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Wat is kinderalimentatie? 

Gaat u scheiden en heeft u kinderen? Dan moet u samen een financiële regeling afspreken voor de verzorging en 

opvoeding van uw kinderen. Dit heet kinderalimentatie. 

 

Hoogte alimentatie in overleg 

U kunt samen een afspraak maken over de hoogte van de kinderalimentatie. De rechter beoordeelt het bedrag. Is het 

bedrag te laag, dan stelt hij een ander bedrag vast. Als het niet lukt om samen afspraken te maken, stelt de rechter 

het bedrag vast. De gemaakte afspraken komen in het ouderschapsplan te staan. 

 

Kinderalimentatie tot 21 jaar 

De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. Als kinderen tussen 18 en 21 jaar werken of 

studiefinanciering krijgen, heeft dat invloed op de hoogte van het bedrag. 

 

Betalingsachterstand kinderalimentatie 

Als een ouder de kinderalimentatie niet betaalt, kan de verzorgende ouder voor hulp terecht bij het Landelijk Bureau 

Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). 

 

Jaarlijkse wijziging alimentatie 

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie 

genoemd. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor kinderalimentatie op 1 

januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. 

 

 

Hoe lang moet er kinderalimentatie betaald worden?  

De verplichting om kinderalimentatie te voldoen loopt in de 

meeste gevallen door tot de 18- of 21-jarige leeftijd van de 

kinderen. 

De hoofdregel luidt dat kinderalimentatie verschuldigd is ten 

behoeve van de kosten en opvoeding van minderjarige 

kinderen. Daarnaast geldt een zogenaamde verlengde 

onderhoudsplicht voor jongmeerderjarige kinderen, dit zijn 

kinderen van 18 tot 21 jaar. 

De kinderalimentatie voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar 

wordt in principe betaald aan de verzorgende ouder of soms 

op een speciaal voor dit doel geopende bankrekening. Het 

beheer van dit geld ligt dan wel bij de verzorgende ouder. 

Kinderalimentatie ook verschuldigd van 18 tot 21 jaar 

Ook kinderen van 18 tot 21 jaar hebben in principe recht op kinderalimentatie. Op die leeftijd zijn de meeste kinderen 

namelijk nog niet in staat (volledig) in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De kinderalimentatie wordt in deze 

periode meestal betaald aan de ouder waarbij het kind in huis woont of aan het kind zelf. 

De ouder die kinderalimentatie moet betalen kan zich niet op het standpunt stellen dat zijn of haar kind best in staat is 

om te werken om op die manier in eigen levensonderhoud te voorzien. Als een kind ervoor kiest om verder te 

studeren, dan moet de alimentatieplichtige ouder het kind hiertoe financieel in staat te stellen. Uiteraard voor zover 

de draagkracht van die ouder dat toelaat. 


