
 

Benodigde stukken alimentatieberekening (kind en partner) 2021 
 
NB 1: Onderstaande stukken zijn zowel nodig van de alimentatieplichtige als -gerechtigde 
NB 2: zonder (voldoende) gegevens over het inkomen van de alimentatieplichtige (vooral 1-3) is het 
maken van een alimentatieberekening helaas niet mogelijk 
 
I Inkomen 
 
1. Werknemer/uitkeringsgerechtigde:  
a. laatste drie salarisstroken; evt. jaaroverzicht afgelopen jaar  
c. Overwerk/gehonoreerde nevenverdiensten 
d. Auto van de zaak (tenzij aantal km < 500 km per jaar) 
b. uitkeringsspecificaties: : WW, WAO, AOW, WIA, bijstandsuitkering 
e. ontslagvergoeding 
 
2. Ondernemer:  
a. belastingaangifte laatste jaar  
b. de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen (en eventueel kasstromen) 
c. van het lopende jaar de voorlopige en tussentijdse cijfers, beide met toelichting.  
d. aftrekposten onderneming (zelfstandigen-, startersaftrek etc.) 
e. laatste drie aangiften IB met bijbehorende aanslag (evt. voorlopige aanslagen) 
f. premie arbeidsongeschiktheidsverzekering 
g. Fiscale oudedagsreserve (FOR) 
 
NB: Bij de berekening staat conform het Rapport Alimentatienormen de vraag voorop wat de 
ondernemer in redelijkheid aan inkomen uit de onderneming kan verwerven zonder 
de continuïteit van de onderneming in gevaar te brengen. Dat impliceert dat een 
inschatting moet worden gemaakt van de toekomstige ontwikkelingen in de 
onderneming (een prognose). Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar het gemiddelde 
resultaat van de laatste drie jaren. Bij het maken van de prognose kunnen echter ook andere 
omstandigheden een rol spelen. 
 
3. Extra (naast stukken onder 2) voor directeur grootaandeelhouder (DGA):  
a. Bruto arbeidsinkomen uit dienstbetrekking  
b. Inkomen uit aanmerkelijk belang - reguliere voordelen  
(Voordelen die worden getrokken uit tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen of 
winstbewijzen zijn reguliere voordelen. Te denken is aan dividend.) 
 
NB: ‘Ook hier dient te worden beoordeeld wat de ondernemer vanaf 
het moment van vaststelling van de onderhoudsverplichting in de toekomst mag worden  
geacht te kunnen onttrekken aan de vennootschap, in de vorm van salaris of dividend.’ (Rapport 
Alimentatienormen) 
 
4. Vermogen/Inkomsten uit eigen woning:  
a. Vermogen  
(Effecten en onroerend goed, inkomsten uit belegging van door schenkingen, erfstellingen en 
legaten, uitkering na ontslag) 
 
b. Inkomsten verhuur woningen 
 



5. Toeslagen  
a. kindgebonden budget 
b. inkomensafhankelijke combinatiekorting 
c. kinderbijslag 
 
II Lasten 
 
6. Woonlasten:  
a. huur: een specificatie van de woonlasten met bewijsstukken, zoals huurcontract, bankafschriften 
etc. 
b. koop: jaaropgave hypotheekverstrekker x + bewijs hoogte maandelijkse betaling aan rente en 
aflossing  
c. WOZ-waarde eigen woning  
 
7. Schulden:  
a. bewijsstukken van eventuele schuld(en) met opgave van de restantschuld en restantlooptijd (ook 
belastingschuld)  
b. opgave waarvoor deze schuld is aangegaan  
c. bewijs van aflossing van de schuld(en).  
 
8. Zorgverzekeringspremie:  
a. een bewijsstuk van de huidige zorgverzekeringspremie  
b. opgave van de (eventuele) bijdrage van de werkgever daarin  
c. hoogte (eventuele) zorgtoeslag.  
d. opgave eigen risico dat in het huidige jaar is gebruikt   
 
9. Overige lasten 
a. verwervingskosten werk (OV/Auto) 
b. levensverzekeringspremie  
c. zelf betaalde premie arbeidsongeschiktheid, oudedagvoorziening  
d. eigen studiekosten (indien gemaakt met het reële vooruitzicht dat het inkomen en daarmee ook 
de draagkracht in de nabije toekomst stijgt) 
i. herinrichtingskosten huis (door scheiding) 
j. extra kosten i.v.m chronische ziekte, speciale diëten 
 
III Overig 
 
10. Behoefte minderjarigen/jong meerderjarigen 
a. Extra hoge kosten kinderopvang 
b. extra hoge kosten kinderen (bijzondere sporten, muziek etc.) 
c. opleiding/studiekosten (jong-meerderjarige 18-21): welke opleiding (lening of schenking); hoogte 
kosten 
d. eigen inkomen jong-meerderjarige 
 
11. Nieuwe partners & kinderen  
a. indien getrouwd/geregistreerd partnerschap met nieuwe partner, inkomsten partner vermelden 
b. kinderen van de nieuwe partner/uit de nieuwe relatie of uit een eerdere relatie/huwelijk 
 
Benodigde gegevens:  
a. naam en geboortedatum  
b. uit- of thuiswonend  



c. uit welke relatie/huwelijk? 
d. hoofdverblijf kind (bij wie ingeschreven?) 
 
12. Eerdere (proces)stukken  
a. ouderschapsplan/communicatie mediator,advocaat/verzoekschrift, verweerschrift/eerdere 
rechterlijke beslissing/ eerdere alimentatieberekening  
 
13. Extra voor partneralimentatie 
a. redelijk te verwerven inkomsten (verdiencapaciteit, dus schatting) 
b. stukken in het geval van een ‘behoeftelijstje’ 


