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NIBUD Tabel “eigen aandeel kosten van kinderen”  

 

Ouders zijn onderhoudsplichtig voor hun kinderen totdat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. 
Hierna geldt tot 21 jaar een zogenaamde verlengde onderhoudsplicht op grond waarvan ouders 
verplicht zijn bij te dragen in de kosten van levensonderhoud en studie van de kinderen.  
 
Het vaststellen van kinderalimentatie geschiedt in Nederland aan de hand van de twee criteria, te weten 
1) behoefte en 2) draagkracht.  
 
Vaststelling behoefte (wat kosten de kinderen?) 
 
Voor de vaststelling van de kosten van de kinderen knoopt de rechtbank doorgaans aan bij de tabellen 
van het rapport ‘Kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling kinderalimentatie'. De tabellen gaan 
uit van het netto besteedbaar gezinsinkomen (inclusief het eventueel ontvangen bedrag aan 
kindgebonden budget) gedurende de samenleving, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen 
in het gezin.  
 
De tabel dient als volgt te worden gebruikt: 
 

1. Vermeerder het netto besteedbaar gezinsinkomen met het kindgebonden budget waarop 

recht bestond in de periode dat het netto gezinsinkomen is berekend. 

2. Zoek in tabel 1 het aantal kinderbijslagpunten van het kind/de kinderen op. 

3. Tel de punten voor alle kinderen bij elkaar op ( bij meer dan vier kinderen: de punten voor de 

oudste vier kinderen). 

4. Lees in tabel 2 het totale eigen aandeel van de ouders in de kosten van het kind/de kinderen 

af. Er kan verticaal op of tussen de puntenaantallen en horizontaal op of tussen de 

inkomensgrenzen een bedrag worden gekozen. 

 

Tabel 1: punten per kind 
 
Leeftijd kind punten 
0 t/m 5:  4 punten 
6 t/m 11:  2 punten 
12 t/m 17:  0 punten 
 
Het gevonden puntenaantal – bij meer kinderen het puntentotaal – wijst in tabel 2 het eigen 
aandeel van de ouders in de kosten van het kind / de kinderen aan:  
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Tabel 2: 

 

 
 

 


