 
die niet (volledig) door de werkgever worden vergoed) zult u 
goed moeten aantonen. Per geval zal de rechter beoordelen of 
deze kosten kunnen worden meegenomen. 
 
Tenslotte premies ten behoeve van vermogensopbouw en ter 
opvulling van een pensioengat. De rechtbank redeneert in 
beginsel dat premies ten behoeve van vermogensopbouw niet 
ten lasten mogen gaan van een bijdrage in de kosten van een 
kind. Indien het om een premie ten behoeve van een 
pensioengat gaat, zal in ieder geval een bewijs moeten worden 
overgelegd dat er een pensioengat is, en dat er een schriftelijk 
advies is op welke wijze dat gat opgevuld dient te worden. 
 
Bijdrage naar rato van draagkrachtruimte  
Als duidelijk is hoeveel draagkrachtruimte elke ouder heeft, kan 
worden vastgesteld in welke verhouding zij dienen bij te dragen 
in de behoefte. Een voorbeeld ter verduidelijking. Stel dat de 
behoefte van een kind € 600,- per maand is, en stel dat de 
draagkrachtruimte van de vader € 200,- is, en dat de 
draagkrachtruimte van de moeder € 100,- is. De onderlinge 
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Ruime ervaring en kennis Adresgegevens: 
 
op het gebied van:    Adelheidstraat 74 

2595 EE Den Haag 
Telefoon: 070 – 3818915 

-  echtscheidingen    Fax: 070 – 3855451 
 
-  omgangsrecht     www.wgw-advocaten.nl 

info@wgw-advocaten.nl 
-  recht op informatie 

E-mail Mr. Wigman: 
-  ouderlijk gezag    wigman@wgw-advocaten.nl 
 
-  kinderalimentatie    E-mail Mr. Sardjoe: 

sardjoe@wgw-advocaten.nl 
-  partneralimentatie 

E-mail Mr. van Weegberg: 
-  boedelverdelingen      vanweegberg@wgw-advocaten.nl 
 

 

Daarnaast heeft ons kantoor zich gespecialiseerd in  
het arbeidsrecht, het strafrecht en het bestuursrecht. 

 

Belt u ons gerust voor een afspraak, informatie of 
een second opinion. 

verhouding van de ouders leidt dan tot de volgende verdeling: 
2/3 van € 600,- (dus € 400,-) voor de vader, en 1/3 van € 600,- 
(dus € 200,-) voor de moeder.  
 
Draagkrachtruimte  
Tenslotte is het de vraag of er wel voldoende 
draagkrachtruimte is om de bijdrage te kunnen leveren. Uit het 
hiervoor gegeven voorbeeld blijkt dat de vader naar rato van 
draagkrachtruimte een bijdrage zou moeten leveren van € 
400,-. Zijn draagkrachtruimte laat echter maar een bijdrage van 
€ 200,- toe. De rechtbank zal altijd rekening houden met de 
draagkrachtruimte: in dit geval zal de kinderalimentatie worden 
vastgesteld op € 200,-. De draagkrachtruimte beperkt dus de 
bijdrage die de vader zou moeten leveren. 
 
Conclusie 
Voor het vaststellen van kinderalimentatie is het belangrijke 
alle stappen zorgvuldig te doorlopen. Het belangrijkste is 
eigenlijk dat u, in overleg met uw advocaat, zo duidelijk 
mogelijk uw stellingen naar voren brengt en deze zoveel 
mogelijk onderbouwd met bewijsstukken. In mijn volgende 
column zal ik daar wat dieper op in gaan. 
 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat te Den Haag  
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