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Recht toe Recht aan 
 
 
Kinderalimentatie – nieuwe richtlijnen 
 
Sinds 1 april 2013 zijn er nieuwe richtlijnen (van de Werkgroep 
Alimentatienormen) met betrekking tot het berekenen van de 
kinderalimentatie. De bedoeling is dat het daarmee 
eenvoudiger en eerlijker is geworden. Is dat in de praktijk ook 
zo?  
 
Bij het berekenen van de kinderalimentatie moeten drie 
stappen worden genomen: 
 

1. Wat is de behoefte van het kind (wat kost een kind 
gemiddeld)? 

2. Welk aandeel hebben de ouders daarin (in welke 
verhouding moeten zij bijdragen)? 

3. Kunnen zij dat aandeel ook echt betalen (voldoende 
draagkrachtruimte)? 

 
Ik zal in grote lijnen toelichten hoe deze stappen worden 
genomen, wat de verschillen tussen het oude en het nieuwe 
systeem zijn, en wat de voor- en nadelen zijn. 
 
Stap 1:  Behoefte – oud systeem 
De behoefte wordt vastgesteld door te berekenen wat het netto 
gezinsinkomen was op het moment waarop de ouders feitelijk 
uit elkaar zijn gegaan, en vervolgens uit een tabel de daarbij 
bijbehorende behoefte af te leiden. 
 
Stap 1:  Behoefte – nieuw systeem 
De behoefte wordt berekend door het NBI (netto besteedbaar 
inkomen) op datum uiteengaan te berekenen (let op: het NBI is 
iets anders dan het netto inkomen dat op een loonstrookje te 
zien is). Met het NBI kan vervolgens uit de tabel de behoefte 
worden afgeleid. In tegenstelling tot het oude systeem moet 
hier dan nog het kindgebondenbudget van worden afgehaald. 
In dat bedrag moeten beide ouders in een bepaalde 
verhouding bijdragen. 
 
Stap 2: Aandeel ouders – oud systeem 
Van beide ouders wordt door middel van een 
draagkrachtberekening ieders draagkrachtruimte berekend. 
Vervolgens kan worden beoordeeld in welke verhouding zij tot 
elkaar staan. 
 
Stap 2: Aandeel ouders – nieuw systeem 
Van beide ouders wordt het NBI berekend. Vervolgens kan 
worden beoordeeld in welke verhouding zij tot elkaar staan. 
 
Stap 3: Draagkrachtruimte – oud systeem 
Door middel van een draagkrachtberekening wordt berekend of 
de ouder dat aandeel ook daadwerkelijk kan betalen.  
 
Stap 3: Draagkrachtruimte – nieuw systeem 
De 'gewone' draagkrachtberekening wordt niet meer gebruikt. 
In die berekening werd het inkomen ingevoerd, vervolgens een 
aantal vaste lasten, en daaruit volgde dan de 
draagkrachtruimte. 
 
In het nieuwe systeem wordt uitgegaan van een vaste formule. 
Bij het inkomen wordt gekeken naar het NBI, en de vaste 
lasten hoeven niet meer apart te worden opgevoerd. Die zijn 
als het ware verwerkt in de formule. Wat betreft de hoogte van 
de woonlasten, deze worden in de formule meegenomen als 

30% van het NBI (ook al zijn de woonlasten in werkelijkheid 
hoger of lager). 
 
De formule om de draagkrachtruimte te berekenen is: 70% x [ 
(NBI) - (0,3 x NBI + 850) ].  
 
Nieuw is dat de kosten omgangsregeling tegenwoordig 
'zorgkorting' worden genoemd, en dat deze kosten eindelijk 
serieus worden genomen. In het oude systeem werd uitgegaan 
van slechts € 5,- per kind per dag, in het nieuwe systeem wordt 
uitgegaan van een percentage van de behoefte. Bij een 
zorgregeling van gemiddeld 1 dag per week geldt een 
zorgkorting van 15%, bij 2 dagen een korting van 25% en bij 
drie dagen een korting van € 35,-. De zorgkorting komt in 
mindering op de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder. 
 
Extra stap: beroep op de aanvaardbaarheidsclausule. 
Het kan zijn dat de berekende draagkrachtruimte op basis van 
de formule leidt tot een situatie die 'onaanvaardbaar' is. In dat 
geval kunt u een beroep doen op de aanvaardbaarheidstoets, 
en kunnen bepaalde vaste lasten toch nog worden 
meegenomen (bijvoorbeeld dubbele woonlasten). 
 
Voordelen 
De nieuwe richtlijnen kennen een aantal voordelen. 
 
Zo weet iedere ouder dat een zorgregeling kosten met zich 
mee brengt, en iedere ouder weet dat € 5,- per dag niet in 
verhouding staat tot de werkelijke kosten. De wettelijke 
indexering is vaak al hoger dan die € 5,-! Het is onbegrijpelijk 
dat jarenlang met dit summiere bedrag rekening is gehouden. 
Wij hebben jarenlang bij de rechters aangedrongen op het 
hanteren van hogere vergoedingen dan die € 5,- per dag, 
helaas zonder resultaat. Dat is nu gelukkig veranderd. 
 
Met de zorgkorting in het nieuwe systeem (dus een percentage 
van de behoefte) wordt meer tegemoet gekomen aan de 
daadwerkelijke kosten. Wel is het zo dat als de 
draagkrachtruimte van beide ouders lager is dan de behoefte, 
de zorgkorting (gedeeltelijk) sneuvelt. 
 
Een ander positief punt is dat het kindgebondenbudget op de 
behoefte in mindering wordt gebracht. Het idee daarachter is 
dat het kindgebondenbudget volledig ten goede komt aan de 
kosten van het kind. Ontvangt de verzorgende ouder dat 
budget, dan is alvast in dat gedeelte van de behoefte voorzien.  
 
Een laatste voordeel is dat er (in beginsel!) geen discussie 
meer hoeft te komen over allerlei lasten, zoals woonlasten, 
premie ziektekosten en aflossing schulden. Die lasten zitten als 
het ware verdisconteerd in de formule. Daardoor worden de 
berekeningen een stuk eenvoudiger. Dit voordeel is gelijk ook 
een nadeel. 
 
Nadelen 
Wat te doen met allerlei lopende verplichtingen waarvan 
iemand zich niet kan bevrijden? Denkt u aan dubbele 
woonlasten, hogere woonlasten om toch een gezinswoning te 
kunnen krijgen, aflossing van schulden, verplichting om de 
premie/inleg van al jaren lopende verzekeringen te voldoen 
(zoals een lijfrente, premie arbeidsongeschiktheidsverzekering, 
pensioenvoorziening). 
 
In het oude systeem was het met een gewone 
draagkrachtberekening gebruikelijk om dit soort lasten apart op 
te voeren. In het nieuwe systeem, dus met de formule, hoeft 
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dat niet meer omdat het uitgangspunt is dat de gebruikelijke 
lasten al in de formule zijn verwerkt. Alleen, men heeft 
natuurlijk niet rekening kunnen houden met alle mogelijke 
situaties. Het blijft toch maatwerk, en zaken kunnen van elkaar 
verschillen. Eigenlijk is het onmogelijk een systeem te 
bedenken zonder ruimte voor uitzonderingen. Die 
uitzonderingen komen aan de orde door een beroep te doen 
op de aanvaardbaarheidstoets. 
 
Het valt te verwachten dat er in grote mate een beroep zal 
worden gedaan op deze aanvaardbaarheidstoets. Dat heeft 
enkele negatieve gevolgen: het systeem is dan toch niet meer 
zo eenvoudig, niet meer voorspelbaar en dus ook niet meer 
uniform. Daarbij zal er toch weer discussie ontstaan over 
bepaalde lasten. Onduidelijk is hoe rechters hier mee om 
zullen gaan, en is al gebleken dat rechters er verschillend mee 
om gaan.  
 
De vraag is hoe ‘eerlijk’ die aanvaardbaarheidstoets is. Een 
voorwaarde is namelijk dat er een onaanvaardbare situatie 
ontstaat. Een ouder die een huwelijkse schuld 
(noodgedwongen) voor zijn rekening neemt heeft te maken 
met de maandelijkse aflossingen. Als die ouder een goed 
inkomen heeft is de kans groot dat hij die aflossing wel kan 
betalen, zodat er geen sprake is van een onaanvaardbare 
situatie. Dat zou betekenen dat hij geen beroep kan doen op 
de aanvaardbaarheidsclausule, terwijl hij wel met de 
maandelijkse aflossingen te maken heeft! Dat valt niet uit te 
leggen en is oneerlijk. Hier had de Werkgroep 
Alimentatienormen rekening mee moeten houden door 
concreet aan te geven dat met een aantal lasten (zoals 
dubbele woonlasten, aflossing huwelijkse schulden) wel 
rekening wordt gehouden. Dat zou bovendien de 
rechtszekerheid en uniformiteit ten goede zijn komen.  
 
Een ander nadeel is dat zich allerlei complexe en ingewikkelde 
situaties kunnen voordoen, die óf tot ingewikkelde 
berekeningen leiden, óf waarin het nieuwe systeem niet 
voorziet. Het voert te ver om dat hier uit te leggen, maar aan 
het gepuzzel van advocaten in procedures is te zien hoe lastig 
het soms is. 
 
Conclusie 
De nieuwe richtlijnen hebben zeker een aantal voordelen. De 
verrekening van het kindgebondenbudget bij de behoefte en 
het (eindelijk) serieus nemen van de omgangskosten zijn 
positieve punten. En in eenvoudige zaken is het makkelijker te 
berekenen. 
 
Een nadeel is dat er nog niet is aan te geven hoe zal worden 
omgegaan met een beroep op de aanvaardbaarheidstoets. Dat 
maakt het adviseren lastig, en komt de rechtszekerheid in 
procedures niet ten goede. De uitspraken van de lagere 
rechters laten tot op heden al een wisselend beeld zien. 
 
Sommige ouders zullen voordeel hebben bij de nieuwe 
richtlijnen, andere ouders juist nadeel. De praktijk zal verder 
moeten uitwijzen hoe dat in de toekomst zal gaan uitpakken. 
 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat in Den Haag  
Wigman Sardjoe & Van Weegberg advocaten  
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