
Addendum bij het Rapport Alimentatienormen januari 2015, geldend vanaf 1 juli 2015 
 

4.5 Draagkrachtberekening ten behoeve van kinderalimentatie1 
 
Voor de vaststelling van kinderalimentatie is het netto besteedbaar inkomen van de alimentatie-
plichtige het uitgangspunt. Om dit te berekenen wordt gebruik gemaakt van de berekening ‘boven de 
streep’ tot en met het netto besteedbaar inkomen per maand (121). De kosten en voordelen met 
betrekking tot de eigen woning (80 tot en met 83) dienen daarbij buiten beschouwing te worden 
gelaten. Redelijke lasten worden vervolgens ‘onder de streep’ forfaitair in aanmerking genomen, op de 
wijze omschreven in de draagkrachttabel (bijlage bij het rapport). De draagkrachttabel vervangt 
derhalve 122 tot en met 140. 
 
Forfaitaire benadering draagkracht kinderalimentatie 
 
Voorrang van kinderalimentatie boven alle andere onderhoudsverplichtingen heeft onder meer tot 

gevolg dat bij de bepaling van de draagkracht alleen de financiële situatie van de 

onderhoudsplichtige(n) in aanmerking wordt genomen en geen rekening wordt gehouden met de 

nieuwe partner / echtgeno(o)t(e) / geregistreerde partner. Gedachte hierachter is dat een partner in 

staat moet worden geacht in eigen levensonderhoud te voorzien, terwijl dit van een kind niet kan 

worden verwacht. De draagkrachttabel houdt op forfaitaire wijze rekening met de volgende redelijke 

kosten van levensonderhoud van de onderhoudsplichtige (juli 2015): 

- een redelijke netto woonlast van 30% van het netto inkomen 

- een bedrag van € 875 voor de kosten van levensonderhoud, dat als volgt is opgebouwd: 

o Bijstandsnorm        € 963 

o Wooncomponent              -/- € 227 

o Ziektekosten        € 135 

o Ziektekostencomponent             -/- €   39 

o Onvoorzien        €   43 

o Totaal         € 875 

 

Voor de pensioengerechtigden geldt een bijstandsnorm van € 1.080 (juli 2015). Dientengevolge dient 

het draagkrachtloos inkomen te worden verhoogd tot € 992. 

Van het netto besteedbaar inkomen, verminderd met de hiervoor genoemde forfaitaire bedragen, is bij 

een inkomen vanaf € 1.525 circa 70% beschikbaar als draagkracht.  

Bij de lagere inkomens wordt maximaal 100% van de ruimte na aftrek van de forfaitaire lasten 

beschikbaar geacht, waarbij bovendien de post onvoorzien bij de laagste categorie geheel of 

gedeeltelijk buiten beschouwing wordt gelaten. Voor zover het inkomen lager is dan € 1.275 wordt 

uitgegaan van een minimumdraagkracht van € 25 voor één kind en € 50 voor twee of meer kinderen.  

De draagkrachttabel is opgenomen in de bijlage bij het rapport. 
 

Premies inkomensvoorzieningen 

Sommige werknemers, de resultaatgenieter, de ondernemer en de directeur grootaandeelhouder, 
komen niet in aanmerking voor de werknemersverzekeringen en/of pensioenvoorzieningen. Uitgaven 
voor inkomensvoorzieningen, bijvoorbeeld in verband met arbeidsongeschiktheid of pensioen, 
kunnen, indien deze niet bovenmatig zijn, in aanmerking worden genomen. Bij de vaststelling van 
kinderalimentatie wordt daartoe het netto besteedbaar inkomen verminderd met de netto premie, dat 
wil zeggen de premie verminderd met eventueel fiscaal voordeel. 
 

 

                                                           
1 Voor minderjarige en/of jongmeerderjarige kinderen 


