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Inleiding 

Steeds vaker krijgt u te maken met samenloop. 
De situatie dat er meer dan twee onderhoudsplichtigen zijn, die dan ook nog een onderhoudsplicht 
hebben voor kinderen in verschillende gezinnen is allang geen uitzondering meer. 
De eenvoudigste vormen van samenloop resulteren al in ingewikkelde berekeningen. Reden genoeg 
om de module ‘Samenloop’ toe te voegen aan Split-Online. 

De Module Samenloop!!! 

Met de module Samenloop berekent u op basis van wetgeving en jurisprudentie betrekkelijk 
eenvoudig de onderhoudsverplichtingen van alle onderhoudsplichtigen. 

Op basis van wet en jurisprudentie is er inmiddels een methodiek ontwikkeld om te komen tot een 
redelijke verdeling van de draagkracht over alle kinderen waarvoor een onderhoudsplicht bestaat. 

1. Vaststellen van de behoefte van alle kinderen 
2. Onderhoudsplichtigen per kind vaststellen 
3. Draagkracht bepalen van alle onderhoudsplichtigen 
4. Draagkracht verdelen over de behoefte van de kinderen waarvoor onderhoudsplicht bestaat 
5. Correcties,  bijzondere omstandigheden, verhoudingen 

  



Split-Online 

Wanneer een dossier wordt aangemaakt of geopend dan wordt gestart in het scherm PERSONALIA. 
Bovenin PERSONALIA kan worden aangevinkt dat het samenloop betreft. 

 

 

Wanneer ‘Samenloop van toepassing’ staat aangevinkt, dan verschijnen er in het scherm een tweetal 
extra onderdelen. Naast de gegevens van AP en AG en de kinderen, kunnen dan ook de gegevens van 
‘andere onderhoudsplichtigen’ en ‘andere kinderen’ worden opgevoerd. Alle kinderen die niet van 
AP en AG samen zijn, zijn ‘andere kinderen’. 

In de menubalk wordt de optie ‘samenloop’ zichtbaar. 

 

 

Onderhoudsplichtigen: 

 

De onderhoudsplichtigen worden opgevoerd. Tevens wordt aangegeven welke relatie zij hebben met 
AP of AG of met andere onderhoudsplichtigen. Onderhoudsplichtigen kunnen zijn eerdere ex-



partners, nieuwe partners van AP/AG, nieuwe partners van eerdere ex-partners. In Split-Online kan 
het allemaal worden berekend. Het grootste probleem zal waarschijnlijk het verzamelen van alle 
informatie zijn. 
Daarnaast dient het type relatie te worden aangegeven. Er kan worden gekozen uit de volgende 
relaties: 

1. Huwelijk 
2. Geregistreerd partner 
3. Samenwonen 
4. Ex-partner (van AP/AG, maar bijvoorbeeld ook de ex-partner van een nieuwe partner van 

AP/AG) 

Aan de hand van de gekozen relatie (+ de inschrijving van het kind) bepaalt Split-Online of er een 
onderhoudsplicht bestaat voor de kinderen. Zo bestaat er voor gehuwden en geregistreerd partners 
een onderhoudsplicht voor de tot het gezin behorende stiefkinderen. Voor iemand die samenwoont 
bestaat deze onderhoudsplicht niet (voor kinderen van de ander). 

Relaties: 
Voorbeelden: 

Persoon Relatie met Type relatie 
Nieuwe Partner AP (of AG) AP Gehuwd, GP, Samenwonen 
Ex Nieuwe Partner AP (of AG) Nieuwe Partner AP Ex-partner 
Nieuwe Partner Ex Nieuwe 
Partner AP (of AG) 

Ex Nieuwe Partner AP Gehuwd, GP, Samenwonen 

Eerdere Ex AP (of AG) AP Ex-partner 
Nieuwe partner Ex AP (of AG) Eerdere Ex AP Gehuwd, GP, Samenwonen 
 

Kinderen en Andere kinderen 

Wanneer alimentatie opnieuw moet worden berekend i.v.m. gewijzigde omstandigheden (nieuwe 
relatie, nieuwe kinderen, scheiding etc), dan gaat het in de berekening uiteindelijk om de alimentatie 
voor de kinderen van AP en AG. Er kunnen (en veelal zullen) ook andere kinderen bij de berekening 
moeten worden betrokken waarvoor ook onderhoudsplicht bestaat. 
Voor het opvoeren van de kinderen wordt ingeval van Samenloop dit onderscheid eveneens gemaakt 
door te spreken van KINDEREN en ANDERE KINDEREN. 

KINDEREN zijn de kinderen van AP/AG samen. 
Alle kinderen die niet van AP/AG samen zijn, zijn ANDERE KINDEREN. 

Het opvoeren van KINDEREN is bekend. 

  



ANDERE KINDEREN 

Andere kinderen opvoeren gebeurt, evenals het opvoeren van de andere onderhoudsplichtige(n) in 
het scherm TARIEVEN & PERSONEN. 
Waar bij kinderen de ouders altijd AP en AG zijn, zijn de variaties bij andere kinderen groter. 
Alle ouders, m.u.v. AP en AG, van alle kinderen dienen opgevoerd te zijn bij onderhoudsplichtigen. 
Naast een opgave van de ouders van de kinderen, wordt aangegeven waar de kinderen zijn 
ingeschreven. Van groot belang, omdat dit de behoefte kan beïnvloeden, en het bepaalt wie 
onderhoudsplichtig zijn. 

 



Het Scherm SAMENLOOP 

In het scherm SAMENLOOP komen alle stappen die doorlopen moet worden samen. 

1. Welke personen bepalen de behoefte van (alle) kinderen 
2. Wie zijn onderhoudsplichtig voor welke kinderen 
3. Berekenen van de behoefte per kind 
4. Voor welk deel van de behoefte van alle kinderen zijn onderhoudsplichtigen 

verantwoordelijk (Draagkrachtvergelijking 1) 
5. Draagkracht van onderhoudsplichtigen voor de kinderen verdelen over de behoefte 

waarvoor zij onderhoudsplichtig zijn 
6. Berekening van het definitieve aandeel op basis van de draagkracht uit stap 5 

(Draagkrachtvergelijking 2) 

In het scherm SAMENLOOP wordt op basis van het scherm PERSONALIA ingevuld wie de behoefte 
bepaalt, wie onderhoudsplichtig zijn en op basis van welke kinderen in het gezin de behoefte wordt 
berekend. 
Vanzelfsprekend kan van de standaardwaarden worden afgeweken. Wanneer de standaardwaarden 
weer ingevuld moeten worden, klikt u op de knop: 

.  

1: Bepalen van de behoefte 

Het scherm SAMENLOOP begint met een schema behoefteberekening. In dit schema is zichtbaar op 
basis van welke inkomens/personen de behoefte van alle kinderen zijn bepaald. Standaard worden 
de ouders aangevinkt. 

Hieronder in het Schema behoefteberekening staan AP, AG en alle opgevoerde 
onderhoudsplichtigen. De onderhoudsplichtigen zijn roze, hetgeen hier betekent dat het links zijn 
naar de pagina Besteedbaar Onderhoudsplichtige (BOP). Besteedbaar Onderhoudsplichtige kan ook 
benaderd worden via ‘Samenloop’ in de roze menubalk. 

 

 

  



2: Wie zijn onderhoudsplichtig 

Split-Online bepaalt op basis van relaties en inschrijving of een persoon onderhoudsplichtig is voor 
een bepaald kind. 
Onderhoudsplichtig zijn in ieder geval de ouders van een kind. 
Daarnaast zijn stiefouders (huwelijk of geregistreerd partner) onderhoudsplichtig voor de tot hen 
gezin behorende stiefkinderen. 
In Split-Online kan (nog) niet kenbaar worden gemaakt dat het een co-ouderschap betreft. Hierdoor 
zouden de stiefouder AP en stiefouder AG allebei onderhoudsplichtig zijn. De onderhoudsplicht 
wordt alleen herkend voor de stiefouder horend bij AP of AG waarbij het kind staat ingeschreven. In 
deze situatie zal in het schema onderhoudsplichtigen handmatig een vinkje moeten worden gezet bij 
de andere stiefouder. 

De onderhoudsplichtigen zijn roze, hetgeen hier betekent dat het links zijn naar de pagina 
Draagkracht Onderhoudsplichtige (DOP). Draagkracht Onderhoudsplichtige kan ook benaderd 
worden via ‘samenloop’ in de roze menubalk. 

De vinkjes worden automatisch gezet op basis van hetgeen is ingevuld in het scherm TARIEVEN & 
PERSONEN. Het is mogelijk om het schema handmatig aan te passen. Er bestaan uitzonderingen die 
niet door Split-Online zijn gedefinieerd. Hierbij kan worden gedacht aan een doorlopende 
onderhoudsplicht van iemand met gezag over een kind, zonder dat deze de biologische ouder is. De 
onderhoudsplicht loopt dan door zolang als het ouderlijk gezag heeft geduurd. Deze weinig 
voorkomende situatie zal handmatig aangepast moeten worden. Dat kan! Ook de hierboven reeds 
aangehaalde situatie dat 2 stiefouders onderhoudsplichtig zijn i.g.v. co-ouderschap kan handmatig 
worden aangepast. 
Door bovenin het scherm op ‘Standaardwaarden instellen’ te klikken, worden de standaardwaarden 
weer hersteld. 

 

  



3: Behoeftebepaling 
 
De berekening van de behoefte gebeurt aan de hand van de gezinssamenstelling ten tijde van 
uiteengaan van partijen! Toen M en V uit elkaar gingen woonde Anton in een gezin met Marike en 
Elise. Het kind Victor (kind uit een actuele relatie) is geboren in een gezin met daarin Marike, Elise en 
Pauline. Ten tijde van het uiteengaan van M en EEM (Eerdere Ex Man) was Mark enig kind. 

  



 

 

Behoefteberekening: met welk inkomen? 

Er zijn 2 momenten waarop de behoefte wordt berekend van de kinderen. 

1. Het moment waarop partijen uit elkaar gaan 
2. Het moment waarop de een wijziging van alimentatie wordt gevraagd. 

Ad 1) 

Op het moment dat partijen uit elkaar gaan wordt onderzocht wat op dat moment het besteedbaar 
inkomen is. In geval van een samenloopberekening zal het regelmatig voorkomen dat de behoefte 
moet worden bepaald op basis van de inkomens uit het verleden. Deze inkomens worden ingevuld in 
de schermen BESTEEDBAAR (BAP/BAG). 
Split-Online gebruikt de inkomens uit de schermen BESTEEDBAAR indien er sprake is van een relatie 
EX-PARTNER. Vanzelfsprekend is dit het geval bij AP en AG. Maar ook in de situatie dat AP/AG een 
kind hebben uit een eerdere relatie en in de situatie dat een nieuwe partner van AP/AG een kind 
hebben uit een eerdere relatie. 
Dus wanneer een (ANDER) KIND ouders heeft die ‘EX-PARTNER’ zijn, dan wordt de behoefte bepaald 
aan de hand van de in de schermen BESTEEDBAAR ingevulde gegevens. 
NB: In het geval AP/AG een kind hebben uit een vorige relatie, dan ontstaat er een probleem. Er is 
dan namelijk sprake van 2 EX-PARTNERS. Het besteedbaar inkomen dat gebruikt wordt voor de 
berekening van de KINDEREN zal waarschijnlijk afwijken van het inkomen dat van toepassing was 
voor de berekening van de behoefte van het ANDERE KIND uit de eerdere relatie. 
In deze situatie gaat Split-Online uit van de besteedbare inkomens en wordt de behoefte van het 
ANDERE KIND bepaald aan de hand van de oudste tabel eigen aandeel kosten kinderen. 
Veelal zal de behoefte van die ANDERE KINDEREN bekend zijn en kan deze rechtstreeks worden 
ingevuld in het scherm SAMENLOOP. 
Wanneer de behoefte niet bekend is, en de berekening zoals nu gemaakt in Split-Online niet volstaat, 
dan dient u een aparte berekening te maken. De uitkomst daarvan kunt u vervolgens rechtstreeks 
invullen in het scherm SAMENLOOP. 

De behoefte die berekend is in het verleden wordt automatisch geïndexeerd. In SAMENLOOP ziet u 
het bedrag onder de oorspronkelijke behoefte weergegeven. 

Ad 2) 

Op het moment dat een wijziging van alimentatie wordt gevraagd zal voor (andere) kinderen uit 
actuele relaties de behoefte moeten worden bepaald aan de hand van het actuele inkomen. Dit 
inkomen wordt gevonden in de schermen DRAAGKRACHT. 
Een veel voorkomende situatie is dat AP een herberekening van de alimentatie wenst vanwege een 
nieuw kind dat hij heeft gekregen met zijn nieuwe relatie. In dat geval zal de behoefte van de 
kinderen (van AP & AG = ex-partner) worden bepaald aan de hand van het inkomen van toen 
(BAP/BAG) en de behoefte van het andere kind op basis van de huidige inkomensgegevens. 



In de schermen BESTEEDBAAR wordt tevens het uit de schermen DRAAGKRACHT overgenomen 
besteedbare inkomen getoond ten behoeve van de behoeftebepaling van de ANDERE KINDEREN uit 
actuele relaties. 
Als in het scherm DRAAGKRACHT de draagkracht wordt opgegeven, dan is het besteedbare inkomen 
bepaald door de formule: Draagkracht = 70% x (Besteedbaar Inkomen – (30% x Besteebaar Inkomen 
+ € 875) terug te rekenen. Oftewel Besteedbaar Inkomen = Draagkracht/49% + € 1250. 
Er is gelegenheid gecreëerd een correctie te maken voor betaalde alimentatie vanwege vorige 
relaties. 

 

 

Herberekenen van de hoogte van de alimentatie   

Wanneer, vanwege gewijzigde omstandigheden (zoals hertrouwen, nieuwe kinderen etc.) een 
herberekening van alimentatie moet plaatsvinden, dan zal op dat moment de behoefte van bepaalde 
kinderen berekend moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan AP die (gehuwd) met een nieuwe 
partner een kind heeft gekregen, terwijl in het gezin al een kind woonachtig is uit een eerdere relatie 
van de nieuwe partner. De behoefte van het kind uit eerdere relatie van nieuwe partner zal al zijn 
bepaald. De behoefte van het nieuwe kind zal moeten worden berekend, rekening houdend met het 
kind uit eerdere relatie nieuwe partner (tabel voor 2 kinderen!). 

In het schema ‘Samenloop behoefte’ geeft Split-Online al aan met hoeveel kinderen rekening dient te 
worden gehouden. Ook dit schema kan handmatig worden aangepast. 
 

Samenloop behoefte 

In het schema Samenloop behoefte wordt aan de hand van de van toepassing zijnde besteedbare 
inkomens, en het aantal kinderen in het gezin, de behoefte van de kinderen bepaald. Het zal 
regelmatig voorkomen dat de behoefte al bekend is vanwege eerdere berekeningen/beschikkingen 
etc. In dat geval kan de behoefte rechtstreeks, volgens opgave, worden ingevuld. Tevens kan worden 
aangegeven hoeveel alimentatie wordt ontvangen voor het kind. De overgebleven kosten worden 
dan berekend. 



 

Berekenen behoefte 

Wanneer de behoefte niet is gegeven, dan zal de behoefte dienen te worden berekend. Voor elke 
onderhoudsplichtige kan een berekening van het besteedbare inkomen worden gemaakt. De 
uitkomst wordt overgenomen in het schema ‘Samenloop behoefte’. 
Het besteedbare inkomen kan bij #121 ook rechtstreeks worden ingevuld. Voor het overige is de 
berekening van het besteedbare inkomen gelijk aan de berekening van Besteedbaar AP/AG. 

 

 

4. Verdeling van de behoefte (Draagkrachtvergelijking 1) 
 
HOGE RAAD 
ECLI:NL:HR:2017:163 / 03-02-2017 

3.3.2 
Een redelijke wetstoepassing brengt mee dat wanneer iemand onderhoudsverplichtingen heeft 
jegens kinderen uit een eerste en een tweede relatie, terwijl zijn draagkracht niet voldoende is om 
aan die verplichtingen volledig te voldoen, het voor onderhoud beschikbare bedrag tussen die 
kinderen wordt verdeeld, in beginsel gelijkelijk tenzij bijzondere omstandigheden tot een andere 
verdeling aanleiding geven, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij een duidelijk verschil in 
behoefte (HR 13 december 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0451, NJ 1992/178). 
Indien een ouder een nieuwe relatie is aangegaan waaruit kinderen zijn geboren, dan zal niet 
alleen rekening moeten worden gehouden met het feit dat die ouder verplicht is om bij te dragen in 
de kosten van de verzorging en opvoeding van die kinderen, maar ook met het feit dat op de 
andere ouder van die kinderen eenzelfde verplichting rust of kan rusten. Aldus kan de 
bijdrageverplichting van die andere ouder mede van invloed zijn op het voor een kind uit een 
eerdere relatie beschikbare gedeelte van de draagkracht van de jegens dat kind 
onderhoudsplichtige ouder (HR 22 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS3643, NJ 2005/379 en HR 13 
juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX1295, NJ 2012/498). 

 



Wanneer de behoefte van de kinderen is bepaald (berekend/opgegeven), dient dus onderzocht te 
worden wie welk deel van deze behoefte voor zijn rekening neemt. Daartoe is het noodzakelijk de 
draagkracht te bepalen van alle onderhoudsplichtigen. 
De draagkracht wordt berekend zoals te doen gebruikelijk. In de menubalk, onder ‘samenloop’ kan 
de draagkracht voor alle onderhoudsplichtigen worden benaderd. 

Voor alle betrokken personen dient bepaald te worden voor welk deel van de behoefte zij 
onderhoudsplichtig zijn. Wanneer al deze behoeftes bekend zijn, kan een verdeling van de 
draagkracht over de totale behoefte worden gemaakt (stap 5). 

 

Het invulveld ‘Werkelijke bijdrage (Alimentatie en verblijfskosten)’: 
 

 

Als het invulveld ‘Werkelijke bijdrage (Alimentatie en verblijfskosten)’ wordt ingevuld, dan wordt dit 
ingevulde bedrag gezien als fait accompli en is dus onveranderlijk. Het effect van het ingevulde 
bedrag is: 
1) dat de behoefte die resteert wordt verdeeld over de andere onderhoudsplichtigen. 



2) dat de draagkracht van de onderhoudsplichtige wordt verminderd met het bedrag dat naar dat 
ene kind gaat. 
 
Als het invulveld ‘Werkelijke bijdrage (Alimentatie en verblijfskosten)’ niet wordt ingevuld & de 
Draagkracht van die onderhoudsplichtige is niet ingevuld, dan toont Split-Online een uitroepteken 
(ook bekend van de ‘onredelijke woonlast in een draagkrachtberekening) om u hierop te wijzen. 

 

Wanneer niets wordt ingevuld, dan bedraagt de draagkracht van die onderhoudsplichtige € 25 of € 
50 afhankelijk van het aantal kinderen. 

 

5. Draagkracht naar rato van behoefte 
 
Conform de alimentatienormen: 
‘De verplichting tot bijdragen van een onderhoudsplichtige wordt mede beïnvloed door de draagkracht 
van andere onderhoudsplichtigen. In geval van een tekort aan draagkracht om in de behoefte van de 
betrokken kinderen te voorzien, wordt de beschikbare draagkracht in beginsel gelijk verdeeld over alle 
kinderen waarvoor de betrokkene onderhoudsplichtig is, tenzij er een aantoonbaar verschil in behoefte 
bestaat.’ 

De betekenis van deze tekst uit de alimentatienormen is klein. Sec deze tekst houdt namelijk geen 
rekening met de uitspraak van de Hoge Raad die u hebt gezien in stap 4. Ten tweede… wanneer met 
de module Samenloop de hoogte van de behoefte is berekend, is een eventueel verschil daarmee per 
definitie aantoonbaar. In de situatie dat een onderhoudsplichtige alleen hoeft bij te dragen aan de 
kinderen (niet aan andere kinderen) kan er sprake zijn van een gelijke verdeling van de draagkracht 
over de kinderen. 
 
De verdeling van de draagkracht naar rato van behoefte gebeurt aan de hand van de formule: 

Behoefte kind x Draagkracht = Draagkracht voor kind 
Behoefte alle kinderen waarvoor onderhoudsplichtig  
 

 



Bijna klaar ... 

6. Draagkrachtvergelijking 2 (Berekening definitieve aandeel)  
 
De beschikbare draagkracht per kind is nu voor iedere onderhoudsplichtige berekend. De 2e, 
definitieve draagkrachtvergelijking kan worden gemaakt: 

 

 

De berekening is hiermee voltooid. 
Op basis van de samenvatting in het scherm Samenloop kan nagedacht worden over de redelijkheid 
van de uitkomsten. 
Als extra tool wordt zichtbaar wat de woonlasten zijn van de onderhoudsplichtigen met daarbij de 
mogelijkheid deze eenvoudig aan te passen. 

 

 

 



Het scherm kinderen 

In het scherm KINDEREN worden de gegevens uit het scherm SAMENLOOP overgenomen. 
Het scherm KINDEREN geeft echter vooral de informatie weer t.b.v. de kinderen waarvoor de 
berekening wordt gemaakt. Hier wordt ook de zorgkorting zichtbaar voor de kinderen. 

NB! 
Voor de andere kinderen is de zorgkorting niet van belang. In de samenloopberekening wordt 
duidelijk welk deel van de behoefte voor rekening komt van de onderhoudsplichtige. De verdeling 
tussen te betalen alimentatie en zorgkorting is hierin niet van belang! 

Er wordt een draagkrachtvergelijking gemaakt op basis van de Onderhoudsplichtige Eenheid!  

 

De bedragen gelden zodoende voor de huishoudens: M & NPM en V & NPV. In deze situatie dient het 
huishouden M & NPM een bedrag groot (€ 147 + €147 + € 111 =) € 405 aan het huishouden V & NPV 
te betalen. Deze bedragen vindt u terug in het Alimentatieschema Contact- en Zorgdeling. 

Indien M (AP) tevens PAL zou moeten betalen, dan is het voor het bepalen van zijn draagkracht van 
belang te weten welk deel van de € 405 wordt betaald door NPM. Om dit inzichtelijk te maken volgt 
na de draagkrachtvergelijking per kind de Bijdrage Per Persoon per Kind. 



 

Ongewijzigd is dat de informatie uiteindelijk in het Alimentatieschema Cont- en zorgdeling komt. 

 

 

 



NB: 
In het Alimentatieschema Contact- en Zorgregeling worden ook de onderhoudsverplichtingen voor 
de ANDERE KINDEREN genoemd. De bedragen uit dit alimentatieschema worden overgenomen in 
#141 (Kinderalimentatie). Voor de uiteindelijke bepaling van de ruimte voor PAL worden de bedragen 
gecorrigeerd met de bijdragen die de andere onderhoudsplichtige van de eenheid doet. Zodoende 
wordt alleen het deel dat voor rekening is van AP van de ruimte voor PAL afgetrokken.  
De kosten van de KINDEREN en de ANDERE KINDEREN waarvoor een eigen aandeel geldt, zijn de 
werkelijke kosten. Omdat onderhoudsverplichtingen t.o.v. kinderen voorrang hebben op alle andere 
onderhoudsverplichtingen staan de werkelijke kosten vermeld. Hierdoor wordt eerst in de behoefte 
van de kinderen voorzien, alvorens toe te komen aan partneralimentatie. 

 

Tenslotte 

Met de module samenloop zullen veel situaties op betrekkelijk eenvoudige wijze berekend kunnen 
worden. Dat betekent niet dat het weinig werk is. Afhankelijk van de hoeveelheid 
onderhoudsplichtigen, KINDEREN en ANDERE KINDEREN, en de informatie die voor de handen is, kan 
het veel tijd kosten. Door uit te gaan van een vaste methodiek, gebaseerd op jurisprudentie, kan nu 
een patroon van het berekenen van samenloop gaan ontstaan. Er zullen zich zeker situaties 
voordoen die ook weer niet in dit model te vatten zijn. Geeft u deze vooral aan ons door. Wellicht 
valt er wat voor te verzinnen, wellicht kan met enige creativiteit binnen het bestaande model toch 
het nodige worden uitgevoerd. 

Vragen, opmerkingen? We nodigen u uit contact met ons op te nemen. 
Email: support@split-online.nl Telefoon: 085 744 0733. 


