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Kinderalimentatie  
 
Vaststelling van kinderalimentatie  
Nadat de behoefte aan kinderalimentatie is vastgesteld wordt gekeken in hoeverre aan 
deze behoefte voldaan kan worden door beiden ouders. Dit gebeurt op basis van een 
draagkrachtberekening.  

 
Draagkracht  
Sinds 1 april 2013 zijn er andere regels opgesteld voor het bepalen van de draagkracht. 
De stelling is dat iedere ouder kan bijdrage en dit gebeurd aan de hand van het 
inkomen. Er is een draagkrachttabel gemaakt. Bij de hogere inkomens wordt er gebruik 
gemaakt van een formule. De draagkracht wordt bepaald van beiden ouders.  
Zodra de draagkracht van beide ouders is vastgesteld wordt er overgegaan tot verdeling 
van de draagkracht t.o.v. de behoefte. Daarbij kan er nooit meer worden bijgedragen 
door een ouder dan dat de draagkracht groot is.  

 
Zorgkorting  
Als de draagkracht is verdeeld van beiden ouders over de behoefte dan kan er gekeken 
worden naar de zorgkorting.  
De zorgkorting is een korting op de bijdrage van de ouder om te kunnen zorgen voor de 
kinderen voor de periode dat de kinderen bij je verblijven.  
De zorgkorting wordt in mindering gebracht op hetgeen je zou moeten bijdragen na de 
verdeling van de draagkracht.  

 
Het te betalen bedrag  
Het bedrag wat dan resteert nadat je de zorgkorting in mindering hebt gebracht op je 
aandeel van de draagkracht is het bedrag wat voldaan dient te worden aan de andere 
ouder als zijnde kinderalimentatie.  
Sommige ouders komen overeen dat zij samen de kosten van de kinderen zullen 
voldoen vanaf een gezamenlijke rekening. Dan bekijk je wat een ieder van de ouders 
zou moeten betalen na aftrek van de zorgkorting en dan dient iedere ouder zijn/haar 
deel te storten op de gezamenlijke rekening.  
 
Het gebeurd regelmatig dat één ouder zowel een bedrag dient te voldoen op de 
kinderrekening en ook nog een bedrag moet voldoen aan de andere ouder als bijdrage 
voor deze ouder in de kosten van het dagelijks levensonderhoud voor de periode dat de 
kinderen bij deze ouder zijn. Voor alle duidelijkheid. Beiden bedragen zijn 
kinderalimentatie, want het zijn bedragen voor het afdekken van de kosten van de 
kinderen.  

 
Co-ouderschap en alimentatie 
Een hardnekkig misverstand is het verhaal dat je geen alimentatie hoeft te betalen als er 
sprake is van een co-ouderschap. Bij een co-ouderschap wordt op een zelfde wijze de 
alimentatie berekent alleen wordt de zorg gelijk verdeeld zodat iedere ouder de helft van 
de zorgkorting krijgt.  
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En dan nog het volgende:  
Indien er na het bepalen van de kinderalimentatie nog draagkracht over is, dan kan bij 
de alimentatieplichtige gekeken worden wat er betaald kan worden aan 
partneralimentatie.  
 
De ouders zijn verplicht te betalen aan het onderhoud van de kinderen, totdat deze de 
leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Als een kind 18 wordt is het meerderjarig. Dat 
betekent dat de ouders vanaf dat moment afspraken maken over de hoogte van de 
kinderalimentatie met het kind (jong meerderjarige) zelf.  
 
Indien de alimentatie eenmaal is vastgesteld zie je veelal dat de alimentatie wordt 
voortgezet op het gelijke bedrag als voordien het geval was. Indien het kind zelf in zijn 
eigen behoefte kan voorzien, omdat deze zelf gaat werken en niet meer studeert, kan 
bezien worden of de alimentatie al voor de leeftijd van 21 jaar kan worden beëindigd. Dit 
ligt geheel aan de feiten en omstandigheden. Indien het kind de leeftijd van 21 jaar heeft 
bereikt en deze studeert nog, dan kan er nog immer een bijdrage worden verlangt van 
de ouders. Wij adviseren jullie dan ook om deze bepaling op te nemen in jullie 
echtscheidingsconvenant. Dit voorkomt in de toekomst de nodige discussies.  

 
LET OP:  
Kinderalimentatie heeft voorrang op partneralimentatie. Dat is vastgelegd in de Wet 
bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. In onderling overleg kun 
je afwijkende afspraken maken. Deze dienen te worden vastgelegd in het convenant. 
 


