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Recht toe Recht aan 
 
Kinderalimentatie - II 
 
In de vorige column heb ik in grote lijnen uiteengezet hoe de 
alimentatie wordt berekend. In deze column zal ik wat dieper 
ingaan op de (noodzaak van) bewijsstukken en zal ik wat meer 
specifieke tips geven. Daarbij volg ik de stappen uit de vorige 
column. 
 
Bedenkt u vooraf wel dat de kinderalimentatie bedoeld is als 
een bijdrage in de kosten van uw eigen kind. Indien u geen of 
een beperkte bijdrage levert, zal de andere partij (grotendeels) 
voor de kosten moeten opdraaien en kan dat ten koste gaan 
van uw kind. Hoe de kinderalimentatie wordt besteed, is voor 
een rechter niet relevant (hoe vervelend het ook is om te 
constateren dat het geld misschien wel voor andere doeleinden 
wordt gebruikt).  
 
De rechtbank vindt dat er in beginsel een bijdrage zal moeten 
worden geleverd. Juridisch verweer voeren moet u zeker doen, 
doch bedenk wel dat het opvoeren van allerlei posten die in de 
regel niet worden toegewezen uiteindelijk in uw nadeel kunnen 
werken (uw proceshouding kan een negatieve beeldvorming bij 
de rechtbank opleveren). Overleg met uw advocaat op welke 
posten u het beste wel en niet een beroep kan doen. 
 
Behoefte minderjarige 
Eerst moet de behoefte van een kind worden vastgesteld. Uit 
het verzoekschrift moet blijken hoe groot de behoefte is, en 
hoe aan die behoefte wordt gekomen.  
 
Het is altijd verstandig om samen met uw advocaat te 
berekenen wat volgens u de behoefte is. Is de gestelde 
behoefte hoger, dan is het natuurlijk niet verstandig om 
daartegen verweer te voeren. Uiteraard wel als de behoefte 
lager is volgens u. 
 
De hoogte van het netto gezinsinkomen (maatgevend voor het 
vaststellen van de behoefte) is het meest eenvoudig vast te 
stellen aan de hand van loon- of uitkeringsspecificaties van het 
moment waarop u feitelijk uit elkaar bent gegaan.  
 
Let op: veel advocaten gaan ten onrechte uit van de huidige 
financiële situatie en dus de actuele gegevens. Uitgangspunt is 
echter dat het moment waarop u feitelijk uit elkaar bent gegaan 
maatgevend is (enkele uitzonderingen daargelaten). 
 
Uw eigen gegevens moet u zelf kunnen achterhalen, misschien 
ook nog wel de gegevens van de andere partij. Mocht u niet 
over gegevens van de andere partij beschikken, dan weet u 
misschien nog wel wat zijn of haar netto inkomen was. Zo niet, 
stel dan zelf een redelijk bedrag. De andere partij komt dan 
vanzelf wel met bewijsstukken. 
 
Indien er sprake is van een eigen onderneming zal aan de 
hand van de jaarcijfers moeten worden vastgesteld wat het 
netto inkomen was. 
 
De behoefte kan worden verhoogd door kosten kinderopvang. 
Als de andere partij een beroep op deze kosten doet, zullen de 
kosten moeten worden aangetoond. Indien geen bewijsstukken 
worden ingediend, kunt u die kosten bij gebrek aan 
bewijsstukken bestrijden. Denk daarbij nog aan de fiscale 

voordelen die de verzorgende ouder heeft (toeslag 
kinderopvang). Stel in ieder geval dat de andere partij fiscaal 
voordeel heeft of kan hebben. 
 
Ook wat betreft de noodzaak van kinderopvang kunt u mogelijk 
verweer voeren (misschien kunt u wel voor opvang zorgen, is 
er wel opvang nodig, tot welke leeftijd speelt de opvang enz). 
 
Als de behoefte is vastgesteld, moet worden berekend in welke 
verhouding de ouders in die behoefte een bijdrage moeten 
leveren. Dat betekent dat de draagkrachtruimte van beide 
ouders moet worden berekend. Ook de andere partij moet dus 
een draagkrachtberekening met bewijsstukken overleggen.  
 
Posten in een draagkrachtberekening  
Wat betreft het inkomen wordt gekeken naar het werkelijke 
inkomen (meestal aan de hand van een jaaropgave).  
 
Afhankelijk van de omstandigheden kan het ‘te verwerven 
inkomen’ aan de orde komen: kan er niet meer worden 
verdiend? Bijvoorbeeld iemand die parttime werkt, kan die 
persoon niet fulltime gaan werken? Misschien omdat de 
kinderen inmiddels ouder zijn geworden en naar school gaan? 
Hoe zit het met solliciteren naar een andere (beter betaalde) 
baan? Is er misschien bewust gekozen om minder te gaan 
werken? Hoe zit het bij een inkomensvermindering bij ontslag, 
verwijtbaar of niet verwijtbaar? Vele mogelijkheden dus, 
uiteraard afhankelijk van het geval. 
 
Wat betreft de lasten is het voor beide partijen van groot 
belang dat deze lasten worden aangetoond. Aan u dus de taak 
om te zorgen dat u de juiste stukken aan uw advocaat levert, 
aan uw advocaat om deze stukken tijdig en overzichtelijk in te 
dienen. Als de andere partij zich op lasten beroept zonder dat 
er bewijsstukken zijn ingediend, dan kunt u deze bij gebrek aan 
bewijsstukken bestrijden. 
 
Sowieso is het belangrijk om duidelijk stelling te nemen ten 
aanzien van de opgevoerde posten. Als u deze posten niet 
duidelijk bestrijdt, worden ze in beginsel als niet weersproken 
geaccepteerd door de rechtbank. Dat geldt dus ook voor uw 
eigen lasten: als u deze niet duidelijk opvoert, loopt u het risico 
dat de rechtbank ze niet meeneemt. 
 
In de vorige column is aangegeven welke posten in beginsel 
door de rechtbank worden geaccepteerd. 
 
De rechtbank zal altijd twee afwegingen moeten maken. De 
eerste is of de post ook daadwerkelijk kan worden aangetoond, 
de tweede is of de post ook redelijk is en ten laste mag gaan 
van de alimentatie. Meestal zoekt de rechtbank aansluiting bij 
richtlijnen uit de ‘Werkgroep Alimentatienormen’. 
 
Wat betreft de eerste afweging (het is al eerder aangegeven): 
zorg dat u overzichtelijk en met bewijsstukken kunt aantonen 
welke maandelijkse lasten er zijn. Verplaatst u zich eens in de 
rol van de rechter: dan wilt u ook precies weten waar het om 
gaat, zeker als de andere partij de lasten bestrijdt. Overleg 
eventueel met uw advocaat hoe u uw lasten het beste kunt 
aantonen.  
 
Wat betreft de tweede afweging bent u eigenlijk aangewezen 
op uw advocaat (al heeft u in de vorige column al een aardig 
beeld kunnen krijgen). Mocht u twijfelen over bepaalde lasten, 
bespreek deze dan met uw advocaat. Mocht u een bepaalde 
last hebben die afwijkt van de gebruikelijke lasten, dan kunt u  
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Daarnaast heeft ons kantoor zich gespecialiseerd in  
het arbeidsrecht, het strafrecht en het bestuursrecht. 

 

Belt u ons gerust voor een afspraak, informatie of een 
second opinion. 

die zeker aan de rechtbank voorleggen mits deze redelijk en 
goed onderbouwd is.  
 
Bijdrage naar rato van draagkrachtruimte  
Er zijn genoeg advocaten die alleen kijken naar de 
draagkrachtruimte van de alimentatieplichtige ouder. Dat is een 
verkeerde benadering. Beide ouders moeten laten zien hoe het 
met hun afzonderlijke draagkrachtruimte is gesteld. 
 
Mocht de andere partij niet bereid zijn om een 
draagkrachtberekening met financiële stukken in het geding te 
brengen, dan kunt u bij gebrek aan bewijsstukken stellen dat 
de andere partij een bijdrage kan leveren van bijvoorbeeld 50% 
(of een ander percentage dat in uw voordeel is). U zult zien dat 
er dan alsnog allerlei gegevens op tafel komen. Zo niet, dan 
zou de rechter wel eens van uw stelling kunnen uitgaan. 
 
Draagkrachtruimte  
De draagkrachtruimte volgt uit de berekening, en is afhankelijk 
van de lasten die de rechtbank accepteert. Daar valt in dit 
kader verder niets over te zeggen. 
 
Conclusie 
De conclusie is eigenlijk dezelfde als in de vorige column: 
doorloop zorgvuldig alle stappen, geef duidelijk uw stellingen 
aan en onderbouw deze stellingen zo deugdelijk mogelijk met 
bewijsstukken. Mocht de andere partij onvoldoende inzage 
geven, stel in dat geval dat van bepaalde bedragen moet 
worden uitgegaan (die uiteraard in uw voordeel zijn, dan komt 
de andere partij vanzelf wel). 
 
 
mr. J.M. Wigman, advocaat te Den Haag  
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