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Dr. M. Jonker, prof. dr. J. Wijngaard & dr. N.D. van Foreest1

Proportioneel verdelen van draagkracht bij 
kinderalimentatie in samengestelde gezinnen

EB 2020/63

Vanuit een rekenkundige benadering analyseren 
auteurs de jurisprudentie rond kinderalimentatie 
bij samengestelde gezinnen, met name de fase van 
draagkrachtverdeling en draagkrachtvergelijking. 
Zij constateren inconsistenties in rekenmethoden 
zoals gehanteerd in de lagere jurisprudentie en in-
terferentie met uitspraken van de HR. Zij ontwik-
kelen een rekenmethode die deze problemen (gro-
tendeels) wegneemt. Deze methode kan in een app 
worden geïmplementeerd, waardoor alle betrokken 
partijen snel inzicht kunnen krijgen in de uiteinde-
lijke draagkrachtverdeling.

1. Inleiding

De berekening van kinderalimentatie is geen eenvoudige 
zaak, zeker niet bij samengestelde gezinnen. In dit artikel is 
sprake van een samengesteld gezin indien een ouder meer-
dere kinderen heeft die uit verschillende relaties geboren 
zijn. Het uitgangspunt is dat beide ouders (en eventueel een 
stiefouder) verantwoordelijk zijn om in het levensonder-
houd van hun kind te voorzien. De hoogte van de kinderali-
mentatie is afhankelijk van de behoefte van het kind en de 
draagkracht van de ouders. Er wordt gestreefd naar even-
redigheid, ouders betalen naar draagkracht en kinderen 
krijgen naar behoefte. 

Dat ‘evenredig’ klinkt gemakkelijker dan het is. Als er maar 
één kind is, kan de behoefte van dat kind inderdaad gemak-
kelijk evenredig verdeeld worden over de betrokken ouders: 
je verdeelt de behoefte naar rato van de beschikbare draag-
kracht. En als er maar één ouder is met draagkracht, kan die 
draagkracht naar rato van de behoefte van de kinderen ver-
deeld worden. Maar wat doe je bij meerdere draagkrachtige 
ouders met kinderen uit verschillende relaties? Welk deel 
van de draagkracht wijs je dan toe aan dit ene kind voor wie 
alimentatie wordt verzocht? Dan lijkt het logisch om eerst 
de alimentatie voor de andere kinderen te berekenen en de 
beschikbare draagkracht van de onderhoudsplichtige ouder 
evenredig te verdelen. Maar in welke volgorde bepaal je dan 
de kinderalimentaties, met name indien er onvoldoende 
draagkracht is? Ze hangen van elkaar af. In de rechtsprak-
tijk blijkt men hier inderdaad moeite mee te hebben. Er 
zijn richtlijnen, maar die bieden onvoldoende houvast in de 

1 Dr. M. (Merel) Jonker is universitair hoofddocent aan de Universiteit 
Utrecht. Prof. dr. J. (Jacob) Wijngaard is emeritus hoogleraar en dr. N.D. 
(Nicky) van Foreest is universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Auteurs hebben dankbaar gebruik gemaakt van het commen-
taar van Kees van Hee, Liesbeth Kneppers, Naomi Spalter, Iris Reinders, Jef 
Vandermaelen en Hinke Wijngaard.

praktijk. Dat leidt tot inconsistenties, ongelijke behandeling 
en extra werk voor de rechtbanken en hoven.

We ontwikkelen in dit artikel een methodiek die wel alge-
meen toepasbaar is. Daarbij wordt uitgegaan van de eisen 
die gesteld worden aan de toewijzing van de draagkracht. 
Die eisen worden geëxpliciteerd. Het gaat met name om 
eisen van proportionaliteit. Worden die eisen eenmaal ge-
accepteerd, dan wordt de toewijzing van draagkracht een 
(wiskundig) optimaliseringsprobleem. Er is een algoritme 
ontwikkeld voor de oplossing ervan. Het algoritme kan in-
gebed worden in een app ten behoeve van alle betrokkenen 
(advocaten, rechters, mediators, ouders). Die hoeven niet de 
precieze werking van het algoritme te kennen, maar moeten 
wel snappen wat het algoritme doet. De app kan worden in-
gebouwd in de bestaande programmatuur. 

In paragraaf 2 wordt de huidige systematiek geschetst en in 
paragraaf 3 wordt beschreven hoe de voorgestelde systema-
tiek daarvan afwijkt. Voor een meer formele behandeling 
van het probleem wordt verwezen naar Van Foreest & Wijn-
gaard.2 In paragraaf 4 wordt de huidige stand van zaken in 
de rechtspraktijk geschetst. Daarbij richten we ons vooral 
op de wijze waarop omgegaan wordt met de toewijzing van 
de draagkracht. In paragraaf 5 wordt afgesloten met conclu-
sies. Daar wordt ook ingegaan op de toepasbaarheid in de 
breedte van de voorgestelde systematiek.

2. De huidige aanpak

In de wet is de invulling van de onderhoudsplicht van ou-
ders beperkt tot een aantal factoren. Uit de wet blijkt welke 
ouders verantwoordelijk zijn (bijvoorbeeld de juridische ou-
ders, de verwekker en ook de (gehuwde) stiefouder bij wie 
het kind inwoont), tot welke leeftijd een kind een onvoor-
waardelijk recht op een onderhoudsbijdrage heeft (zonder 
dat behoeftigheid hoeft te worden aangetoond) en welke 
maatstaven de hoogte van de onderhoudsbijdrage bepalen, 
namelijk de behoefte van het kind en de draagkracht van 
de ouders.3

Daarnaast bepaalt de wet dat bij meerdere onder-
houdsplichtigen, bijvoorbeeld in geval van een stiefouder, 
ieder is gehouden een deel van de behoefte te voldoen, 
waarbij rekening wordt gehouden met de draagkracht en 
de relatie waarin iedere onderhoudsplichtige tot de onder-
houdsgerechtigde staat.4 Ook voor de tegenovergestelde si-

2 Van Foreest & Wijngaard, https://www.rug.nl/feb/research/som-research-
reports/som-research-reports-2020/2020001-eef-def.pdf.

3 Zie art. 1:392 lid 1 sub 1 BW (onderhoudsplicht ouder); 1:394 BW (verwek-
ker); 1:395 BW (stiefouder); 1:395a BW (onderhoudsplicht tot 21 jaar) en 
1:397 lid 1 BW (behoefte en draagkracht).

4 Art. 1:397 lid 2 BW.
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tuatie bestaat een wettelijke (voorrangs)bepaling, namelijk 
indien een onderhoudsplicht bestaat jegens meerdere on-
derhoudsgerechtigden en de onderhoudsplichtige onvol-
doende draagkracht heeft. In een dergelijke situatie hebben 
kinderen en stiefkinderen voorrang boven alle andere on-
derhoudsgerechtigden, bijvoorbeeld een ex-partner.5 Dit 
impliceert ook dat kinderen onderling, uit eerdere of latere 
relaties, op gelijke voet staan met elkaar.

2.1 Stappenplan Expertgroep Alimentatienormen
De Expertgroep Alimentatienormen heeft door de jaren 
heen invulling gegeven aan de open wettelijke normen, 
om meer rechtszekerheid te kunnen bieden. Terwijl tot 
het begin van deze eeuw maatwerk voorop stond, waarbij 
rechtvaardigheid in individuele gevallen het uitgangs-
punt was, is dit de afgelopen jaren veranderd. In de huidige 
rechtspraktijk is de berekening van kinderalimentatie meer 
gestandaardiseerd, door het gebruik van een stappenplan 
en toepassing van formules voor de bepaling van de draag-
kracht van de ouders en de behoeften van de kinderen (zie 
Expertgroep Alimentatienormen6). In het stappenplan zijn 
drie fasen te onderkennen.
1) Bepaling van het netwerk. Hierin wordt vastgelegd:

a) Welke ouders voor wie onderhoudsplichtig zijn.
b) De behoefte van alle betrokken kinderen.
c) De draagkracht van alle onderhoudsplichtige ou-

ders.
2) De bepaling van de toewijzing, dat wil zeggen, de be-

rekening van het aandeel van elke onderhoudsplichtige 
in de behoefte van ieder kind. Dat wordt weer gesplitst 
naar twee stappen: 
a) De gelijke of naar rato verdeling van de draag-

kracht van elk van de ouders over de kinderen 
waarvoor er een onderhoudsplicht is. Dit is alleen 
nog maar een reservering van de beschikbare 
draagkracht per kind.

b) Een draagkrachtvergelijking voor het vaststellen 
van het aandeel per ouder in de behoefte van het 
kind, gegeven de gereserveerde draagkracht. 

3) Het bepalen van forfaitaire bedragen voor de zorg die 
in natura gegeven wordt (zorgkorting); die kan dan 
worden afgetrokken van de bijdragen in geld.

2.2 De zachte complexiteit van fase 1: onduidelijkheid 
en gebrek aan informatie

In fase 1 wordt bepaald welke ouders en kinderen betrokken 
worden in de alimentatieberekening. In de eerste plaats na-
tuurlijk de ouders die een zaak met elkaar hebben, en hun 
kinderen. Maar die ouders kunnen ook eerdere en/of latere 
relaties hebben, met ook weer kinderen. De beschikbare 
draagkracht moet gedeeld worden met die kinderen en de 
draagkracht van de (andere) ouders van die kinderen speelt 
ook een rol. Soms moet daarbij ook nog weer rekening 

5 Art. 1:400 lid 1 BW.
6 Zie voor de laatste versie Expertgroep Alimentatienormen, Rapport alimenta-

tienormen 2020-1, https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/
tremarapport-versie-2020-januari.pdf.

worden gehouden met eerdere rechterlijke uitspraken over 
alimentatie. De informatie over al die potentieel betrok-
kenen wordt niet standaard geleverd. De rechter moet in dit 
soort zaken maar afwachten wat er ingebracht wordt. Een 
soms lastig punt is ook nog de onderhoudsplicht van even-
tuele stiefouders. Het eindresultaat van fase 1 is altijd een 
netwerk van ouders en kinderen die betrokken worden bij 
de alimentatieberekening, met hun draagkracht, respectie-
velijk behoefte. Zo’n netwerk kan gerepresenteerd worden 
in een matrix, als bijvoorbeeld in tabel 1. 

Tabel 1: Netwerkmatrix met onderhoudsplicht*, 
draagkracht en behoefte (tussen haakjes een 
eventuele stiefouderverplichting)

Draagkracht AB BC CX

Behoefte 450 450 450

A 50 *

B 600 * * (*)

C 300 (*) * *

In dit denkbeeldige geval hebben de ouders A en B een zaak. 
Er is een kind AB. Ouder B heeft nu een relatie met C, met 
een kind BC. B is dus zowel onderhoudsplichtig jegens AB 
als jegens BC. Als AB bij ouder B en stiefouder C inwoont (en 
B en C gehuwd zijn), zou C eveneens een onderhoudsplicht 
hebben voor AB. Daarnaast is denkbaar dat C een eerdere 
relatie had met X, en uit die relatie een kind CX is geboren, 
zodat C daar ook een onderhoudsplicht voor heeft.

Fase 1 kan dus heel lastig zijn, niet zozeer vanwege de bere-
kening van draagkracht en behoefte, maar vanwege de vele 
losse eindjes, het gebrek aan informatie en de onduidelijk-
heden. Het oordeel van de rechter is belangrijk bij de bepa-
ling wie worden meegenomen in het netwerk. 

2.3 De harde complexiteit van fase 2: rekenkundige 
complexiteit

Fase 2 is op een heel andere manier complex. Hier is de com-
plexiteit eerder rekenkundig en onze voorstellen betreffen 
dan ook met name deze fase. We leggen dat uit aan de hand 
van hetzelfde denkbeeldige geval als in tabel 1, maar zonder 
kind CX. Zie tabel 2a:
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Tabel 2a: Het vereenvoudigde geval

Draagkracht AB BC

Behoefte 450 450

A 50 *

B 600 * *

C 300 *

Bij de berekening van de alimentatie voor kind AB, is het van 
belang de behoefte van BC en de draagkracht van C te be-
palen. Ouder B is immers onderhoudsplichtig jegens beide 
kinderen en het aandeel dat B kan betalen voor AB hangt 
mede af van de behoefte van BC en van het deel dat C daarin 
kan bijdragen. Die afhankelijkheid maakt deze fase reken-
kundig complex. 

Dat de draagkracht van ouder C betrokken moet worden, 
wordt bevestigd door uitspraken van de Hoge Raad,7 waarin 
werd geoordeeld dat de beschikbare draagkracht per kind 
mede afhankelijk is van het aandeel dat de nieuwe partner 
heeft in de kosten van het levensonderhoud van de nieuwe 
kinderen. Hoewel De Hoge Raad wel duidelijk is over het feit 
dat nieuwe/oude partners betrokken moeten worden bij de 
berekening, blijft de wijze waarop zij betrokken moeten 
worden onduidelijk.

In de huidige systematiek wordt fase 2 opgesplitst naar 
draagkrachtverdeling en draagkrachtvergelijking. Zon8 
stelde in 2011 voor de draagkrachtverdeling (reservering) 
naar rato van de volledige behoefte van de betrokken kin-
deren te laten zijn. Daarna volgt dan de draagkrachtvergelij-
king, waarbij per kind de aandelen van de betrokken ouders 
worden bepaald, naar rato van de (gereserveerde) draag-
kracht. Deze aanpak wordt veel gevolgd.9 We noemen het 
de basisaanpak. Bij deze aanpak wordt de draagkracht van 
C echter niet betrokken bij de verdeling van de draagkracht 
van B. Tevens kan gemakkelijk optreden dat de behoefte van 
een kind niet volledig vervuld wordt, terwijl één van de be-
trokken ouders nog draagkracht over heeft. In tabel 2b laten 
we het resultaat van de basisaanpak zien voor het voorbeeld 
uit tabel 2a. 

7 HR 9 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:314; HR 3 februari 2017, 
ECLI:NL:HR:2017:163 (in samenhang met ECLI:NL:HR:2017:157). De Hoge 
Raad verwijst daarbij naar: 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.

8 M.A. Zon, ‘Kinderalimentatie in samengestelde gezinnen’, EB 2011/75. 
9 Zie paragraaf 3.

Tabel 2b: De basisaanpak

Draagkracht AB BC Over

Behoefte 450 450

A 50 50 0

B 600 300 300 (  225) 75

C 300 300 (  225) 75

Krijgt 350 450

In dit voorbeeld betekent de verdeling van de draagkracht 
van B dat er voor elk kind 300 wordt gereserveerd. Totaal 
is er dan voor AB 350 beschikbaar. Een tekort dus. Voor BC 
is er 600 beschikbaar. Daarvan wordt 450 gebruikt. Na een 
draagkrachtvergelijking betalen B en C elk 225 euro/m. 
Dus B houdt over terwijl het kind AB, ook van B afhanke-
lijk, tekortkomt. Omdat de draagkrachtvergelijking betref-
fende BC in de regel niet expliciet gemaakt wordt in een 
zaak betreffende de alimentatie voor AB, staat die tussen 
haakjes.

De basisaanpak strookt dus niet met de uitspraken van de 
Hoge Raad, omdat onvoldoende rekening wordt gehouden 
met de bijdrage die ouder C kan betalen. Daarom wordt er 
wel gezocht naar aanpassingen. De beschrijving van de juri-
dische praktijk in paragraaf 4 laat inderdaad allerhande ad 
hoc manieren zien om met dit probleem om te gaan. De si-
tuatie waarin er meerdere onderhoudsgerechtigden zijn, en 
kinderen uit verschillende relaties, kan tot zeer complexe 
berekeningen leiden.10 De beoogde standaardisatie lukt hier 
niet. Het leidt tot extra werk en verschil in behandeling. Om 
tegemoet te komen aan het uitgangpunt van de Hoge Raad, 
namelijk dat oude/nieuwe partners niet buiten beschou-
wing mogen blijven en om meer rechtszekerheid te bewerk-
stelligen in deze complexe situaties, stellen wij een nieuwe 
aanpak voor. 

3. Het door ons gesuggereerde alternatief

Wij stellen een heel andere aanpak van standaardisatie 
en complexiteitsreductie voor.11 Daarbij wordt niet eerst 
draagkracht verdeeld (gereserveerd) en daarna toegewezen, 
maar in plaats daarvan wordt preciezer geformuleerd aan 
welke eisen de toewijzing van alimentatie moet voldoen. 
Het bepalen van de alimentatie wordt dan overgelaten aan 
een wiskundig optimaliseringsprogramma. Hoe dat werkt 

10 M.L.C.C. de Bruijn-Lückers, 'De complexiteit van het samengestelde gezin', 
EB 2014/62.

11 Bij de hier voorgestelde systematiek hangen de kinderalimentaties alleen 
maar af van de netwerkgegevens. Als het om een uitspraak in een rechts-
zaak gaat, speelt dus geen rol wie de eisende partij is. Geprojecteerd op het 
voorbeeld: AB en BC worden op dezelfde manier behandeld. En het maakt 
ook niet uit of BC een kind uit een eerdere relatie is of een kind uit een 
latere relatie. 
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is minder interessant voor de betrokkenen, het gaat om de 
eisen waaraan de uitkomst moet voldoen. 

3.1 Vereisten voor toewijzing
Het voorstel is de toewijzing aan de volgende drie eisen te 
laten voldoen:
1. De behoefte van de kinderen moet voor zover mogelijk 

worden opgevuld; met andere woorden, in de uitein-
delijke verdeling mag er geen netto tekort bij een kind 
zijn terwijl er in het netwerk nog ouders zijn met over-
tollige draagkracht die verschoven kan worden naar dat 
kind. De draagkracht van C wordt dus betrokken bij het 
vervullen van de behoefte van AB. 

2. De bijdragen van de onderhoudsplichtigen voor één 
bepaald kind zijn proportioneel met de beschikbare 
draagkracht van die onderhoudsplichtigen; de be-
schikbare draagkracht van een onderhoudsplichtige 
voor dat kind is de draagkracht minus de bijdragen 
aan de andere kinderen. Dit is dus een vorm van 
draagkrachtvergelijking waarbij rekening wordt 
gehouden met de verplichtingen naar de andere 
kinderen. De eis impliceert dat alle bij dat kind be-
trokken ouders een even grote fractie van hun draag-
kracht overhouden. 

3. De bijdragen van een bepaalde onderhoudsplichtige 
aan de kinderen waarvoor hij/zij onderhoudsplichtig 
is, zijn proportioneel met de onvervulde behoeften 
van de kinderen; de onvervulde behoefte van een 
kind is de behoefte voor zover niet vervuld door an-
dere onderhoudsplichtigen. Dit is dus een vorm van 
draagkrachtverdeling waarbij rekening wordt ge-
houden met wat de kinderen al van andere ouders 
krijgen. 

We gebruiken het voorbeeld weer om deze eisen toe te lich-
ten. Stel er is alleen kind BC. Zie tabel 3a. Eis 2 impliceert dat 
de behoefte van dat kind naar rato wordt verdeeld over B en 
C, dus 300 voor B en 150 voor C

Tabel 3a: Het geval met twee ouders en één kind

Draagkracht BC

Behoefte 450

B 600 300

C 300 150

Krijgt 450

Dan het geval waarbij er maar één draagkrachtige ouder 
is die onderhoudsplichtig is voor meerdere kinderen. Zie 
tabel 3b. Er is een tekort en de beschikbare draagkracht 
wordt, overeenkomstig eis 3, naar rato van de behoefte 
verdeeld. 

Tabel 3b: Het geval met één draagkrachtige ouder 
en twee kinderen

Draagkracht AB BC

Behoefte 450 300

A 0 0

B 600 360 240

C 0 0

Krijgt 360 240

Stel nu, A heeft ook wat draagkracht, zeg 30. Die wordt in dit 
geval van tekort volledig gebruikt voor AB. De draagkracht 
van B wordt dan naar rato van de onvervulde behoefte ver-
deeld: 350 : 250. Zie Tabel 3c.

Tabel 3c: Inbreng van A. Draagkracht B verdeeld 
naar rato van overblijvende behoefte

Draagkracht AB BC

Behoefte 450 300

A 30 30

B 600 350 250

Krijgt 380 250

Dan terug naar het volledige netwerk. Er is maar één oplos-
sing die aan de eisen voldoet. Zie tabel 3d. We noemen dat 
de proportionele oplossing. 

Tabel 3d: Proportionele oplossing voor geval met 
overschot 

Draagkracht AB BC Over

Behoefte 450 450

A 50 48 2

B 600 402 179 19

C 300 271 29

Krijgt 450 450

Omdat er twee kinderen zijn met meer onderhoudsplichtige 
ouders is de oplossingsmethode ingewikkelder dan bij de 
basisaanpak. De bijdrage van B aan BC beïnvloedt de bij-
drage van B aan AB, en omgekeerd. De oplossing constru-
eren is dus wat lastiger, maar checken dat de oplossing aan 
de eisen voldoet is gemakkelijk. Kijk bijvoorbeeld naar kind 
BC. De voor kind BC beschikbare draagkracht van ouder B 
is 600 – 402 = 198. Daar blijft 19 van over. Van de 300 van 
ouder C blijft 29 over. Dat is relatief even veel (afgezien van 
afrondingsfouten). Hetzelfde geldt voor kind AB. Daarmee is 
aan eis 2 voldaan. Omdat beide kinderen voldoende krijgen 
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is ook aan eis 1 voldaan en hoeft eis 3 niet gecheckt te 
worden. 

In tabel 3d is er een klein overschot. Ook als er een tekort is, 
is er zo’n unieke oplossing die aan de eisen voldoet. Zie tabel 
3e. De draagkracht van B wordt verdeeld naar rato van de 
onvervulde behoefte (450 – 50 = 400 en 450 – 250 = 200). 

Tabel 3e: Proportionele oplossing voor geval met 
tekort

Draagkracht AB BC

Behoefte 450 450

A 50 50

B 450 300 150

C 250 250

Krijgt 350 400

3.2 Het algemene geval
Dit is een relatief eenvoudig geval, waarbij de bepaling van 
de proportionele oplossing neerkomt op het oplossen van een 
kwadratische vergelijking.12 Maar het kan ook ingewikkelder 
worden. Afhankelijk van draagkracht en behoefte is er een 
overschot of een tekort. Er zijn ook gevallen waarbij er in een 
deel van het netwerk een overschot is en in een ander deel een 
tekort. Voor elk netwerk, hoe complex ook, is er een eendui-
dige oplossing. Dit wordt behandeld in Van Foreest & Wijn-
gaard.13 Het is gemakkelijk een app te maken die voor een wil-
lekeurig netwerk de unieke proportionele oplossing bepaalt. 
Die app kan ingebed worden in de bestaande programmatuur. 

In fase 1 heb je te maken met gebrekkige informatie en on-
duidelijkheden. Het oordeel van de rechter is daarbij be-
langrijk. In fase 2 gaat het slechts om rekenkundige com-
plexiteit. Met de keuze voor de proportionele oplossing ben 
je die kwijt. Zodra het netwerk gedefinieerd is, krijg je ook 
meteen de proportionele oplossing. De complexiteit van 
fase 1 blijft. Maar je mag wel verwachten dat er op deze ma-
nier ook daar mogelijkheden komen tot vereenvoudiging. 
Het wordt gemakkelijker om de consequenties van de keu-
zen in fase 1 door te rekenen en zo ook daar verder te stan-
daardiseren. In de conclusies komen we daar nog op terug. 

4. De huidige stand van zaken wat betreft de 
rechtspraktijk

Het navolgende bevat een analyse van de onderzochte ju-
risprudentie. Gezocht is naar zaken waarin de rechter een 

12 Stel x en y zijn de bijdragen van B aan AB en BC. Dan moet voor propor-
tionaliteit gelden dat y = 450(600 -x)/(600 – x + 300) en x = 450(600 – y)/
(600 – y + 50). Door y in te vullen in de eerste vergelijking krijg je een kwa-
dratische vergelijking in x. 

13 Van Foreest & Wijngaard,https://www.rug.nl/feb/research/som-research-
reports/som-research-reports-2020/2020001-eef-def.pdf.

alimentatieberekening heeft gemaakt ten aanzien van een 
kind of meerdere kinderen, van wie één of beide ouders te-
vens een kind hadden uit een andere relatie. Op 28 januari 
2019 is op rechtspraak.nl gezocht met de termen: kinder-
alimentatie verdelen eerdere, waarbij de filter 2015-2019 is 
gebruikt. Voor deze periode is gekozen in verband met de 
nieuwe draagkrachtberekening die vanaf 2015 in de rechts-
praktijk werd toegepast. Dit leverde 108 zaken op, waarvan 
39 uitspraken (inclusief conclusies) relevant bleken. Een deel 
van de uitspraken zag op dezelfde partijen, wat een totaal 
oplevert van 34 zaken. De zaken die niet relevant waren, 
zagen bijvoorbeeld op de verdeling bij co-ouderschap, de 
verdeling van de huwelijksgemeenschap of de verdeling van 
zorgtaken. Twee zaken betreffen de Hoge Raad-uitspraken 
die reeds hiervoor in paragraaf 2 zijn genoemd en maken 
geen deel uit van de analyse.

4.1 Analyse jurisprudentie
De analyse wordt in beeld gebracht aan de hand van het 
vereenvoudigde voorbeeld zoals geschetst in paragraaf 2, 
namelijk waarbij er sprake is van drie ouders, A, B en C, en 
twee kinderen: kind AB en kind BC. De vraag die centraal 
staat bij de analyse is op welke wijze rekening wordt ge-
houden met de draagkracht van C bij de berekening van de 
alimentatie voor kind AB. Het voorbeeld gaat uit van de si-
tuatie waarin sprake is van een ‘nieuw’ kind, maar deze si-
tuatie is vergelijkbaar met een kind uit een eerdere relatie. 

Uit de onderzochte jurisprudentie volgt dat rechters ge-
heel volgens het stappenplan eerst de behoefte van alle be-
trokken kinderen berekenen of schatten, afhankelijk van de 
beschikbare gegevens. Vervolgens bepalen rechters wie on-
derhoudsplichtig zijn jegens AB en wordt hun draagkracht 
aan de hand van de draagkrachtformule berekend (stap 
1). De wijze waarop rechters de draagkracht van – in dit 
geval – ouder B verdelen (stap 2) en de wijze waarop ouder 
C daarop van invloed is, verschilt echter. 

In 14 van de 32 onderzochte zaken blijft het inkomen van 
ouder C buiten beschouwing bij de verdeling van de draag-
kracht. In minder dan de helft van deze zaken blijft het in-
komen expliciet buiten beschouwing, ofwel omdat is geble-
ken dat ouder C geen inkomen heeft (4 zaken),14 ofwel omdat 
het inkomen van deze ouder onbekend is (1 zaak),15 ofwel 
omdat ouder A en B voldoende inkomen hadden om in de 
behoefte van AB te voorzien (1 zaak).16 In de overige zaken 
(8) werd het achterwege laten van ouder C echter niet nader 

14 Hof Den Haag 10 juni 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2472; Rechtbank Lim-
burg 8 november 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:11983; Hof Den Haag 26 au-
gustus 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2513; Rechtbank Noord-Holland 
20 april 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:3147. In deze laatste zaak leefde B on-
gehuwd samen met C, haar kinderen CD, en hun gezamenlijk kinderen BC. 
Omdat vaststond dat van ouder D niets te verwachten was (hij was gedeti-
neerd, mede omdat hij de kinderen misbruikt en geprostitueerd had), werd 
de draagkracht van B ook verdeeld tussen de stiefkinderen CD, hoewel hij 
dus niet gehuwd was met hun moeder en formeel geen onderhoudsplicht 
jegens hen had.

15 Hof ’s-Hertogenbosch 10 augustus 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3567.
16 Rechtbank Amsterdam 6 maart 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1452.
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gemotiveerd.17 Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 
veruit de meeste van deze zaken zijn uitgesproken voor 
de Hoge Raad-uitspraken van 2017 en 2018. Tegelijkertijd 
oordeelde de Hoge Raad reeds in 2005 dat andere onder-
houdsplichtigen (C) moesten worden meegenomen in de 
berekening.18

In de overige 18 van de 32 zaken wordt wel rekening ge-
houden met het inkomen van ouder C. In deze zaken wordt 
de behoefte van het nieuwe kind BC berekend aan de hand 
van het inkomen van beide ouders (B en C) of geschat indien 
de gegevens van C niet beschikbaar zijn. 

In het navolgende wordt de jurisprudentie gestructureerd 
aan de hand van verschillende methoden: de basisaanpak 
en de behoeftereductie.

4.2 Basisaanpak
De basisaanpak werd reeds in paragraaf 2 uitgewerkt en 
gaat uit van een gelijke of naar rato verdeling van de draag-
kracht van ouder B, zonder dat rekening wordt gehouden 
met het inkomen van ouder C. Zie tabel 2b. In de 14 zaken 
waarbij in eerste instantie geen rekening wordt gehouden 
met het inkomen van C is sprake van de basisaanpak.19 Na 
een verdeling van de draagkracht vindt, afhankelijk van het 
inkomen van A, een draagkrachtvergelijking plaats.20

De basisaanpak wordt eveneens gebruikt in 4 zaken waarin 
de draagkracht van C wel een rol speelt, maar pas nadat de 
draagkracht van B gelijk of naar rato is verdeeld. De draag-
kracht van C is in deze zaken van belang om te bezien of 
er voldoende draagkracht is om in de behoefte van BC te 
voorzien en of er een deel van de overgebleven draagkracht 
overgeheveld kan worden.21 Zie tabel 4a, waarin 75 euro 
overgeheveld kan worden naar AB.

17 Hof Amsterdam 18 december 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4843; Hof 
Arnhem-Leeuwarden 21 april 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3307; Hof 
Arnhem-Leeuwarden 19 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6011; Hof Arn-
hem-Leeuwarden 6 december 2016,ECLI:NL:GHARL:2016:10003; Hof 
Amsterdam 22 november 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5047; Rechtbank 
Amsterdam 20 mei 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:2814; Rechtbank Den Haag 
7 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:16066; Hof Arnhem-Leeuwarden 
26 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6917.

18 HR 22 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS3643.
19 Hof Den Haag 26 augustus 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2513; Rechtbank 

Amsterdam 20 mei 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:2814; Hof Arnhem-Leeu-
warden 26 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6917; Hof Arnhem-Leeuwarden 
21 april 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3307; Hof Amsterdam 22 november 
2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5047; Hof Arnhem-Leeuwarden 19 juli 
2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6011; Hof Arnhem-Leeuwarden 6 december 
2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10003; Hof ‘s-Hertogenbosch 10 augustus 
2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3567; Rechtbank Limburg 8 november 2018, 
ECLI:NL:RBLIM:2018:11983.

20 Rechtbank Amsterdam 6 maart 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1452; Hof Den 
Haag 10 juni 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2472; Rechtbank Noord-Holland 
20 april 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:3147; Rechtbank Den Haag 7 de-
cember 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:16066; Hof Amsterdam 18 december 
2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4843.

21 Rechtbank Oost-Brabant 9 juli 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:4012; Recht-
bank Midden-Nederland 10 mei 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:2330; 
Rechtbank Midden-Nederland 29 mei 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:2539; 
Rechtbank Overijssel 22 mei 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:3862 (met over-
heveling).

Tabel 4a: Overheveling na basisaanpak

Draagkracht AB BC Over

Behoefte 450 450

A 50 50 0

B 600 300 (+75) 300 (  225) 75

C 300 300 (  225) 75

Krijgt 350 (+75) 450

In drie zaken is sprake van een tekort bij BC, dus is er geen 
sprake van een overheveling van draagkracht naar AB.22 
In de laatste zaak was wel sprake van een overschot na 
een draagkrachtberekening tussen B en C, en werd be-
sloten om dat over te hevelen naar AB. In het voorbeeld 
zou dit laatste betekenen dat de ongebruikt gebleven 
draagkracht van B (75 euro hier) weer wordt toegevoegd 
aan de voor AB beschikbare draagkracht. Dan krijgt AB in 
totaal 425.

4.3 Behoeftereductie
In de overige zaken werd het inkomen van C meegenomen 
door vóór de draagkrachtverdeling van B, de behoefte van 
BC te reduceren. Hiervoor werden verschillende methoden 
gebruikt: a priori draagkrachtvergelijking, behoeftereduc-
tie bij geen of onvolledige gegevens of behoeftereductie door 
alternatieve verdeling draagkracht

4.3.1 De a priori draagkrachtvergelijking
Bij de a priori draagkrachtvergelijking wordt de bijdrage 
van C in de berekening meegenomen door eerst een draag-
krachtvergelijking toe te passen bij BC en daarbij even 
af te zien van het bestaan van AB. Daarbij wordt dus de 
behoefte van BC naar rato van de (volledige) draagkracht 
van B en C verdeeld. Dat betekent dat B 300 bijdraagt en 
C 150.23 Vervolgens wordt de draagkracht van B verdeeld 
over de 450 van AB en de (overgebleven) 300 van BC. Dus 
360 voor AB en 240 voor BC. In dit geval is er dan nog 
steeds een tekort bij AB, maar het is wel kleiner (410 van 
de 450 is beschikbaar) en B heeft nog steeds vrije draag-
kracht, want de 240, samen met de 300 van C die werkelijk 
beschikbaar is voor BC, wordt niet helemaal opgemaakt. 
Er wordt, na draagkrachtvergelijking, maar 200 en 250 van 
gebruikt. Zie tabel 4b. 

22 In Rechtbank Amsterdam 6 maart 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1452 was 
zowel bij AB als bij AC sprake van een overschot, dus was overheveling 
evenmin aan de orde. Deze zaak is gecategoriseerd onder de groep waarin 
het inkomen van C niet is meegenomen in de berekening.

23 Als er te weinig draagkracht is, wordt de volledige draagkracht van C aan 
BC toegewezen. Als er heel veel draagkracht is, wordt dat in de draag-
krachtvergelijking gemaximeerd tot de totale behoefte van BC.
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Tabel 4b: Draagkrachtverdeling met a priori 
draagkrachtvgl. BC

Draagkracht AB BC Over

Behoefte 450 450/300

A 50 50 0

B 600 360 240 (  200) 40

C 300 300 (  250) 50

Krijgt 410 450

Het helpt dus wel wat, maar niet voldoende hier. Bovendien 
ontstaat er een ander probleem, namelijk het verschil in be-
handeling tussen AB en BC. Je zou net zo goed kunnen be-
ginnen met het verdelen van de behoefte van AB over A en 
B. Dan krijg je een heel ander resultaat. 

In twee van de onderzochte zaken waarin wel rekening werd 
gehouden met het inkomen van ouder C, vond eerst een 
draagkrachtvergelijking plaats tussen B en C, waardoor dui-
delijk wordt voor welke deel B verantwoordelijk is voor BC. 
Daarna vond evt. een draagkrachtvergelijking plaats tussen 
A en B voor de bepaling van de verdeling voor kind AB.24

Een meer symmetrische mogelijkheid is om niet alleen 
een a priori draagkrachtvergelijking bij BC toe te passen, 
maar ook bij AB (en daarbij af te zien van het bestaan van 
BC. Daarbij wordt dus de behoefte van AB verdeeld naar 
rato van de (volledige) draagkracht. Dat betekent dat A (on-
geveer) 35 bijdraagt en B (ongeveer) 415. Daarna wordt de 
draagkracht van B verdeeld over de 415 (= 450 – 35) van AB 
en de 300 van BC. Zie tabel 4c. Net als in tabel 4b is er nog 
weer draagkrachtvergelijking nodig bij BC. Bij deze aanpak 
krijgt AB weer iets minder dan bij de vorige. 

Tabel 4c: Draagkrachtvergelijking met a priori 
draagkrachtvgl. AB en BC

Draagkracht AB BC Over

Behoefte 450/415 450/300

A 50 50 0

B 600 348 252 (  205) 47

C 300 300 (  245) 55

Krijgt 398 450

Deze aanpak werd eveneens in twee zaken gevonden.25

24 Rechtbank Overijssel 13 januari 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:767 (in deze 
zaak was sprake van een overschot); Hof ’s-Hertogenbosch 5 maart 2015, 
ECLI:NL:GHSHE:2015:742 (in deze zaak werd voor een bepaalde periode 
vastgelegd dat C volledig in de behoefte van BC kon voorzien).

25 Hof Amsterdam 22 december 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:5365; Hof Den 
Haag 29 juli 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2213.

4.3.2 Behoeftereductie bij geen of onvolledige gegevens
Het komt ook voor dat er geen of onvolledige gegevens zijn 
over de draagkracht van C. De Hoge Raad overwoog in 2012 
dat ‘indien de rechter niet de beschikking krijgt over de voor 
de berekening van de draagkracht van de andere ouder van 
de kinderen uit de andere relatie benodigde gegevens, het 
hem vrijstaat die draagkracht te schatten aan de hand van 
de hem wel ter beschikking staande gegevens (...). Indien de 
andere ouder geacht moet worden in eigen levensonder-
houd te voorzien, kan de rechter in dat geval, zonder nader 
onderzoek naar diens draagkracht, ervan uitgaan dat die 
andere ouder ten minste voor de helft bijdraagt in de be-
hoefte van die kinderen’.26 In ons voorbeeld betekent dit dat 
rekening wordt gehouden met de draagkracht van C door 
een deel (bijvoorbeeld de helft) van de kosten van BC aan C 
toe te rekenen, C uit het netwerk te verwijderen en de be-
hoefte van BC te reduceren met de helft. Zie tabel 4d.

Tabel 4d: Draagkrachtvgl. na behoefte reductie

Draagkracht AB BC Over

Behoefte 450 450/225

A 50 50 0

B 600 400 200 0

Krijgt 450 onbekend

In vijf zaken waarin wel rekening wordt gehouden met 
ouder C, wordt de behoefte van BC gereduceerd, in die zin 
dat berekend/geschat wordt hoeveel ouder C kan betalen 
voor kind BC. Vervolgens is duidelijk voor welk gedeelte 
van de behoefte van kind BC ouder B verantwoordelijk is en 
wordt de draagkracht gelijk of naar rato verdeeld tussen de 
(gereduceerde) behoeften van de kinderen.27

4.3.3 Behoeftereductie door alternatieve verdeling 
draagkracht

In het vorige voorbeeld werd uitgegaan van de behoefte 
van kind BC en het feit dat ouder C daarin naar rato of voor 
de helft zou moeten voorzien. Bij die aanpak is er wel een 
geschatte behoefte van kind BC nodig. Dat kan problema-
tisch zijn. Daarom is er ook een benadering waarbij de be-
hoefte van BC gelijk aan die van AB gekozen wordt. Bij deze 
benadering, die in vijf zaken is teruggevonden, wordt de 
draagkracht gelijk verdeeld tussen de betrokken kinderen, 
waarbij er rekening mee wordt gehouden dat ouder C voor 
de helft bij kan dragen en kind BC dus maar half meetelt. 
Omdat in tabel 4d de behoefte van AB en BC sowieso al 
gelijk zijn is er in dit voorbeeld geen verschil tussen beide 

26 HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX1295, NJ 2012/498.
27 Hof Arnhem-Leeuwarden 22 november 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:9528; 

Hof Arnhem-Leeuwarden 18 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:516; Hof 
Arnhem-Leeuwarden 1 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:1856; Hof Arn-
hem-Leeuwarden 31 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:815; Rechtbank 
Overijssel 10 november 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:4435.
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methoden: Ouder B met een draagkracht van 600 dient 400 
voor kind AB te betalen en 200 voor kind BC.28

 Eén geval uitgewerkt
De aanpak met dubbele a priori draagkrachtvergelijking 
komt het dichtst bij de proportionele aanpak. Daarom wordt 
van deze twee gevallen hierna eentje verder uitgewerkt. Zie 
tabel 5a voor een overzicht.29D en A wonen samen en A is 
ook onderhoudsplichtig voor de kinderen van D. 

Tabel 5a: Geval 4

Draagkracht DY DX AB

Behoefte 435 435 730

X? *

D 113 * *

A 1195 * * *

B 159 *

Eén van de ouders (Y) komt niet in aanmerking om mee te 
betalen. De andere ouder (X) wel, maar de draagkracht is 
onbekend. Daarom wordt aangenomen dat die 1/3 van de 
behoefte van DX invult. Dat leidt tot de volgende situatie. 
Zie tabel 5b. Hierin omvat DXY de kinderen DX, met reste-
rende behoefte 290, en DY.

Tabel 5b: Aangepaste situatie. Inbreng van X 
verwerkt

Draagkracht DXY AB

Behoefte 725 730

D 113 *

A 1195 * *

B 159 *

Dan volgt een a priori draagkrachtvergelijking van D en A 
betreffende DXY en van A en B betreffende AB. Zie tabel 5c.

28 Hof Arnhem-Leeuwarden 31 oktober 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9725; 
Hof Arnhem-Leeuwarden 19 mei 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3647; Hof 
Arnhem-Leeuwarden 9 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3189; Rechtbank 
Overijssel 8 april 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:3189; Hof Arnhem-Leeuwar-
den 8 januari 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:57.

29 Hof Den Haag 29 juli 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2213.

Tabel 5c: Geval 4. Na a priori draagkrachtverdeling

Draagkracht DXY AB

Behoefte 725 730

D 113 63

A 1195 662 645

B 159 85

Nu wordt de draagkracht van A naar rato van de nieuwe, 
zo bepaalde behoefte verdeeld (662 voor DXY en 645 voor 
AB). Zie tabel 5d voor het resultaat. Wat D en B doen is toe-
gevoegd voor de volledige oplossing. Voor AB moet nog een 
keer draagkrachtvergelijking worden toegepast. 

Tabel 5d: Volledige oplossing

Draagkracht DXY AB Over

Behoefte 725 730

D 113 113 0

A 1195 605 590 (  575) 15

B 159 159 (  155) 4

Krijgt 718 730

De kinderen DXY hebben een klein tekort, A en B hebben 
beide wat draagkracht over. In tabel 5e staat de proportio-
nele oplossing. 

Tabel 5e. Geval 4. Proportionele oplossing

Draakracht DXY AB Over

Behoefte 725 730

D 113 113 111,5 1,5

A 1195 1195 613,5 573 8,5

B 159 159 157 2

Krijgt 725 730

Dat kleine tekort bij DXY is nu weg. Dit is dus een geval 
waarbij er net voldoende is voor het voldoen aan alle be-
hoeften. Er is niet veel verschil tussen de twee oplossingen. 
Dat komt omdat het werken met zo’n a priori verdeling van 
draagkracht functioneert als eerste stap in de richting van 
een proportionele oplossing.

5. Conclusie en vooruitblik

Standaardisatie is wezenlijk bij de bepaling van kinderali-
mentatie. De frequentie van voorkomen en de variëteit aan 
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betrokkenen maakt dat noodzakelijk. In Nederland speelt 
de Expertgroep Alimentatienormen hierin een grote rol. Zij 
hebben een stappenplan ontwikkeld dat een richtlijn is voor 
rechters, advocaten en mediators die erbij betrokken zijn. In 
dat stappenplan zijn drie fasen te onderkennen. De eerste 
fase betreft de bepaling van het netwerk van kinderen, met 
hun behoefte, en onderhoudsplichtige (stief)ouders, met 
hun draagkracht, alles in euro/maand. De tweede fase be-
treft het bepalen van de kinderalimentaties in euro/maand. 
De derde fase betreft het verrekenen van de zorgkorting. De 
eerste fase is vaak lastig vanwege het gebrek aan informatie 
en de onduidelijkheden daarin. De tweede fase is complex 
op een heel andere manier. Hier gaat het om puur reken-
kundige complexiteit. In dit artikel wordt een methode 
geschetst voor het oplossen van die complexiteit. De ver-
wachting is dat daarmee de totale complexiteit aanzienlijk 
kleiner wordt, omdat transparantie van de tweede fase ook 
helpt om de beslissingen in de eerste fase beter te richten. 

De tweede fase wordt gesplitst naar draagkrachtverdeling 
(= reservering) en draagkrachtvergelijking (= toewijzing). 
In de basisaanpak wordt bij de draagkrachtverdeling de 
draagkracht per ouder verdeeld naar rato van de volledige 
behoefte van de betrokken kinderen. Als er daarna voor een 
bepaald kind meer dan voldoende draagkracht beschikbaar 
is, wordt een draagkrachtvergelijking gemaakt en wordt de 
draagkracht toegewezen naar rato van de grootte ervan. In 
de basisaanpak wordt dus bij de draagkrachtverdeling geen 
rekening gehouden met wat andere ouders inbrengen aan 
draagkracht. Dat interfereert met de uitgangspunten van de 
Hoge Raad. Daarom worden er allerlei verschillende aan-
passingen toegepast. Hoe en wanneer dat gebeurt is niet 
eenduidig bepaald. Dat leidt tot rechtsongelijkheid, maar 
ook tot omslachtigheid, ondoorzichtigheid en inefficiëntie.

In dit artikel stellen we daarom voor om die tweede fase te 
vervangen door een algoritme, ingebed in een app. Het in de 
eerste fase bepaalde netwerk wordt daarin ingebracht en er 
wordt bepaald wat elk van de ouders aan wie moet betalen. 
Die bijdragen zijn proportioneel. Dat betekent dat als meer 
ouders betalen aan een kind, de bijdragen naar rato zijn van 
de beschikbare draagkracht. De beschikbare draagkracht 
is de draagkracht minus wat aan andere kinderen moet 
worden bijgedragen. En het betekent ook dat als een ouder 
aan meerdere kinderen bijdraagt die bijdragen naar rato zijn 
van de onvervulde behoeften van die kinderen. De onver-
vulde behoefte is de behoefte minus wat andere ouders bij-
dragen. In paragraaf 2 wordt dit uitgelegd. 

In paragraaf 3 wordt de beschikbare jurisprudentie geana-
lyseerd. Daaruit blijkt dat er inderdaad grote problemen zijn 
met de draagkrachtverdeling. De vele ad hoc oplossingen en 
inconsistenties maken het invoeren van zo’n standaard al-
goritme noodzakelijk en urgent. Dat kan ingebouwd worden 
in de bestaande software en zo geïntegreerd met de fasen 1 
en 3 van het stappenplan. De precieze werking van het al-
goritme wordt geschetst in de appendix. Voor de juridisch 

betrokkenen is dat minder belangrijk. Als maar duidelijk is 
wat het algoritme doet (de proportionaliteit). 
Met deze aanpassing kan het stappenplan volledig stan-
daard worden toegepast. Ook eventuele aanpassingen 
die nodig zijn om genuanceerder dan nu met de onder-
houdsplicht van stiefouders om te gaan passen hierin.

Daarmee zijn de problemen voor een gegeven netwerk op-
gelost, onafhankelijk van de grootte van het netwerk. Maar 
dat wil niet zeggen dat je nu de te analyseren netwerken 
maar onbeperkt moet laten groeien. Stel de gescheiden ou-
ders A en B kunnen het niet eens worden over hun respec-
tievelijke bijdragen aan hun gezamenlijke kinderen AB. Dat 
moet naar rato van hun draagkracht, maar die hangt ook af 
van alimentatieverplichtingen die ze hebben naar kinderen 
met andere partners (AD, BC). En die verplichtingen hangen 
weer af van wat D en C inbrengen. En D en C kunnen ook 
weer kinderen hebben met andere partners. Hoever moet 
je gaan met het laten groeien van het netwerk? Hoe kom 
je aan de noodzakelijke gegevens? Wat betekenen die be-
rekende bijdragen verderop in het netwerk voor de betrok-
kenen? Hebben die er wel belang bij? Kun je ze overtuigen 
mee te doen? Zo gezien is er alle reden om het netwerk te 
beperken. Uit de jurisprudentie blijkt ook wel dat men nooit 
verder gaat dan D en C. Mogelijke verplichtingen van D en 
C met betrekking tot hun kinderen met andere partners 
zouden dan kunnen worden meegenomen door de draag-
kracht van D en C gelijk te verdelen over al hun kinderen 
(behoeftes egaliseren; vergelijk paragraaf 3). Maar ook de in-
formatie over D en C is lang niet altijd compleet. Moet je dan 
ook terugvallen op behoefte-egalisatie? Het lijkt de moeite 
waard hier ook verder te standaardiseren. Daarover gaat dit 
artikel niet. Onze bijdrage aan de besluitvorming daarover 
is slechts dat men zich niet meer hoeft te bekommeren over 
complicaties met betrekking tot de draagkrachtverdeling. 
En de consequenties van de verschillende vormen van stan-
daardisatie zijn gemakkelijk door te rekenen.
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