
Beste cliënten en  oud-cliënten,

Omdat er per 1 januari 2015 van dit jaar zoveel wijzigingen 
zijn die van invloed zijn voor degene die alimentatie betalen 
of ontvangen, heb ik besloten u allen deze brief te schrijven.
Hieronder ziet u de wijzigingen en wat ze voor u betekenen.

Het Ministerie van Justitie heeft de nieuwe alimentatie indexe-
ring voor 2015 bekend gemaakt. De alimentatiebedragen zullen 
met 0,8 % stijgen.
De alimentatie wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de 
salarissen in het bedrijfsleven, de salarissen bij de overheid en 
de ontwikkeling van de salarissen in andere sectoren.
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Naast de afschaffing van de aftrek van levensonderhoud voor 
kinderen, wijzigt er volgend jaar meer voor gescheiden ouders. 
Worden deze ouders nog gecompenseerd?

Kindregelingen
Van de negen overige kindregelingen blijven er volgend jaar 
nog maar vier over: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, 
de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combina-
tiekorting. 
Naast de aftrek levensonderhoud kinderen (LOK) verdwijnen 
ook:
•  de aanvulling voor alleenstaande ouders in de WWB, IAOW, 

IOAZ, AOW en ANW;
•  de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting;
•  de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten 

voor kinderen jonger dan 17 jaar (WTOS); 
• de ouderschapsverlofkorting; en 
•  de tegemoetkoming voor ouders met gehandicapten kinderen 

(TOG).

Compensatie afschaf aanvulling en ouderkorting
In plaats van de aanvulling voor alleenstaande ouders in de 
WWB, IAOW, IOAZ, AOW en ANW krijgen alleenstaande ou-

Compensatie voor gescheiden ouders

ders zonder toeslagpartner recht op extra kindgebonden budget. 
Hetzelfde geldt voor alleenstaande ouders zonder toeslagpart-
ner ter compensatie van de afschaffing van de alleenstaande 
ouderkorting.
Hoeveel kindgebonden budget je in totaal krijgt, hangt af van 
een eventuele toeslagpartner, het aantal kinderen, hun leeftijd 
en de hoogte van je (gezamenlijke) inkomen en vermogen.

Compensatie afschaf WTOS 
In plaats van de tegemoetkoming kunnen ouders met minderja-
rige kinderen recht hebben op extra kindgebonden budget: 116 
euro per jaar per kind. Hoeveel kindgebonden budget je krijgt, 
hangt af van het aantal kinderen, hun leeftijd, de hoogte van je 
(gezamenlijke) inkomen en vermogen.

Compensatie ouderschapsverlofkorting
Voor de afschaf van de ouderschapsverlofkorting biedt de over-
heid geen compensatie.
Compensatie afschaf TOG
In plaats van de TOG en de extra tegemoetkoming TOG hebben 
ouders met thuiswonende, gehandicapte kinderen vanaf 1 janu-
ari 2015 recht op dubbele kinderbijslag. Alleenverdieners en al-
leenstaande ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen 
krijgen daarbovenop een extra bedrag aan kinderbijslag.

Alimentatie inhouden wegens einde aftrek?
De alimentatie wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de 
salarissen in het bedrijfsleven, de salarissen bij de overheid en 
de ontwikkeling van de salarissen in andere sectoren.

Vraag:
‘Mag mijn ex-partner vanaf 1 januari 2015 zomaar 200 euro per 
maand van de kinderalimentatie inhouden, omdat hij die niet 
meer fiscaal kan aftrekken?’

Antwoord:
Nee, de alimentatieplichtige dient het bedrag te betalen dat door 
de rechtbank is vastgesteld en mag dit niet op eigen houtje ver-
lagen. We zullen dit toelichten.

Afschaffing aftrek 
Per 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om het levenson-
derhoud voor kinderen fiscaal af te trekken. Hierdoor moet een 
alimentatieplichtige in principe meer kinderalimentatie betalen 
dan voorheen, omdat de belastingdienst het forfaitaire bedrag 
niet meer terugbetaalt.

Vastgesteld bedrag
Dat betekent echter niet dat een alimentatieplichtige het for-
faitaire bedrag mag inhouden op de kinderalimentatie die door 
de rechtbank is vastgesteld. Bij de berekening ervan door de 
rechtbank is echter rekening gehouden met het bedrag dat fis-
caal aftrekbaar is. 

Vragen, antwoorden en toelichtingen

De alimentatieplichtige kan daarom wel de rechtbank verzoek-
en om op basis van gewijzigde omstandigheden het bedrag aan 
kinderalimentatie naar beneden te laten bijstellen. Dit is met 
name zinvol als het om een aanzienlijk forfaitair bedrag gaat 
en de kinderalimentatie nog een lange periode betaald dient 
te worden. Een herberekening kan uitwijzen hoe voordelig een 
dergelijk verzoek kan zijn.

LBIO
Indien een alimentatieplichtige toch overgaat tot het betalen van 
minder kinderalimentatie zonder toestemming van de alimenta-
tiegerechtigde, dan kan het verschil via het Landelijk Bureau In-
ning Onderhoudsbijdragen(LBIO) of een gerechtsdeurwaarder 
op de alimentatieplichtige verhaald worden. Hiervoor is wel no-
dig dat de kinderalimentatie door de rechtbank is vastgesteld. 

De Wet hervorming kindregelingen kan aanleiding zijn tot het 
herzien van de alimentatie, in onderling overleg of middels een 
rechtszaak.
Door de nieuwe wetgeving kunnen kosten kinderen en 
draagkracht aanzienlijk wijzigen, daarmede eveneens de kin-
deralimentatie en partneralimentatie.

Sterk van invloed op de mate van wijziging is ondermeer  
* inkomen betrokkenen
* leeftijd kind(eren)   
* de omgangsregeling 
* wel / geen eigen huis
* actuele gezinssamenstelling van betrokkenen.

Omgaan met de  Wet hervorming kindregelingen 

Fiscaliteiten 2015
*  Draagkracht alimentatieplichtige wordt lager door afschaffing 

fiscaal voordeel over kindealimentatie.
*  Draagkracht alleenstaande ouder wordt lager door afschaffen 

alleenstaande ouder heffingskorting.
*  Eigen aandeel in kosten kind (behoefte aan kindealimentatie) 

wordt lager door (fictief)  hoger (veelal  200 euro tot  400 euro 
per maand hoger) kindgebondenbudget.

Bij betaalde hypotheekrente stijgt het kindgebonden budget. 

Partneralimentatie / gezinssituatie is van invloed op het kindge-
bonden budget.

Gezinssituatie is van invloed op het kindgebonden budget, 
maar samenwoning kan ten aanzien van op te nemen kindge-
bondenbudget worden genegeerd.

Wijziging van bestaande alimentatie
De Expertgroep Tremanormeringen[*] concludeert (november 
2014) dat het wijzigen van fiscale wetgeving een wijziging van 
regelgeving is die van invloed kan zijn op de wettelijke maat-
staven en dus aanleiding kan geven tot herbeoordeling van eer 
der overeengekomen of vastgestelde bijdragen.”

[* ]De Expertgroep Alimentatienormen  bestaat uit door ieder gerecht afgevaar-

digde familierechters die zich bezighouden met alimentatiezaken.

Minister Asscher; Als gevolg van de Wet hervorming kindre-
gelingen (21 november 2014) kunnen wijzigingen in de behoefte 
of draagkracht kunnen optreden, die vervolgens kunnen leiden 
tot aanpassing van het kinderalimentatiebedrag

Vraag:
Wat raadt u een alimentatie betalende ouder aan, die fors koop-
krachtverlies leidt door de wijziging in de belastingwetgeving en 
er niet in slaagt om via een minnelijke weg tot een herziening 
van de kinderalimentatie te komen met de alimentatie ontvan-
gende ouder? Moet hij of zij een rechtszaak starten, of kan hij 
of zij wachten op de rekenregel van dit kabinet en van de Raad 
voor de Rechtspraak?

Antwoord Minister Asscher: 
Het maken van afspraken over kinderalimentatie en het 
eventueel wijzigen daarvan is in de eerste plaats een verant-
woordelijkheid van de ouders. Zij kunnen daarvoor het Juridisch 
Loket, een mediator of advocaat inschakelen. Komen de ouders 
niet tot overeenstemming over wijziging van het alimentatiebe-
drag, dan kan de rechter verzocht worden de alimentatie aan te 
passen.”

Reactie minister Asscher op kamervragen over kinderalimentatie 

Mocht u interesse hebben in een van deze pakketten, stuur dan een e-mail naar 

info@scheidingsregelaar.nl 

Vergeet niet aan te geven van welk pakket u gebruik wenst te maken.

Indien u en uw ex partner beiden bereid zijn op vrijwil-
lige basis een herberekening te laten maken dan kan de 
Scheidingsregelaar u dit aanbieden. Hiermee voorkomt u 
dat de andere partij naar de rechter stapt om de alimentatie 
opnieuw te laten vaststellen middels een procedure waarbij 
u ieder een advocaat in de arm moet nemen.
Deze herberekening wil ik u aanbieden in 3 verschillende 
pakketten:

Herberekening op vrijwillige basis

Pakket 1
U ontvangt van mij een formulier dat 
u beiden volledig moet invullen. 

Dit volledig ingevulde formulier 
stuurt u mij retour tezamen met een 
scan van alle bewijzen. 

Op basis van deze gegevens maak 
ik een herberekening volgens de 
nieuwe normen van 2015, welke ik u 
digitaal toezend.   

Totaal prijs/kosten € 275,- incl.

Pakket 2
U ontvangt van mij een formulier dat 
u beiden volledig moet invullen. 

Dit volledig ingevulde formulier 
stuurt u mij retour tezamen met een 
scan van alle bewijzen. 

Op basis van deze gegevens maak 
ik een herberekening volgens de 
nieuwe normen van 2015 welke ik u 
digitaal toezend.   

Daarna plannen we een afspraak 
in om de uitkomst te bespreken en 
toe te lichten. Eventueel wordt de 
berekening nog aangepast omdat er 
nadere wijzigingen dan wel aanvul-
lingen zijn. 

Totaal prijs/kosten € 475,- incl.

Pakket 3
U ontvangt van mij een formulier dat 
u beiden volledig moet invullen. 
Dit volledig ingevulde formulier 
stuurt u mij retour tezamen met een 
scan van alle bewijzen. 

Op basis van deze gegevens maak 
ik een herberekening volgens de 
nieuwe normen van 2015 welke ik u 
digitaal toezend.   
Daarna plannen we een afspraak 
in om de uitkomst te bespreken en 
toe te lichten. Eventueel wordt de 
berekening nog aangepast omdat er 
nadere wijzigingen dan wel aanvul-
lingen zijn. 

Nadat de afspraken zijn gemaakt 
wordt er door mij een document/
overeenkomst op gesteld waarin 
de nieuwe afspraken worden vast-
gelegd.
Deze overeenkomst stuur ik u toe en 
zal vervolgens door u beiden op mijn 
kantoor worden ondertekend.  

Totaal prijs/kosten € 675,- incl.

Hoewel de aftrek van levensonderhoud voor kinderen volgend 
jaar verdwijnt, blijft de aftrekbaarheid van partneralimentatie 
bestaan.

Aftrek partneralimentatie
Als je partneralimentatie aan je ex-partner betaalt, dan mag je 
de partneralimentatie fiscaal aftrekken als ‘Betaalde partnerali-
mentatie en andere onderhoudsverplichtingen’. Het maakt hier-
bij niet uit of je de alimentatie via de rechter hebt geregeld of in 
overleg met je ex-partner. Wel moeten de afspraken hierover 
of voorlopige voorzieningen schriftelijk zijn vastgelegd en door 
beide partijen ondertekend zijn. 

Ex-partner
Je hoeft niet per se getrouwd te zijn geweest of een geregis-
treerd partnerschap te hebben gehad om partneralimentatie te 

Partneralimentatie blijft wel aftrekbaar 

betalen of te ontvangen. Zo kan er ook partneralimentatie zijn 
overeengekomen als je hebt samengewoond of als je duurzaam 
gescheiden leeft.

Aftrekbare onderhoudsverplichtingen
Er zijn verschillende onderhoudsverplichtingen die je mag fis-
caal mag aftrekken:
•  periodieke betalingen van partneralimentatie en de losse aan-

vullingen daarop;
• ouderdomspensioen dat je als partneralimentatie doorbetaalt;
•  betalingen voor de verrekening van pensioenrechten, lijfrent-

en en andere inkomensvoorzieningen waarvan je de betaalde 
premies eerder hebt afgetrokken;

• bijstand die je ex ontvangt en die op jou is verhaald;
•  andere onderhoudsverplichtingen, zoals pensioenbetalingen 

aan vroeger huispersoneel of periodieke betalingen voor ver-
plichtingen tot schadevergoeding;

•  een deel van het eigenwoningforfait als je ex in de eigen won-
ing is blijven wonen; en

•  een afkoopsom van partneralimentatie aan je ex-echtgenoot 
of een koopsom voor een lijfrente die je hiervoor hebt gestort 
bij een verzekeraar.

Dit laatste geldt niet als je de afkoopsom hebt betaald in de 
periode dat je duurzaam gescheiden leeft of als je ongetrouwd 
samenwoont met je ex. 

Moet ik meer dan kinderalimentatie betalen?
‘Nu de aftrek van kinderalimentatie vervalt, vraag ik me af welke 
kosten voor de kinderen ik naast kinderalimentatie verplicht ben 
te betalen. Nu betaal ik weer een schoolreisje, volgende maand 
is het weer wat anders!’

Antwoord: 
In principe hoef je als niet-verzorgende ouder als bijdrage in de 
kosten voor de kinderen alleen kinderalimentatie te betalen. We 
zullen dit toelichten.
  
All-in bedrag
Kinderalimentatie is een all-in bedrag, behoudens bijzondere 
uitgaven. De verzorgende ouder dient van de kinderalimentatie 

alle kosten te dragen van de kinderen die voor jouw rekening 
komen. Hier vallen dus ook de kosten onder voor kinderopvang, 
schoolreisjes, sport, etc. Hier wordt normaal gesproken bij de 
berekening van de kinderalimentatie rekening mee gehouden.

Bijzondere uitgaven
Er is geen exacte omschrijving van wat bijzondere uitgaven 
voor een kind inhouden. Wel gaat het in de meeste gevallen om 
onvoorziene uitgaven. Je kunt hierbij denken aan een bril, een 
beugel, onverwachte medische kosten, extra kinderopvang, 
etc. 
 
Voorzienbare bijzondere uitgave
Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) geeft 
een praktisch voorbeeld van een wel voorzienbare bijzondere 
uitgave: een mountainbike. Een nieuwe fiets is een kostenpost 
die alle kinderen een keer zullen hebben. Het bedrag hiervoor is 
dus doorgaans meegenomen in het alimentatiebedrag. 

Maar als je kind een goede mountainbiker is, die veel races rijdt 
en daarom ieder jaar een nieuwe mountainbike moet hebben, 
dan vallen de kosten ervan niet onder het standaardalimenta-
tiebedrag. 

www.scheidingsregelaar.nl


