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OUDERSCHAPSPLAN
De ondergetekenden zijn:

………

wonende te …………., geboren op ……. te ………, hierna te noemen “vader”

en
………..… wonende te ………..., geboren op ………….. te …………., hierna te noemen “moeder”

Hierna gezamenlijk ook te noemen: “de ouders”

Nemen het volgende in aanmerking:
─

De ouders zijn op ….. te ….. met elkaar gehuwd/een geregistreerd partnerschap
aangegaan/hebben een affectieve relatie gehad;

─

Uit hun huwelijk/geregistreerd partnerschap/relatie zijn de volgende, thans nog
minderjarige, kinderen geboren:
─

….., geboren op ……..te ……

─

….., geboren op……. te…..;

De kinderen verblijven bij de ouders/vader/moeder aan het adres…. te …….
─

De ouders oefenen het gezamenlijk ouderlijk gezag uit over hun kind/kinderen;

─

De ouders stellen vast dat hun huwelijk/relatie duurzaam is ontwricht. Zij hebben de
financiële gevolgen van hun scheiding in een (echt)scheidingsconvenant d.d. heden
vastgelegd.

─

De ouders hebben overlegd over de (i) wijze waarop zij na de scheiding de zorg- en
opvoedingstaken verdelen, (ii) de wijze waarop zij elkaar zullen informeren en raadplegen
over gewichtige aangelegenheden betreffende hun kind/kinderen en (iii) de wijze waarop
zij zullen bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige
kind/kinderen;

─

Zij willen de afspraken die zij naar aanleiding van dit overleg hebben gemaakt vastleggen
in dit ouderschapsplan.

─

De ouders hebben hun kind/kinderen voor zover dat in hun/haar/zijn belang is, op een
bij de leeftijd van hun kind/kinderen passende wijze betrokken tot de totstandkoming
van dit plan.
Of
Gezien de leeftijd van de kinderen heeft er geen overleg tussen hen/haar/hem en de
ouders plaatsgevonden en zijn/is zij/hij niet betrokken bij het de totstandkoming van dit
ouderschapsplan.

Zijn het volgende overeengekomen
Artikel 1 - Gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag
1.1

De ouders vinden het in het belang van hun minderjarige kinderen dat zij ook na de
scheiding gezamenlijk de verantwoording voor de verzorging en opvoeding van hun
kinderen blijven dragen. Zij zullen dan ook het ouderlijk gezag na de scheiding
gezamenlijk blijven uitoefenen.

1.2

De ouders zijn zich ervan bewust dat het ouderlijk gezag mede omvat de verplichting
van de ouder om de ontwikkeling van de banden van de kinderen met de andere ouder
te bevorderen. Zij zijn zich er ook van bewust dat hun kinderen volgens de wet recht
hebben op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders.

1.3

Zij vinden het belangrijk dat het contact tussen de kinderen en beide ouders zo min
mogelijk door de scheiding wordt beïnvloed. De ouders zullen dan ook bevorderen dat
de kinderen zo goed mogelijk contact hebben met ieder van hen.

1.4

De ouders zullen zich ervoor inspannen om naar elkaar toe een respectvolle,
constructieve en redelijke houding aan te nemen als het gaat om zaken die betrekking
hebben op de kinderen.

Artikel 2 – Hoofdverblijfplaats/verhuizing/paspoort
2.1

De kinderen hebben hun hoofdverblijf bij vader/moeder en zullen op zijn/haar adres
voor de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven staan.

2.2

De ouders spreken de intentie uit op een redelijke afstand van elkaar te blijven wonen
om de kinderen de gelegenheid te geven vanuit beide huizen dezelfde school en clubs
te bezoeken.

2.3

Beide ouders zullen bij een eventuele gewenste toekomstige verhuizing met elkaar in
overleg treden. Zij zullen hierbij rekening houden met de overeengekomen
zorgregeling en ervoor zorgen dat de (toegenomen) afstand tussen hen geen
onredelijke belasting voor de kinderen vormt.

2.4

De verhuizing behoeft de toestemming van de andere ouder. Dit geldt ook voor een
nieuwe verhuizing indien een eerdere verhuizing is goedgekeurd door de andere
ouder.

2.5

De paspoorten van de kinderen zijn in beheer bij de vader/moeder. Hij/zij zal de
paspoorten afgeven aan vader/moeder indien nodig voor bijvoorbeeld een
buitenlandse vakantie.

Artikel 3 - Verzorging, opvoeding en school
3.1

Gedurende de tijd dat de kinderen bij vader verblijven is hij verantwoordelijk voor de
dagelijkse zorg en gedurende de tijd dat de kinderen bij moeder verblijven is zij
daarvoor verantwoordelijk. Onder dagelijkse zorg wordt onder meer verstaan:
dagelijkse voeding en kleding, lichamelijke verzorging, sport en vrije tijd, dagritme en
bedtijden. De ouders streven ernaar om bij de invulling van de dagelijkse zorg en
opvoeding zoveel mogelijk dezelfde opvoedingslijn te hanteren. Verder zullen zij
activiteiten van de kinderen zoals sportactiviteiten, muziekles, kinderfeestjes etc. zoveel
mogelijk met elkaar afstemmen en zoveel mogelijk eenzelfde standpunt nastreven.

Optioneel: in bijlage 1 zijn voorbeelden opgenomen van onderwerpen als bedoeld in
dit artikel. Desgewenst kunnen ouders concrete afspraken maken over wie waarin
afzonderlijk beslissingsbevoegd is.
3.2

Ten aanzien van de niet-dagelijkse, meer gezamenlijke beslissingen zullen de ouders
tot gezamenlijke besluitvorming komen. Het gaat dan onder meer over zaken als
schoolkeuze, medische verzorging, zakgeld, sportkeuze en vakanties met derden.

3.3

Een keuze voor een (type) school maken de ouders gezamenlijk. Afhankelijk van hun
leeftijd en de omstandigheden zullen de ouders de kinderen betrekken bij deze keuze.

3.4

De ouders zullen de school vragen om hen beiden alle belangrijke berichtgeving toe te
zenden. Voor zover dit niet (volledig) mogelijk is, zal de ouder die de rapporten,
nieuwsbrieven, het schoolrooster, of andere schoolinformatie (zoals de informatie over
evenementen of bijzondere bijeenkomsten) ontvangt deze direct ter kennisname
doorleiden naar de andere ouder.

3.5

De ouders zullen de informatie- en ouderavonden (bij voorkeur) gezamenlijk of in
onderling overleg alleen bezoeken. Eventuele nieuwe partners zullen niet aanwezig zijn
bij de ouderavondbezoeken, behalve als beide ouders hiermee (uitdrukkelijk)
instemmen. Beide ouders hebben het recht om ook afzonderlijk contact met de school
te onderhouden. Ten aanzien van openbare schoolactiviteiten (zoals vieringen,
avondvierdaagse en dergelijke) zullen de ouders tijdig vooraf afspraken maken.

3.6

Bij vakanties en logeerpartijtjes wordt de andere ouder tevoren geïnformeerd over het
verblijfsadres van de kinderen.

Artikel 4 - Zorg- en contactregeling
4.1.

Beide ouders realiseren zich dat de onderstaande zorgregeling een gezamenlijke
verantwoordelijkheid is en dat zowel moeder als vader de plicht heeft om het contact
met de andere ouder te stimuleren en na te komen.
Basisregeling

4.2

De ouders zijn de navolgende zorgregeling overeengekomen:

Voorbeeld:
De ouders zijn als basisregeling een gedeelde zorgregeling overeengekomen. In de
even weken verblijven de kinderen bij moeder en in de oneven weken bij vader.

Voorbeeld:
Eenmaal per twee wekend verblijven de kinderen gedurende een lang weekend bij
vader. Daarnaast verblijven de kinderen iedere week van ***dag uit school tot de
volgende ochtend naar school bij vader.

Voorbeeld:
De ouders zijn gedurende de even week de navolgende basisregeling
overeengekomen:
Moeder

Vader

Halen om en
door

Brengen om en
door

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
zondag
En gedurende de oneven week de navolgende basisregeling:
Moeder

Vader

Halen om en
door

Brengen om en
door

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
zondag
Vakanties en feestdagen

Voorbeeld
De verdeling van het verblijf van de kinderen bij hun vader of moeder tijdens de
vakanties en feestdagen zal in onderling overleg geregeld worden, waarbij een gelijke

verdeling het uitgangspunt zal zijn. Hierbij houden zij zoveel mogelijk rekening met de
werktijden en wensen van beide ouders.

Voorbeeld
De ouders stellen aan het begin van elk schooljaar een schema op waarin de regeling
en de verdeling van het verblijf van de kinderen bij hun vader of moeder tijdens de
vakanties en feestdagen is opgenomen.

Voorbeeld
De ouders zijn voor de vakanties en feestdagen een regeling overeengekomen, zoals
beschreven in bijlage 2.
4.3

In geval van verhindering van één van de ouders om zelf voor de kinderen te zorgen
(door ziekte, een verblijf in het buitenland etc.), zal deze ouder eerst een beroep doen
op de andere ouder, alvorens de hulp in de schakelen van grootouders, de vaste oppas
dan wel andere derden. Het voorgaande laat onverlet dat het de ouder waar de
kinderen verblijven vrijstaat om een oppas voor de kinderen in te schakelen,
bijvoorbeeld zodat de ouder waar de kinderen verblijven, kan gaan sporten, een
voorstelling kan bezoeken, etc.

4.4

De ouder bij wie de kinderen het laatst verbleven, brengt de kinderen naar de (woonc.q. verblijfplaats van de) andere ouder wanneer er gewisseld moet worden.

4.5

Als de kinderen bij de ene ouder zijn, zal deze ouder hen vrij laten in het telefonisch en
e-mailcontact met de andere ouder en zij zullen hierover zo nodig concrete afspraken
maken.

4.6

Beide ouders zullen de kinderen zoveel mogelijk de gelegenheid bieden wederzijdse
familieleden te bezoeken en te ontvangen op verjaardagen en andere
familieaangelegenheden.

4.7

Indien specifieke, zwaarwegende omstandigheden dit vragen, kan de zorgregeling in
de toekomst aangepast worden.
De ouders realiseren zich dat een aanpassing van de regeling uitsluitend met
instemming van hen beiden kan plaatsvinden en dat indien zij het niet eens kunnen
worden, de rechtbank verzocht kan worden om een beslissing te geven.

Artikel 5 - Medische aangelegenheden
5.1

De basisafspraak luidt dat beide ouders gezamenlijk zullen beslissen over medische
aangelegenheden rondom de kinderen.

5.2.

Bij een acute medische situatie zal de ouder bij wie het kind in kwestie op dat moment
verblijft, de noodzakelijke maatregelen treffen en beslissingen nemen. De andere ouder
zal hierover zo spoedig mogelijk als de omstandigheden dat toelaten door de
betreffende ouder worden geïnformeerd.

5.3

De ouder waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben zal er in eerste instantie voor
zorgen dat de kinderen regelmatig de tandarts bezoeken en bij normaal voorkomende
medische situaties door de huisarts worden behandeld.

Artikel 6 – De verdeling van de kosten van de kinderen
6.1

Moeder/vader (ouder bij wie het kind staat ingeschreven) zal de kinderbijslag en het
kindgebonden budget ontvangen en aanwenden ter bestrijding van de kosten van de
kinderen.

6.2

De kinderen worden meeverzekerd in de zorgverzekering van moeder/vader. De
eventuele premie hiervoor komt voor rekening van moeder/vader.

6.3

De moeder/vader (ouder bij wie het kind staat ingeschreven) zorgt ervoor dat de
kinderen tegen wettelijke aansprakelijkheid zijn verzekerd.

6.4

De ouders hebben het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen
begroot aan de hand van de behoefte tabel kosten kinderen en uitgaande van ieders
netto besteedbaar inkomen op het moment van uiteengaan op € *** per kind, per
maand.

Of
Het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen is door de ouders in
onderling overleg begroot op € ** per maand.

6.5

Verdeling kosten kinderen
De ouders zullen de kosten van de kinderen naar rato van hun draagkracht/inkomen
verdelen.
De ouders hebben beiden hun draagkracht vastgesteld aan de hand van de
draagkrachttabel en uitgaande van ieders netto besteedbaar inkomen. In bijlage 3 is
uitgelegd hoe kinderalimentatie doorgaans (ook door rechters) wordt vastgesteld.

6.6

Met ingang van …. en zolang de kinderen minderjarig zijn en bij de vader/moeder wonen,
betaalt de vader/moeder aan de vader/moeder een alimentatie voor de kinderen van
€ ….. per kind, per maand.
Op grond van de wettelijke indexeringsregeling zoals bepaald in artikel 1:402a BW zal
de alimentatie (of de bijdrage aan de kinderrekening) jaarlijks worden geïndexeerd, voor
het eerst met ingang van 1 januari 201*. Publicatie van het percentage van de indexering
vindt jaarlijks eind december plaats in de landelijke dagbladen en op www.verderonline.nl.
Alternatief bij een co-ouderschap: partijen openen een kinderrekening voor de betaling
van de zogenoemde kindgebonden kosten waaronder partijen verstaan:
- Schoolgeld;
- Schoolkamp/-reis;
- Boeken;
- Schoolbenodigdheden;
- Sportcontributies;
- Muziekles;
- Overige lidmaatschappen;
- Abonnementen;
- Cadeautjes (fiets, computer, rijlessen);
- Ongedekte medische kosten;
- Eventueel: Kleding;
Partijen dragen ieder de verblijfskosten (kosten van eten en drinken, uitstapjes en
vakanties) van de kinderen wanneer zij bij hen zijn. Vader stort maandelijks een bedrag
van € …. op deze kinderrekening. De moeder stort maandelijks een bedrag van € …. op
deze kinderrekening. Het saldo op de kinderrekening zal worden aangewend voor de
hierboven opgesomde verblijfsoverstijgende kosten.

Één van beide ouders zal de rekening beheren en ieder jaar voor 1 februari van het
opvolgende jaar, rekening en verantwoording afleggen aan de andere ouder. Bij een
eventueel tekort zullen de ouders overleggen over verhoging van het maandelijks door
(één van) beiden te betalen bedrag. Het bedrag wat eventueel aan het einde van het jaar
overblijft zal naar rato van hun bijdragen worden teruggestort aan beide ouders dan wel
ten behoeve van het kind worden gespaard voor toekomstige studie.
6.7

Vanaf het tijdstip waarop een kind 18 jaar oud wordt betaalt vader/moeder de
voornoemde bijdrage aan het kind zelf, op een door het kind aan te wijzen
bankrekening, tenzij het kind op dat moment nog bij vader/moeder woont. In dat geval
wordt door de ouders en het kind in onderling overleg bepaald op welke wijze wordt
betaald, zolang die situatie voortduurt. De wettelijke indexeringsregeling blijft van
toepassing totdat het kind de 21-jarige leeftijd heeft bereikt.

6.8

De onderhoudsplicht eindigt als de kinderen 21 jaar oud zijn geworden of zoveel
eerder als zij na hun 18e jaar volledig in hun eigen onderhoud voorzien.

6.9

De maandelijkse storting/premie van € …. op de spaarrekening/het spaarplan van de
kinderen bij de …. bank met rekeningnummer…. zal door de vader/moeder worden
gecontinueerd. Totdat de kinderen zelfstandig over de gelden op hun spaarrekening
kunnen beschikken, zullen de bankafschriften van deze spaarrekeningen door
vader/moeder worden geadministreerd. De ouders zijn slechts gezamenlijk bevoegd
over gelden van deze rekening te beschikken en zullen de bank dienovereenkomstig
berichten.
Optioneel

6.10 De ouders verplichten zich aan een kind van 21 jaar of ouder een (studie) bijdrage te
betalen zolang het kind met redelijke resultaten en in overleg met de ouders met een
beroepsopleiding bezig is of studeert, doch uiterlijk tot het tijdstip waarop het kind de
25 jarige leeftijd heeft bereikt.
Dit beding ten behoeve van ieder der kinderen van de ouders is onherroepelijk, zodat
de kinderen het recht hebben om zo nodig nakoming van dit beding te vorderen. De
ondertekening van dit ouderschapsplan geldt tevens als aanvaarding van dit beding
door de ouders als wettelijk vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen.

Artikel 7 – Respectvol ouderschap & andere familieleden
7.1

De ouders blijven de ouders van het kind. Dit houdt onder meer in dat termen als “vader”
“moeder” “papa” “mama” gereserveerd blijven en niet aan derden zullen worden
vergeven.

7.2

Wanneer een nieuwe partner een serieuze rol gaat spelen in het leven van één van de
ouders en deze nieuwe partner in het leven van de kinderen wordt geïntroduceerd, zal
de ouder met de nieuwe partner vóór de introductie bij de kinderen, de andere ouder
daarvan op de hoogte stellen en de andere ouder in de gelegenheid stellen om voordat
de introductie plaatsvindt, kennis te maken met de nieuwe partner.

7.3

De ouders blijven primair verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen en de
ouders blijven samen bepalen hoe zij de kinderen zullen opvoeden. De nieuwe
partner/stiefouder zal dit respecteren en zich volledig aansluiten bij de door beide
ouders afgesproken wijze van opvoeden en heeft op geen enkele wijze zeggenschap
over – de opvoeding van en zorg voor – de kinderen.

7.4

De ouders zullen elkaars positie naar derden toe respectvol benoemen en ervoor waken
dat derden zich in negatieve zin mengen in het ouderschap.

7.5

De ouders zullen rechtstreeks met elkaar spreken over de opvoeding en zorg voor de
kinderen. Boodschappen omtrent de kinderen c.q. de gezinssituatie of wijzigingen die
gaan optreden zullen de ouders steeds aan elkaar overbrengen zonder tussenkomst van
de kinderen.

7.6

De ouders zullen elkaar naar de kinderen toe zoveel als mogelijk ondersteunen in ieders
rol ten aanzien van de kinderen, juist ook wanneer er ogenschijnlijk fouten worden
gemaakt of zich problemen voordoen.

7.7

Signalen van de kinderen omtrent de andere ouder of diens leefsituatie worden door en
tussen de ouders afgestemd zonder de kinderen daar verder mee te belasten.

7.8

De ene ouder zal contact tussen de kinderen en de familieleden van de andere ouder
niet in de weg staan.

7.9

Na overlijden van één van de ouders zal de andere ouder zich inspannen om de band
tussen de familie van de overleden ouder en de kinderen intact te laten en zoveel
mogelijk bevorderen.

Artikel 8 – Slotbepalingen
8.1

De ouders zullen elkaar over een weer tijdig en actief op de hoogte stellen over
belangrijke aangelegenheden en ontwikkelingen rondom de kinderen en haar/zijn/hun
vermogen elkaar daarover raadplegen.

8.2

Dit ouderschapsplan zal door de ouders jaarlijks of zo nodig vaker worden geëvalueerd
en waar nodig in onderling overleg aangepast. Structurele wijzigingen zullen schriftelijk
worden vastgelegd.

8.3

Als de ouders een geschil krijgen over de uitvoering van dit ouderschapsplan of de
invulling van de zorg en opvoeding van de kinderen waar zij in onderling overleg niet
uitkomen, zullen zij gezamenlijk een mediator inschakelen om tot een oplossing te
komen.

Aldus overeengekomen en ondertekend in ……voud

te

te

op ……………

op ………………

_________________________

________________________

Bijlage 1 bij Ouderschapsplan:
Persoonlijke verzorging
Kapper

vader/moeder overleg/zonder overleg

Kleding

vader/moeder overleg/zonder overleg

Lichamelijke verzorging

vader/moeder overleg/zonder overleg

(tatoeages, piercings)
Sport en vrije tijd
Sportkeuze,vrijetijdsbesteding

vader/moeder overleg/zonder overleg

Aanschaf benodigdheden

vader/moeder overleg/zonder overleg

Medische zorg
Bijzondere en belangrijke besluiten

vader en moeder in overleg

(o.a. specialist)
Kleine besluiten

vader/moeder overleg/zonder

(o.a. tandarts, huisarts)
Spoedeisende medische zorg

de ouder bij wie het kind verblijft

Medicijnkeuze

vader/moeder overleg/zonder overleg

Toediening medicijnen

vader/moeder overleg/zonder overleg

Muziek(les) en kunst/cultuur
Keuze

vader/moeder overleg/zonder overleg

Begeleiding

vader/moeder overleg/zonder overleg

Aanschaf benodigdheden

vader/moeder overleg/zonder overleg

Bijzondere gebeurtenissen
Kampen (bv sporttoernooi, schoolkamp)

vader/moeder overleg/zonder overleg

Bijlage 2 bij Zorg/contactregeling
Waar verblijven de kinderen, tweewekelijks schema

dag (vanaf … u)

avond (vanaf … u)

nacht(tot … u)

maandag

naam

naam

naam

dinsdag

naam

naam

naam

woensdag

naam

naam

naam

donderdag

naam

naam

naam

vrijdag

naam

naam

naam

zaterdag

naam

naam

naam

zondag

naam

naam

naam

maandag

naam

naam

naam

dinsdag

naam

naam

naam

woensdag

naam

naam

naam

donderdag

naam

naam

naam

vrijdag

naam

naam

naam

zaterdag

naam

naam

naam

zondag

naam

naam

naam

Vakanties (per jaar omdraaien)
naam

naam

heeft … weken

heeft … weken

oneven jaren 1e keus

even jaren 1e keus

herfstvakantie

even jaren

oneven jaren

kerstvakantie

even jaren: 1e wk

even jaren: 2e wk

zomervakantie

oneven jaren: andersom
voorjaarsvakantie
meivakantie

oneven jaren
even

jaren:1e

even jaren
wk

oneven jaren: andersom

even jaren: 2e wk

Feestdagen (per jaar omdraaien)
Valt een feestdag in een vakantieregeling, dan geldt de vakantieregeling

naam

naam

1e Paasdag

even jaren

oneven jaren

2 Paasdag

oneven jaren

even jaren

Hemelvaartsdag

even jaren

oneven jaren

Pinksteren

oneven jaren

even jaren

Koninginnedag

even jaren

oneven jaren

sinterklaas

oneven jaren

even jaren

1e kerstdag

even jaren

oneven jaren

2e kerstdag

oneven jaren

even jaren

O&N

oneven jaren

even jaren

e

Bijzondere dagen (zowel de dag zelf als de opvolgende nacht)

naam

naam

verjaardag kinderen

even jaren

oneven jaren

verjaardag ouder

*

*

verjaardag opa/oma
vaderdag
moederdag

*
*

Bijlage 3
Vaststelling bijdrage van ouders in de kosten van hun kinderen
Algemeen
Beide ouders zijn verplicht om naar rato van hun draagkracht bij te dragen in de kosten van
verzorging en opvoeding van hun kinderen. De verplichting tot het voldoen van
kinderalimentatie loopt tot het 21e jaar van een kind. Als kinderen tussen 18 en 21 jaar
werken of studiefinanciering krijgen, heeft dat invloed op de hoogte van het bedrag.
Vaak komen ouders ten behoeve van de kinderen overeen dat zij ook vanaf het 21e jaar van
dat kind nog zullen bijdragen in de studiekosten, tot bijvoorbeeld het kind 25 jaar wordt,
mits het kind redelijke studieresultaten behaalt en mits de ouders voldoende draagkracht
hebben.
De hoogte van de kinderalimentatie wordt aangepast volgens de loonstijgingen. Dit wordt
de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid het percentage vast
waarmee de bedragen voor kinderalimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch
wijzigen.
Verder is kinderalimentatie bij de ontvanger onbelast en bij de betaler beperkt aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting. Alimentatie wordt jaarlijks verhoogd volgens de wettelijke
indexeringsregeling.
Richtlijn kinderalimentatie
De methode waarop kinderalimentatie wordt berekend kan worden ondergebracht in
verschillende stappen.

Stap 1 – Vaststelling behoefte
Voor het vaststellen van kinderalimentatie dient nog steeds eerst de financiële behoefte van
de kinderen te worden vastgesteld (wat hebben zij nodig?)
Het Nibud heeft onderzocht wat de kosten van kinderen zijn, tot een netto besteedbaar
gezinsinkomen (de netto maandinkomens van beide ouders bij elkaar opgeteld) van € 6.000
per maand (geldwijzer alimentatie www.nibud.nl).
Indien een gezinsinkomen meer dan € 6.000 netto per maand bedraagt, wordt er vanuit
gegaan dat de kosten van de kinderen niet verder stijgen, tenzij wordt aangetoond dat dat
wel het geval is. Uit de tabellen volgt wat de totale kosten van de kinderen zijn, exclusief

hoge kosten van kinderdagopvang en eventuele uitzonderlijke kosten (bijvoorbeeld
topsport).
Aan de hand van de tabellen van het Nibud kunt u bekijken wat de kosten van uw kinderen
zijn. U rekent eerst het aantal kinderbijslagpunten uit en het netto gezinsinkomen per maand
(dat is het netto inkomen van beide ouders gemiddeld per maand, dus inclusief vakantiegeld,
bonus, dertiende maand, etc.) De kosten van de kinderen kunt u afleiden uit de tabellen.
In het geval de één van beide ouders aanspraak heeft op kindgebonden budget, dan dient
dit in mindering te worden gebracht op de behoefte.

Stap 2 – Vaststelling zorgkorting
Hierna wordt de zorgkorting vastgesteld. De gedachte is dat de onderhoudsplichtige ouder
ten dele in natura in de behoefte van het kind voorziet, waardoor de kosten van de
verzorgende ouder dalen. De zorgkorting is een percentage van de behoefte. Het percentage
kan variëren van 5 tot 35%, afhankelijk van hoeveel zorg de alimentatieplichtige ouder voor
zijn rekening neemt.
In geval van een ruimere zorgregeling kan de zorgkorting oplopen tot 35% waarbij wordt
verondersteld dat de verzorgende ouder alle kosten – met uitzondering van de kosten die
samenhangen met verblijf bij de andere ouder – voor zijn of haar rekening neemt.

Stap 3 – Draagkracht van beide ouders
Vervolgens wordt aan de hand van het netto besteedbaar inkomen (NBI) de draagkracht van
beide ouders vastgesteld.
Met netto besteedbaar inkomen wordt bedoeld het bruto inkomen (incl. inkomsten uit
vermogen) verminderd met de daarover verschuldigde premies en belasting en vermeerderd
met eventuele heffingskortingen. Een eventuele bijtelling voor een auto van de zaak en
eventuele fiscale voordelen in verband met de eigen woning worden buiten beschouwing
gelaten.
De draagkracht wordt -bij van een netto besteedbaar inkomen > € 1.600- vastgesteld aan de
hand van de volgende formule: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 925)].

Een voorbeeld:
Het netto besteedbaar inkomen is € 3.000
Het draagkrachtloos inkomen is dan € 3.000 – (0,3 x € 3.000 = € 1.000) + € 925) = € 1.075. De
draagkracht is 70% daarvan, derhalve € 752,50.
Zo wordt in principe bij beide ouders de draagkracht bepaald.

Stap 4 – Verdeling kosten naar rato van draagkracht
Hierna wordt de behoefte pro rato tussen de ouders verdeeld,. Vervolgens komt de
gevonden zorgkorting in mindering op de bijdrage die de onderhoudsplichtige ouder dient
te betalen.
Een voorbeeld: Stel de draagkracht van vader is € 805 per maand en de draagkracht van
moeder € 350 per maand. De totale draagkracht van beide ouders samen bedraagt dan
€ 1.155 per maand. Het aandeel van vader in de totale draagkracht kan dan worden
berekend op (€ 805/€ 1.155 x 100%) 70%. Dit betekent dat vader 70% van het eigen aandeel
in de kosten van de kinderen voor zijn rekening dient te nemen. Stel dat de behoefte van de
kinderen € 500 per kind per maand bedraagt dan dient vader 70% van € 500 = € 350 per
kind per maand voor zijn rekening te nemen. Gedurende de tijd dat de kinderen bij vader
verblijven neemt hij in natura kosten voor zijn rekening. Hiermee wordt rekening gehouden
in de zorgkorting. Stel dat het zorgkortingspercentage 25% is, dan kan de bijdrage die vader
aan moeder dient te betalen als volgt worden berekend. De zorgkorting bedraagt 25% van
€ 500 = € 125 per maand. Omdat vader al € 125 per maand zelf voor zijn rekening neemt,
dient hij nog een bedrag van € 225 per kind per maand aan moeder te betalen.

Stap 5 – Aanvaardbaarheidstoets
Mocht de berekende alimentatie toch te hoog uitvallen, bijvoorbeeld doordat de
onderhoudsplichtige ouder huwelijkse schulden moet afbetalen, dan past de rechter een
aanvaardbaarheidstoets toe.

