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                    Huijbers' Alimentatierekenen 

 
 
Formulier C        

Aanvraag berekening kinder- & partneralimentatie 
 
 
Aanvrager/Opdrachtgever: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Betaalwijze voor particulieren: 

□ machtiging van IBAN: …………………………………………………………… t.n.v.: ……………………………………………………… 

□ vooruitbetaling op IBAN: NL34ABNA0539226440 t.n.v. Huijbers' Administratiekantoor te Wageningen 
(en mogelijk nabetaling extra kosten) 
 
 
Voor een correcte berekening en een snelle afhandeling is het van belang dat alle van toepassing zijnde 
informatie opgegeven worden. Gebruik daarbij a.u.b. de toelichting (achteraan het formulier). Indien u 
aanvullende informatie heeft die u niet op het formulier kunt aangeven kunt u deze in een bijlage mee 
sturen. 
 
Stuur het ingevulde formulier voorzien van de bijlagen naar: alimentatie@huijbers.nl 
 
of per post:  
Huijbers' Administratiekantoor 
Postbus 244 
6700 AE Wageningen 
 

 
 
Let op: Voeg kopieën bij van de 3 laatste loon-/uitkeringspecificaties & de jaaropgave, de aangifte IB 
en bij een zelfstandige de jaarrekening  
 
 
 
 
Algemene gegevens ouders 
 

 Alimentatieplichtige (AP) 
ouder 1 

Alimentatiegerechtigde (AG) 
ouder 2 

Naam   

Adres   

Postcode en Woonplaats   

E-mail   

Telefoonnummer   

Geboortedatum   

Samenwonend/gehuwd met 
nieuwe partner? [1]  
 
 

□ nee 

□ ja: samenwonend/ 
gehuwd/geregistreerd partner*                         

□ nee 

□ ja: samenwonend/ 
gehuwd/geregistreerd partner* 

Inkomen nieuwe partner 
volgens jaaropgave 

 
                                          p.j. 

 
                                             p.j. 

* doorhalen wat niet van toepassing is  
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Gegevens kinderen [2]  
 

 Geboortedatum Inschrijving (Gemeentelijke 
Basis Administratie)  bij * 

Gemiddeld aantal dagen bij 

1  ouder 1 / ouder 2 ouder 1:             ouder 2: 

2  ouder 1 / ouder 2 ouder 1:             ouder 2: 

3  ouder 1 / ouder 2 ouder 1:             ouder 2: 

4  ouder 1 / ouder 2 ouder 1:             ouder 2: 

5  ouder 1 / ouder 2 ouder 1:             ouder 2: 

6  ouder 1 / ouder 2 ouder 1:             ouder 2: 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

 
 
Standaard wordt ervan uitgegaan dat de ouder waar het kind staat ingeschreven de kinderbijslag 
ontvangt.  
 
Indien er sprake is van co-ouderschap (kinderen verblijven ongeveer evenveel tijd bij beide ouders) én 
alle kosten m.b.t. de kinderen worden verdeeld/verrekend, dan dient u dit hieronder te vermelden. In dat 
geval is tevens van belang wie de kinderbijslag zal ontvangen. Geef ook aan indien er een 
gemeenschappelijke (kinder)rekening voor uitgaven t.b.v. de kinderen zal zijn.  
 
Indien er kinderen zijn uit eerdere of latere relaties, dan dient u dit hieronder vermelden. Geeft u de 
volgende gegevens a.u.b. op: geboortedata, bij welke ouder de kinderen ingeschreven staan en eventuele 
kinderalimentatie die voor deze kinderen betaald/ontvangen wordt.  
 
 
De berekening wordt in deze situaties mogelijk complexer, wij zullen contact opnemen om de extra kosten 
te bespreken.  
 
 
 
Ruimte voor extra informatie m.b.t. kinderen:
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De gegevens van vóór verbreking van de relatie/samenleving worden gebruikt om de behoefte van de 
kinderen te bepalen. De gegevens van ná verbreking van de relatie worden gebruikt om de draagkracht te 
berekenen.  
 
 
 
Wanneer is de relatie/samenleving verbroken?  ……………………………… 
 
 
Inkomen vóór verbreking relatie 
 

 AP (ouder 1) AG (ouder 2) 

Winst uit onderneming [3] p.j. p.j. 

Inkomen jaaropgave [4] p.j. p.j. 

    bijtelling auto (bedrag) p.j. p.j. 

Bruto salaris/uitkering [5]  p.m./p.4w. p.m./p.4w. 

    overwerk p.j. p.j. 

    eindejaarsuitkering/13e maand p.j. p.j. 

    gratificatie/bonus  p.j. p.j. 

Andere inkomsten [6] p.j. p.j. 

    netto of bruto? □ netto             □  bruto  □ netto             □  bruto 

    omschrijving   

Dividenduitkering (box 2) [7] p.j. p.j. 

Rendementsgrondslag  vermogen: 
waarde min schulden (zie aangifte 
IB) [8] 

  

    inkomsten uit vermogen 
    (rente/dividend) met aftrek 
    van kosten [9] 

p.j. p.j. 

    inkomsten uit verhuur 2e woning 
    met aftrek van kosten (o.a. rente 
    schuld) [10] 

p.j. p.j. 

 
 
 
Uitgaven vóór verbreking relatie 
 

 AP (ouder 1) AG (ouder 2) 

Premies inkomensvoorzieningen 
(indien niet bovenmatig) [11] 

p.m. p.m. 

Kosten kinderopvang [12] p.m.  

    kinderopvangtoeslag p.m.  

 
 
 
Eigen woning vóór verbreking relatie 
 

Eigen woning, WOZ-waarde [13]  

    aftrekbare hypotheekrente [14] p.j. 
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Inkomen ná verbreking relatie 
(invullen indien gewijzigd t.o.v. vóór verbreking relatie) 
 

 AP (ouder 1) AG (ouder 2) 

Winst uit onderneming [3] p.j. p.j. 

Inkomen jaaropgave [4] p.j. p.j. 

    bijtelling auto (bedrag) p.j. p.j. 

Bruto salaris/uitkering [5]  p.m./p.4w. p.m./p.4w. 

    overwerk p.j. p.j. 

    eindejaarsuitkering/13e maand p.j. p.j. 

    gratificatie/bonus  p.j. p.j. 

Andere inkomsten [6] p.j. p.j. 

    netto of bruto? □ netto             □  bruto  □ netto             □  bruto 

    omschrijving   

Dividenduitkering (box 2) [7] p.j. p.j. 

Rendementsgrondslag  vermogen: 
waarde min schulden (zie aangifte 
IB) [8] 

  

    inkomsten uit vermogen 
    (rente/dividend) met aftrek 
    van kosten [9] 

p.j. p.j. 

    inkomsten uit verhuur 2e woning 
    met aftrek van kosten (o.a. rente 
    schuld) [10] 

p.j. p.j. 

 
 
 
 
Woonlasten ná verbreking relatie 
 

 AP (ouder 1) AG (ouder 2) 

Kale huur [20] p.m. p.m. 

    huurtoeslag p.m. p.m. 

Eigen woning, WOZ-waarde [13]   

    aftrekbare hypotheekrente [14] p.j. p.j. 

    niet aftrekbare rente [15] p.j. p.j. 

    erfpacht en opstal [16] p.j. p.j. 

    aflossing [17] p.m. p.m. 

    premie levensverzekering [18] p.m. p.m. 

    eigenaarslasten [19] p.m. p.m. 

 
 
 



 5 

 
 
                    Huijbers' Alimentatierekenen 

 
 
 
Uitgaven door AP m.b.t. de voormalige gezinswoning indien deze na vertrek uit de woning 
(mee)betaalt terwijl AG blijft wonen 
 

Eigen woning, WOZ-waarde [13]  

    aftrekbare hypotheekrente [14] p.j. 

    niet aftrekbare rente [15] p.j. 

    erfpacht en opstal [16] p.j. 

    aflossing [17] p.m. 

    premie levensverzekering [18] p.m. 

    eigenaarslasten [19] p.m. 

 
 
 
Overige uitgaven ná verbreking relatie 
 

 AP (ouder 1) AG (ouder 2) 

Premie zorgverzekering [21] p.m. p.m. 

    eigen risico p.m. p.m. 

    niet vergoede ziektekosten  p.m. p.m. 

    zorgtoeslag p.m. p.m. 

Premies inkomensvoorzieningen 
(indien niet bovenmatig) [11] 

p.m. p.m. 

Kosten kinderopvang [12] p.m. p.m. 

    kinderopvangtoeslag p.m. p.m. 

Aflossing schulden (die tijdens 
huwelijk ontstaan zijn) [22] 

p.m. p.m. 

Kosten herinrichting [23] p.m. p.m. 

Verwervingskosten [24] p.m. p.m. 

Afstand woning werk [25] km (enkele reis) km (enkele reis) 

   aantal reisdagen p.w. dagen per week dagen per week 

   kosten (indien met OV) p.m. p.m. 

   vergoeding werkgever p.m. p.m. 

Bijdrage aan studerende kinderen 
(WSF) [26] 

p.m. p.m. 

Overige kosten [27] p.m. p.m. 

   omschrijving   

 
 
 
Ruimte voor opmerkingen: 
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Toelichting bij formulier C 
 
 
[1] T.b.v. kinderalimentatie geldt: Een nieuwe partner is onderhoudsplichtig voor stiefkinderen indien 

gehuwd met of geregistreerd partner van de verzorgende ouder. Het inkomen van de nieuwe 

partner is van invloed op de hoogte van eventuele heffingskortingen en kindgebonden budget. 

  T.b.v. partneralimentatie geldt: Indien de partner in het eigen levensonderhoud kan voorzien blijft 

dit inkomen buiten beschouwing. De helft van de woonlast wordt aan de partner toegerekend. 

Indien aannemelijk kan worden gemaakt dat de partner niet (geheel) in het eigen 

levensonderhoud kan voorzien dan wordt het inkomen bijgeteld en de bijstandsnorm en 

draagkrachtpercentage aangepast.  

[2] De geboortedata en bij wie de kinderen ingeschreven staan is van belang voor o.a. de hoogte van 

eventuele heffingskortingen en kindgebonden budget. Het aantal dagen dat de kinderen bij de 

ouders verblijven is van belang voor het bepalen van het percentage van de zorgkorting (de kosten 

voor de zorg op de dagen dat de kinderen bij de alimentatieplichtige ouder verblijven). 

[3] Met de winst uit onderneming wordt de winst vóór de ondernemersaftrek bedoeld zoals uit de 

winst/verliesrekening blijkt (dus niet de belastbare winst).  

[4] Het belastbare inkomen zoals op de jaaropgave vermeld. Voor de bijtelling van een auto van de zaak 

wordt gecorrigeerd. Vermeld, indien van toepassing, het bedrag van de bijtelling. 

[5] Geef het bruto inkomen per maand of per 4 weken op. Aan de hand van de meegestuurde kopieën 

bepalen wij de inhoudingen e.d. op loon/uitkering.  

Geef ook de extra inkomsten uit (structureel) overwerk op en een eventuele eindejaarsuitkering of 

13e maand en bonus. Voor dit laatste kunt u inzake het inkomen van vóór scheiding het 

gemiddelde van de laatste jaren nemen, inzake het inkomen ná scheiding het te verwachten 

bedrag. 

[6] Andere inkomsten zijn bijvoorbeeld lijfrente-/pensioenuitkering, freelance werk en fooien. 

[7] Een directeur-grootaandeelhouder kan mogelijk naast zijn salaris een dividenduitkering of overige 

voordelen uit aanmerkelijk belang ontvangen. Het saldo van de inkomsten en de eventueel hieraan 

verbonden kosten dient opgegeven te worden. 

[8] De waarde van het vermogen minus de schulden zoals in box 3 bij de inkomstenbelasting 

aangegeven wordt. Dit betreft spaartegoeden, effecten, beleggingen, 2e woning e.d. en de hiermee 

verband houdende schulden. (De WOZ-waarde en de hypotheekschuld van de eigen woning geeft 

u niet hier op maar bij [13] & [14]) 

[9] De inkomsten uit het vermogen genoemd bij [8] zoals rente/dividend met aftrek van eventuele 

hieraan verbonden kosten.  

[10] De inkomsten uit verhuur van de 2e woning met aftrek van hieraan verbonden kosten plus rente 

over de hypotheekschuld betreffende deze 2e woning. 

[11] Premies lijfrente/pensioenvoorziening en AOV (ondernemer) mogen alleen in aanmerking genomen 

worden indien de voorziening niet bovenmatig is, bijvoorbeeld bij een onvolledig pensioen. 

[12] Indien er sprake is van hoge kosten voor kinderopvang kan dit de behoefte verhogen. Geef de 

kosten én de kinderopvangtoeslag op. 

[13] De WOZ-waarde van de eigen woning. 

[14] De aftrekbare rente over de hypotheekschuld.  

[15] Niet-aftrekbare rente van bijvoorbeeld een krediethypotheek m.b.t. de eigen woning. 

[16] Periodieke betaling van erfpacht en opstal. 

[17] De betaling inzake de aflossing van de hypotheekschuld. 

[18] De premie levensverzekering die gekoppeld is aan de hypotheek. 

[19] De eigenaarslasten (opstalverzekering, ozb, waterschap, onderhoud), standaard wordt hiervoor 

€ 95 opgenomen tenzij wordt aangetoond dat de kosten (substantieel) hoger zijn. 

[20] De kale huur inclusief servicekosten maar exclusief kosten voor gas, elektra en water. Eventuele 

huurtoeslag ook vermelden. 
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[21] De premie voor de zorgverzekering; het eigen risico indien gerealiseerd en aannemelijk gemaakt 

(verplicht eigen risico is € 385 p.j. / € 32 p.m.); overige niet-vergoede zorgkosten. Eventuele 

zorgtoeslag ook vermelden. 

[22] Aflossing van schulden die tijdens het huwelijk zijn aangegaan kunnen de draagkracht 

verminderen. Indien hierover geen overeenstemming is zal een rechter hierover beslissen. 

[23] Indien de noodzaak tot herinrichting vaststaat en er geen spaartegoeden zijn kan er met maximaal 

€ 125 p.m. werkelijke kosten rekening gehouden worden. 

[24] Alleen reële, noodzakelijke uitgaven gemaakt om inkomen te verwerven waarbij de ontvangen 

werkgeversvergoeding in mindering moet worden gebracht 

[25] O.b.v. de reisafstand en het aantal dagen per week worden de reiskosten woon-werkverkeer 

berekend. Indien met openbaar vervoer wordt gereisd kan het werkelijke bedrag worden 

opgegeven. De werkgeversvergoeding moet opgegeven worden. 

[26] De ouderlijke bijdrage voor kinderen die een studietoelage Wet Studie Financiering ontvangen. 

[27] Bijvoorbeeld: Indien er aantoonbaar advocaatkosten in verband met de echtscheidingsprocedure 

gemaakt worden en er geen spaartegoeden zijn, kan er rekening gehouden worden met maximaal 

€ 114,- p.m. voor ten hoogste een jaar. 

 

 


