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VOORBEELD: 

Stap 1:  

De financiële behoefte van de kinderen bedraagt €1.130 

Stap 2:  

Als vader heb je een draagkracht van €720 en als moeder €480. Samen hebben de ouders dan 

€1.200 draagkracht, wat dus voldoende is om de voorzien in de financiële behoefte van de 

kinderen (€1.130).  

Stap 3:  

Eerst gaan we verdelen naar rato van draagkracht. In dit voorbeeld heeft de vader (720/1.200)*100 

= 60% van de draagkracht en de moeder heeft de resterende 40% draagkracht. In deze 

verhouding van draagkracht wordt dan ook in de financiële behoefte van de kinderen voorzien. 

Vader 60% van €1.130, zijnde €678 en moeder de resterende €452 (40%). Nu gaan we de 

zorgkorting toepassen. 

 

(Voorbeeld zorgkorting met omgangsregeling) 

In dit voorbeeld blijven de kinderen primair bij de moeder. Er is een omgangsregeling waarbij de 

vader de kinderen twee dagen per week verzorgt. Vader heeft dus recht op 25% zorgkorting. 

Uitgaande van €1.130 kinderbehoefte, krijgt hij dus €283 euro korting (25%). Deze korting van 

€283 wordt door de vader als het ware indirect aan de kinderen uitgegeven in de twee dagen per 

week dat ze bij hem thuis zijn.  

Aangezien de vader in totaal 60% = €678 draagkracht heeft minus 25% = €283 zorgkorting, blijft er 

voor hem 35% = €395 over om maandelijks aan kinderalimentatie te betalen. Dit is een bedrag van 

per maand wat hij maandelijks aan de moeder overmaakt. Zij betaalt hiervan in principe alle 

kosten van de kinderen. 

 

(Voorbeeld zorgkorting bij co-ouderschap) 

In dit voorbeeld gaan we uit van een co-ouderschapsregeling. Beide ouders krijgen dan een 

zorgkorting van 35% korting, te weten €396 euro (35% van €1.130). Deze korting van 396 euro 

wordt als het ware indirect aan de kinderen uitgegeven in de drie tot vier dagen per week dat ze 

bij jou als vader/moeder in huis wonen.  

Aangezien de vader in totaal 60% = €678 draagkracht heeft minus 35% = €396 zorgkorting, blijft er 

voor hem 25% = €282 over om maandelijks aan kinderalimentatie te betalen. Voor de moeder 

geldt dat zij in totaal 40% = €452 draagkracht heeft minus 35% = €396 zorgkorting en er voor haar 

5% = €56 overblijft om maandelijks aan kinderalimentatie te betalen.  

 

De ouders kunnen er dan voor kiezen om ieders aandeel op een kinderrekening te storten en van 

die rekening alle kosten van de kinderen te betalen. Maar er kan ook voor worden gekozen dat 

bijvoorbeeld de vader zijn deel maandelijks aan de moeder overmaakt en zij in beginsel alle 

kosten van de kinderen betaalt. 


