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Wanneer ouders uit elkaar
gaan, dan is het gebruikelijk
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betaalt. Deze bijdrage wordt
ook wel kinderalimentatie genoemd. Voor de ouders die op dit
moment kinderalimentatie betalen, is het echter belangrijk om zich te
realiseren dat de hoogte van de kinderalimentatie niet per definitie
een vaststaand gegeven is. Op grond van een relevante wijziging
van omstandigheden kan de kinderalimentatie worden gewijzigd.

Zoeken

Direct contact
Of bel: 050 - 206 93
94

Relevante wijzigingen van omstandigheden kunnen zijn:
gezinsuitbreiding, wijziging van de zorg- en contactregeling, een

Volg ons
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Meld u aan!

inkomenswijziging, het ontstaan van schulden en het hertrouwen van
de andere ouder. Komt u als gevolg van dit soort omstandigheden in

 4 november 2016

de knel met het betalen van de kinderalimentatie? Of is uw expartner inmiddels hertrouwd of een geregistreerd partnerschap
aangegaan met een ander en behoort het kind waar u voor betaalt
tot dit gezin? Dan is er waarschijnlijk reden voor wijziging van de
kinderalimentatie en doet u er goed aan om uw kinderalimentatie te
laten ‘herkeuren’. Een herkeuring adviseer ik ook in het geval dat u al
geruime tijd partneralimentatie betaalt. Van uw ex-partner mag

 herberekening,
kinderalimentatie

 Alimentatie

 Geen reacties

namelijk na verloop van tijd steeds meer worden verlangd dat hij of
zij zelf in staat is om de broek op te houden.
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Mocht er in uw situatie niet direct sprake zijn van een relevante
wijziging van omstandigheden, dan betekent dit nog niet dat een
herberekening geen zin heeft. In tegendeel! De rekenmethode voor
het vaststellen van kinderalimentatie is de afgelopen jaren behoorlijk
gewijzigd. In veel gevallen betekent dit dat de vastgestelde
kinderalimentatie niet meer voldoet aan de wettelijke maatstaven.
Ook op basis hiervan kan de kinderalimentatie worden gewijzigd.
Daarnaast is er op fiscaal gebied ook het nodige gewijzigd de
afgelopen jaren. Denkt u maar eens aan het vervallen van de aftrek
levensonderhoud, waardoor het aan de kinderalimentatie gekoppelde
fiscaal voordeel is komen te vervallen. In de meeste gevallen zal bij
het vaststellen van de kinderalimentatie wél rekening zijn gehouden
met het te behalen fiscaal voordeel, waardoor het goed mogelijk is
dat u op dit moment te veel kinderalimentatie betaalt. Al met al doet u
er dus goed aan om niet alleen uw auto, maar ook uw
kinderalimentatie periodiek te laten keuren. Hiermee voorkomt u dat
u mogelijk jaren te veel alimentatie betaalt.
Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor
u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.
mr. M. Kok
Huisman Advocaten Goes
Goes
Tel: 0113-296021
Schrijf u in voor de nieuwsbrief en ontvang onze nieuwe blogs
eenvoudig in uw mailbox
E-mail *
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Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
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