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Inhoud van de brief 

Geachte heer Asscher, 

Bij brief van 24 november jl. met bovengenoemd kenmerk, verzocht u de Raad voor de 

rechtspraak advies uit te brengen over het verzoek van de Tweede Kamer om te komen 

tot een standaardrekenregel inzake de berekening van kinderalimentatie. 

Achtergrond van dit verzoek is de bij de Tweede Kamer levende vrees dat de nieuwe Wet 

hervorming kindregelingen (‘WHK’) aanleiding kan zijn om bestaande 

echtscheidingsconvenanten te herzien. De Tweede Kamer is van mening dat voorkomen 

dient te worden dat er opnieuw rechtszaken gevoerd gaan worden over de hoogte van de 

kinderalimentatie. 

De Rechtspraak heeft onderkend dat de beperking van het aantal kindregelingen als 

gevolg van de inwerkingtreding van de WHK gevolgen heeft voor het berekenen van 

kinderalimentatie. In het kader van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel 

WHK heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat een 

verhoging van het kindgebonden budget met een alleenstaande ouderkop leidt tot een 

verlaging van de resterende behoefte van het kind. De Expertgroep Alimentatienormen 

heeft daarop besloten de door haar geformuleerde Aanbevelingen aan te passen aan 

deze uitleg van de wetgever. Op rechtspraak.nl is hierover een bericht gepubliceerd.1 

De standaardrekenregel waar de Tweede Kamer om verzoekt bestaat derhalve reeds, al 

gaat deze regel slechts op in die gevallen waarin, behoudens de inkomens- en 

budgetswijzigingen als gevolg van de WHK, er geen andere wijzigingen in de financiële 

situatie zijn. Dit betekent dat verzoeken aan de rechter tot wijzing van in het verleden 

                                          
1 www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/sector-familie-enjeugdrecht/ Pages/Werkgroep-

Alimentatienormen.aspx 
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vastgestelde kinderalimentatie met deze Aanbeveling slechts beperkt voorkomen kunnen 

worden. Verzoeken tot wijziging van kinderalimentatie kunnen immers te allen tijde bij 

de rechter worden ingediend. Bij de beoordeling van die verzoeken moet de rechter met 

alle omstandigheden van het geval rekening houden, dus ook met gewijzigde 

omstandigheden die geen verband houden met de WHK. 

Op zichzelf kunnen de alimentatieplichtige en alimentatiegerechtigde de rekenregel zelf 

toepassen op hun situatie, en een ander bedrag aan kinderalimentatie onderling 

overeenkomen. De betaling van een afgesproken bedrag is zonder rechterlijke 

tussenkomst echter niet rechtens afdwingbaar. Voorts moet bedacht worden dat de mate 

waarin mensen zonder tussenkomst van de rechter in staat zijn nadere afspraken te 

maken niet alleen bepaald wordt door de voorspelbaarheid van de rechterlijke uitspraak 

die zij zullen krijgen als er geen overeenstemming wordt bereikt, maar dat bijvoorbeeld 

ook de tussen hen bestaande verhouding, de mate van zelfredzaamheid en het juiste 

inzicht in de - eigen – financiële situatie factoren zijn die hierbij een rol spelen. 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, Mr. F.C. Bakker, Voorzitter Raad voor de rechtspraak 
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