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Voorwoord
Men zegt wel eens: ‘De laatste loodjes wegen het zwaarst’ en dat kan ik niet anders dan beamen. Na
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mij hebt gegeven. Ook heb ik door jou een aantal zittingen bij kunnen wonen en heb je me laten zien hoe
het er in de praktijk aan toe gaat. Ik hoop dat mijn onderzoek nieuwe inzichten geeft en gebruikt kan gaan
worden in de toekomst.
Graag wil ik mevrouw Stoter bedanken voor de sturing in de beginfase. Vaak zag ik door de bomen het
bos niet meer en gaf u mij een aanwijzing of opdracht waarmee ik weer een stapje verder kwam. Ook wil
ik graag Stacey van Voorbergen bedanken voor de fijne samenwerking. Bedankt voor de wekelijkse
videogesprekken, de feedback en vooral ook de positiviteit die je bracht. Mede dankzij jou heb ik
doorgezet en zat ik na elk videogesprek weer vol goede moed.
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eindelijk mijn diploma binnen te slepen.
Ik wens u veel plezier bij het lezen van mijn onderzoeksrapport.

Tessa de Leeuw
Leiden, juni 2020
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Samenvatting
Op ouders rust de verplichting om te voorzien in de kosten van levensonderhoud. Voor minderjarigen
bestaat deze verplichting uit de kosten van verzorging en opvoeding en bij jongmeerderjarigen wordt er
van een verplichting in de kosten van levensonderhoud en studie gesproken. De kosten van verzorging en
opvoeding gaan automatisch over in de kosten van levensonderhoud en studie, waarbij een
jongmeerderjarige dit bedrag rechtstreeks op zijn bankrekening ontvangt. Het kan zijn dat de
jongmeerderjarige meer geld behoeft doordat hij/zij te maken krijgt met bijvoorbeeld studiekosten.
Anders dan bij minderjarigen zijn er voor jongmeerderjarigen geen maatstaven ontwikkeld om de
behoefte te bepalen. Blijkens de praktijk zijn er verschillende manieren om de behoefte van een
jongmeerderjarige te bepalen. Om dit in kaart te brengen is er een jurisprudentieonderzoek uitgevoerd
die in samenwerking met de wet, de literatuur en vakbladen moet leiden tot beantwoording van de
centrale vraag:
‘Welke aanbevelingen kunnen er, op basis van literatuuronderzoek, wetsanalyse, jurisprudentieonderzoek
en dossieronderzoek worden gegeven aan Breton advocaten, ingeval van een scheidings- en of
alimentatiezaak met betrekking tot de behoeftebepaling van een jongmeerderjarige cliënt?’
Middels de juridische achtergrond, waarin naar voren komt wat de verplichting tot levensonderhoud van
ouders jegens hun jongmeerderjarigen inhoudt, is er een jurisprudentieonderzoek uitgevoerd. Er is
gebruik gemaakt van dertig uitspraken waarin een jongmeerderjarige een hogere behoefte heeft
verzocht. Er is gekeken naar de manier waarop de behoefte is vastgesteld, wanneer een verzoek tot een
hogere onderhoudsbijdrage wordt toe- of afgewezen en welke inkomsten van invloed kunnen zijn op de
hoogte van het bedrag.
Uit dit onderzoek komt naar voren dat de rechter voor het bepalen van de behoefte van een
jongmeerderjarige twee manieren hanteert: de behoeftebepaling op grond van de normbedragen uit de
Wet studiefinanciering 2000 (WSF-norm) of op grond van de werkelijk kosten. De rechter zoek veelal
aansluiting bij de WSF-norm. Dat deze manier de voorkeur geniet komt doordat de normbedragen onder
te verdelen zijn in verschillende posten en zo makkelijk aan te passen zijn aan de situatie van een
jongmeerderjarige.
Om te weten te komen wanneer de rechter een verzoek tot een hogere onderhoudsbijdrage toewijst dan
wel afwijst is er gebruik gemaakt van de volgende topics: de onderbouwing, de gedragingen van de
jongmeerderjarige, de studie en de eigen inkomsten. Uit dit jurisprudentieonderzoek kan worden
geconcludeerd dat de onderbouwing van het verzoek doorslaggevend kan zijn. Indien de
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jongmeerderjarige zijn behoefte niet kan onderbouwen aan de hand van bewijsmiddelen dan zal de kans
op een afwijzing van het verzoek tot een hogere onderhoudsbijdrage aanzienlijk groter zijn.
De resultaten van dit onderzoek leiden tot de volgende aanbevelingen voor de opdrachtgever.
Er kan aanbevolen worden om de WSF-norm te hanteren voor het bepalen van de behoefte van een
jongmeerderjarige. De slagingskans van de behoeftebepaling op grond van de werkelijke kosten van een
jongmeerderjarige hangt, gelet op het jurisprudentieonderzoek, voornamelijk af van de onderbouwing
van het verzoek. Daarom dient elk bedrag op de behoeftelijst van bewijsmiddelen voorzien te zijn. Tevens
is het van belang om subsidiair een verzoek tot een hogere onderhoudsbijdrage op grond van de WSFnorm in te dienen.
Er zijn factoren die van invloed kunnen zijn op de behoefte van een jongmeerderjarige. Dit zijn
achtereenvolgend: de eigen inkomsten, de studiefinanciering en de zorgtoeslag. De opdrachtgever dient
te letten op de hoogte van de eigen inkomsten of deze structureel zijn of niet. Bedragen onder de € 200,worden vaak buiten beschouwing gelaten vanwege de geringe omvang van het bedrag. De eigen
inkomsten van een jongmeerderjarige kunnen als structureel worden aangemerkt als het gaat om
inkomsten die langer dan drie maanden achtereenvolgend worden vergaard.
Een basisbeurs in de vorm van een gift wordt in mindering op de behoefte gebracht. De leningen waar
een terugbetalingsverplichting op rust worden niet als behoefteverlagend aangemerkt. Indien een
student het hoger onderwijs volgt en thuiswonend is, wordt de gemiddelde basishuur in mindering
gebracht op de behoefte. Indien de jongmeerderjarige zorgtoeslag ontvangt wordt deze volledig in
mindering op de behoefte gebracht.
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Hoofdstuk 1: Het onderzoek
In dit eerste hoofdstuk vindt u de basis van mijn onderzoek. Hier worden de onderzoekshandelingen
weergegeven die hebben geleid tot het onderzoeksrapport voor de opdrachtgever.
In de eerste paragraaf wordt de opdrachtgever besproken. De tweede paragraaf bestaat uit een
uiteenzetting van het probleem in de praktijk. De derde paragraaf geeft de doelstelling van het onderzoek
weer alsmede de hoofdvraag en de daarbij horende deelvragen. In de vierde paragraaf wordt een aantal
begrippen opgesomd die een nadere uitleg behoeven voor dit onderzoek. In de laatste paragraaf vindt u
een uitleg over de methoden van onderzoek per deelvraag. Tot slot volgt een uiteenzetting over de
kwaliteit van het onderzoek.
1.1 De opdrachtgever
Breton Advocaten is een advocatenkantoor gevestigd aan de Heereweg te Lisse. Er zijn vier advocaten
werkzaam. Alle vier de advocaten hebben hun eigen specialisatie. Zij hebben kennis en ervaring in de
volgende rechtsgebieden: personen- en familierecht, arbeidsrecht, huurrecht, burenrecht,
gezondheidsrecht, ondernemingsrecht en bestuursrecht.1
Ik heb voor mijn scriptie een onderwerp uit het personen- en familierecht gekozen. Gedurende de
opleiding is dit een rechtsgebied geweest waarbij ik mij direct betrokken heb gevoeld. Dit is vanwege de
raakvlakken die het met het hedendaagse leven heeft. Iedereen gaat hier namelijk vroeg of laat mee te
maken krijgen.
De familierechtelijke advocaten van Breton Advocaten krijgen veelal te maken met echtscheidingen en de
daarbij horende alimentatiezaken. De opdrachtgever behartigt de belangen van cliënten gedurende deze
echtscheidings- en alimentatieprocedures.
1.2 Aanleiding onderzoek
Een oude cliënte (hierna: moeder) klopte onlangs bij de opdrachtgever aan. De opdrachtgever had haar
jaren terug bijgestaan in de echtscheidingsprocedure met de man (hierna: vader). De vader en de moeder
trouwden in de jaren 90 en uit dit huwelijk werd een zoon geboren. In 2010 zetten de vader en de
moeder een punt achter hun relatie en vroegen een echtscheiding aan. Er werden allerlei onderlinge
afspraken gemaakt, zoals over de kinder- en partneralimentatie. Deze gemaakte afspraken werden
vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.
In de echtscheidingsconvenant is toentertijd opgenomen dat de hoofdelijke verblijfplaats van het
minderjarige kind (hierna: minderjarige) bij de moeder zou zijn. Om de week zou hij een weekend bij zijn
1

Breton advocaten, ‘Ons team’, www.bretonadvocaten.nl, geraadpleegd op: 12 april 2020
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vader verblijven. Hierin is ook het bedrag opgenomen waartoe de vader verplicht is om bij te dragen in
het onderhoud van hun minderjarige. Dit bedrag werd netjes elke maand aan de moeder voldaan. Ten
tijde van de echtscheiding (2010) was het kind minderjarig. Deze minderjarige heeft onlangs de leeftijd
van 18 jaar bereikt en is hiermee een jongmeerderjarige geworden. Een jongmeerderjarige is iemand
tussen de 18 en 21 jaar.
De door de vader betaalde onderhoudsbijdrage aan de inmiddels jongmeerderjarige komt nu rechtstreeks
op zijn bankrekening. De jongmeerderjarige woont nog bij zijn moeder, is een hbo-opleiding gestart en
heeft een bijbaan waaruit hij een inkomen genereert van € 250 per maand.
Met deze informatie kwam de moeder bij Breton Advocaten langs. De moeder stelt dat de
onderhoudsbijdrage van de vader onvoldoende dekkend is voor haar jongmeerderjarige nu hij is gaan
studeren. Zij vraagt zich af hoe het zit, of zij verplicht is om deze extra kosten op zich te nemen en of haar
zoon misschien genoodzaakt is om meer te gaan werken of een studielening aan te gaan. Zij is bang, dat
wanneer hij meer gaat werken, zijn studieresultaten hieronder zullen gaan lijden. Zelf kan zij dit niet
betalen en vraagt zich daarom af of haar ex-man verplicht is om een hoger bedrag aan alimentatie te
voldoen en of haar zoon hier überhaupt recht op heeft.
De zoon is later zelf op gesprek gekomen en hierna bleek aannemelijk dat de huidige onderhoudsbijdrage
in combinatie met zijn bijbaan niet voldoende dekkend zijn, nu hij een hbo-opleiding is gaan volgen.
In dit onderzoeksrapport zullen de vraagstukken uit de casus worden opgenomen en behandeld. Er zal op
verzoek van de opdrachtgever extra aandacht worden geschonken aan de eigen inkomsten van de
jongmeerderjarige.
1.3 Probleemanalyse
Indien partijen gaan scheiden en zij kinderen hebben, zal er over kinderalimentatie moeten worden
gesproken. Op grond van art. 1:401 lid 1 BW zijn ouders verplicht om naar draagkracht te voorzien in de
kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen.
Ook na het beëindigen van een huwelijk blijven de ouders verplicht tot het verstrekken van
levensonderhoud aan hun minderjarige kinderen.2 In het geval van een scheiding waarbij een kind de
leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is dit een bedrag dat betaald moet worden aan de ouder die het
kind verzorgt en opvoedt. Minderjarige kinderen hebben namelijk geen zelfstandig recht tot het vorderen
van de onderhoudsbijdrage.3 Dit houdt in dat de ouder, bij wie het kind zijn hoofdverblijf heeft, de kosten

2
3

Art. 1:251 lid 2 BW
Wortmann & van Duivendijk-Brand 2018, p. 312
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van het verzorgen en opvoeden van het kind voor zijn rekening neemt en hiervoor een bedrag van de
andere ouder ontvangt.
Indien de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt, gaat de alimentatieplicht over op de jongmeerderjarige. De
verplichting van verzorging en opvoeding gaat over in de verplichting om te voorzien in de kosten van
levensonderhoud en studie. Op grond van art. 1:395a BW zijn ouders verplicht om te voorzien in de
kosten van levensonderhoud en studie van hun jongmeerderjarige kinderen, die de leeftijd van 21 jaar
nog niet hebben bereikt. Onderneemt men geen actie, dan gaan de kosten van verzorging en opvoeding
van rechtswege over in de kosten van levensonderhoud en studie.4
Uit de praktijk blijkt dat de kosten van verzorging en opvoeding niet altijd aansluiten bij de behoefte van
een jongmeerderjarige. Het komt geregeld voor dat een jongmeerderjarige meer alimentatie nodig heeft
omdat hij/zij een studie is gaan volgen en daar kosten voor maakt. Om die reden kan het zijn dat een
jongmeerderjarige meer geld behoeft.
Voor de hoogte en de berekening van de onderhoudsbijdrage voor kinderen tot 18 jaar zijn er bepalingen
opgenomen in het Rapport Alimentatienormen van de Expertgroep.5 Hierin zijn tabellen opgenomen en
kan de onderhoudsbijdrage berekend worden aan de hand van een behoefte- en draagkrachttabel.67 Hier
kan men eenvoudig met behulp van financiële gegevens het bedrag berekenen waar kinderen recht op
hebben. Uit het rapport van de Expertgroep blijkt dat er voor jongmeerderjarigen geen wettelijke
maatstaven ontwikkeld zijn betreffende de hoogte en de berekening van de onderhoudsbijdrage.8 Op
basis van de praktijk, huidige wetgeving en beschikbare rapporten kan worden gesteld dat de berekening
van de onderhoudsbijdrage voor minderjarigen tot in de puntjes geregeld is. Echter lijkt de bepaling van
de onderhoudsbijdrage voor jongmeerderjarigen meer maatwerk te zijn door het ontbreken van
dergelijke toepasbare maatstaven.
In juni 2012 is er onderzoek gedaan door mr. M.A. Baeten en mr. L.S. Timmermans naar de behoefte van
jongmeerderjarigen.9 Hierbij hebben zij een overzicht van rechtspraak gemaakt, bestaande uit veertig
uitspraken. Uit dit onderzoek blijkt dat er voor de behoefte van een jongmeerderjarige in het merendeel
aansluiting wordt gezocht bij de WSF-norm. Dit zijn de normbedragen uit de wet Studiefinanciering 2000.
Deze behoefteberekening bestaat uit verschillende posten: een normbedrag voor de kosten van
levensonderhoud, een tegemoetkoming in de kosten van lesgeld en een reisvoorziening. In de andere
4

Nuytinck & Van Mourik 2018, p. 157 of art. 1:395b BW
Rapport Expertgroep Alimentatienormen versie 2020-1, p. 9
6
Rechtspraak ‘Behoeftetabel 2020’, www.rechtspraak.nl, zoek op: Behoeftetabel 2020, geraadpleegd op: 29 mei 2020
7
Rechtspraak ‘Alimentatie draagkrachttabel 2020’, www.rechtspraak.nl, zoek op: Alimentatie draagkrachttabel 2020,
geraadpleegd op: 29 mei 2020
8
Rapport Expertgroep Alimentatienormen versie 2020-1, p. 12 -13
9
SDU nummer 2 juni 2012 Tijdschrift relatierecht en praktijk De behoefte van jongmeerderjarigen: een overzicht van rechtspraak
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gevallen is de behoeftebepaling gebaseerd op de werkelijke kosten van een jongmeerderjarige of op basis
van het netto gezinsinkomen.
Naar aanleiding van het onderzoek in 2012 is er in 2016 een vervolgonderzoek verricht door mr. C.K.
Soeters en mr. M.A. Baeten. Zij hebben opnieuw onderzoek gedaan naar de behoefte van
jongmeerderjarigen vanwege de wijzigingen binnen het studiefinancieringsstelsel. In september 2015 is
de basisbeurs voor hbo- en wo-studenten omgezet naar een basislening. Dit betekent dat een student
niet langer recht heeft op een basisbeurs als gift, maar dat dit bedrag tegenwoordig geheel als lening
geldt.10 In uitzonderlijke gevallen heeft een student nog wel recht op een basisbeurs als gift, maar deze
gevallen worden buiten beschouwing gelaten in verband met de relevantie voor dit onderzoek.
Door eerder genoemde onderzoeken en uitspraken is het voor de opdrachtgever duidelijk dat er per geval
dient te worden gekeken hoe er met de onderhoudsbijdrage van jongmeerderjarigen moet worden
omgegaan. De behoeftebepaling van een jongmeerderjarige in de praktijk blijkt daarbij een lastig aspect.
Er blijft onduidelijkheid bestaan over deze bepaling. Er bestaat hierin, vanuit de opdrachtgever, het
vermoeden dat er door de rechterlijke instanties verschillend mee omgegaan wordt. Deze onduidelijkheid
bestaat veelal rondom de eigen inkomsten van een jongmeerderjarige.
1.4 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is om de opdrachtgever te adviseren over de behoeftebepaling van een
jongmeerderjarige en inzicht te geven in de invloed van eigen inkomsten en persoonsgebonden financiële
extra’s op de onderhoudsbijdrage in een scheidings- en of alimentatiezaak.
Dit advies zal opgesteld worden aan de hand van juridische theorie en toetsing aan de rechtspraktijk. De
wettelijke bepalingen uit titel 17 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de vakliteratuur en de
wetshistorie vormen het kader voor het theoretisch-juridisch onderzoek. Deze wettelijke bepalingen en
de vakliteratuur moeten zorgen voor een overzicht van de verschillende aspecten, die komen kijken bij
het bepalen van de onderhoudsbijdrage van een jongmeerderjarige. De wetshistorie moet duidelijk in
beeld brengen wat de bedoeling van de wetgever is geweest.
Het jurisprudentieonderzoek moet de huidige gronden weergeven waar de rechter aan toetst bij een
verzoek tot een onderhoudsbijdrage en inzicht geven in de invloed van de eigen inkomsten en de
persoonsgebonden financiële extra’s van een jongmeerderjarige. De opdrachtgever dient eenvoudig te
kunnen zien hoe de behoefte van een jongmeerderjarige bepaald kan worden en welke posten als
behoefteverlagend worden aangemerkt. Op basis van deze verdieping kan er meer inzicht gegenereerd

10

DUO, ‘Studiefinanciering’, www.duo.nl/particulier, zoeken op studiefinanciering; waar bestaat het uit, geraadpleegd op: 12
april 2020
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worden in de relevantie van de gronden waaraan getoetst wordt. Met het verkrijgen van deze informatie
kan de opdrachtgever cliënten beter van dienst zijn en ernaar streven dat zij krijgen waar zij recht op
hebben.
1.5 Centrale vraag en deelvragen
Centrale vraag:
Welke aanbevelingen kunnen er, op basis van literatuuronderzoek, wetsanalyse en
jurisprudentieonderzoek worden gegeven aan Breton advocaten, ingeval van een scheidings- en of
alimentatiezaak met betrekking tot de behoeftebepaling van een jongmeerderjarige cliënt?
Deelvragen:
1. Wat houdt de verplichting tot levensonderhoud van ouders jegens hun jongmeerderjarige in?
2. Hoe wordt de behoefte van een jongmeerderjarige bepaald om te voorzien in de kosten van
levensonderhoud en studie?
3. Op welke gronden, blijkens jurisprudentieonderzoek, wordt een verzoek tot een hogere
onderhoudsbijdrage van een jongmeerderjarige toegewezen dan wel afgewezen?
4. Wat blijkt uit jurisprudentieonderzoek over de invloed van eigen inkomsten en specifieke
persoonsgebonden extra’s bij de bepaling van de behoefte van een jongmeerderjarige?
1.6 Begrippen
Om onduidelijkheid in dit onderzoeksrapport te voorkomen, worden er in deze paragraaf een aantal
begrippen nader uitgelegd. Hierin staan de begrippen die een centrale plaats in dit onderzoek innemen,
waardoor het van belang is dat de omschrijving van de inhoud juist is vastgelegd.
Indien er in dit onderzoeksrapport wordt gesproken van huwelijk wordt hier ook het geregistreerde
partnerschap mee bedoeld. Indien er aparte regels gelden ten aanzien van de onderhoudsbijdrage en het
geregistreerde partnerschap zal dit apart worden vermeld.
Ouders kunnen onderverdeeld worden in biologische- en juridische ouders. Als er in dit onderzoek van
‘ouders’ wordt gesproken, betreft het elke vorm van ouderschap op grond van de wet.
1.7 Methoden van onderzoek
Om de deelvragen, die leiden tot de beantwoording van de hoofdvraag, te kunnen beantwoorden zijn de
volgende stappen nodig. De deelvragen zijn onderverdeeld in het theoretisch-juridisch onderzoek en het
praktijkonderzoek. Voor dit onderzoek betekent dat de eerste twee deelvragen beantwoord zullen gaan
worden aan de hand van de juridische theorie. De derde en de vierde deelvraag zullen beantwoord gaan
worden aan de hand van een onderzoek in de praktijk.
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Deelvraag 1: Wat houdt de verplichting tot levensonderhoud van ouders jegens hun jongmeerderjarige
in?
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is er gebruik gemaakt van een wetsanalyse tezamen met
een literatuuronderzoek. Voor de wetsanalyse zijn voornamelijk de artikelen uit titel 17 van boek 1 van
het Burgerlijk Wetboek gebruikt. Verder is er gekozen om te gaan kijken naar de parlementaire
geschiedenis om erachter te komen wat de wetgever precies bedoeld heeft met de onderhoudsplicht
voor een jongmeerderjarige. Hierin wordt de verlaging van de meerderjarigheidsleeftijd uit 1988
opgenomen, alsmede de kamerstukken waaruit blijkt dat de kosten in verzorging en opvoeding
gelijkgesteld kunnen worden aan die van levensonderhoud en studie.11
De literatuur die voor de beantwoording van deze deelvraag gebruikt is bestaat uit de boeken: Het
hedendaagse personen- en familierecht, Compendium van het personen- en familierecht en Het
Nederlands huwelijksvermogensrecht. Van al deze boeken is de meeste recente versie gebruikt en deze
zijn opgenomen in de literatuurlijst.
Omdat de opdrachtgever gespecialiseerd is in het personen- en familierecht, zal er niet onnodig diep op
de vaststelling van de onderhoudsbijdrage van minderjarigen worden ingegaan. Het zal dus beperkt
worden tot de artikelen die van toepassing zijn op jongmeerderjarigen.
Deelvraag 2: Hoe wordt de behoefte van een jongmeerderjarige bepaald om te voorzien in de kosten van
levensonderhoud en studie?
De tweede deelvraag gaat over de manieren waarop de behoefte van een jongmeerderjarige bepaald kan
worden, om te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie. Deze deelvraag zal beantwoord
worden aan de hand van literatuur tezamen met artikelen uit vakbladen en het rapport
alimentatienormen van de expertgroep. De relevante literatuur die hiervoor gebruikt gaat worden is: Het
hedendaagse personen- en familierecht en Compendium van het personen- en familierecht.
Door middel van vakbladen zoals het echtscheidingsbulletin (EB) en het tijdschrift relatierecht en praktijk
(REP), zal informatie uit de bovenstaande handboeken bijgestaan worden door de verschillende artikelen
met ervaring vanuit de praktijk.
Voor het bepalen van de behoefte van de jongmeerderjarige zal het Rapport alimentatienormen van de
Expertgroep Alimentatie worden gelezen. In dit rapport zijn allerlei adviezen en rapporten die de
Expertgroep Alimentatie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) gaandeweg heeft
gepubliceerd in één uitgave samengevoegd. Dit rapport bevat enkel aanbevelingen en geen wettelijke
11
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bepalingen, waardoor het mogelijk is dat rechters en partijen hiervan afwijken. Het rapport is bedoeld als
bijdrage aan de rechtszekerheid en de voorspelbaarheid in alimentatiezaken.12 Dit rapport wordt
tweemaal per jaar uitgebracht door de Expertgroep Alimentatienormen en is samengesteld door een uit
ieder gerecht afkomstige familierechter die zich bezighoudt met alimentatiezaken. Het rapport is digitaal
te vinden op de site van de rechtspraak.13
Ondanks dat dit rapport geen wettelijke basis heeft, is er toch voor gekozen om het mee te nemen in dit
onderzoek. In dit onderzoeksrapport wordt de eerste versie van het rapport, dat is uitgegeven in januari
2020, gebruikt.
In de probleemanalyse is aangegeven dat tweemaal eerder een soortgelijk onderzoek heeft
plaatsgevonden. In juni 2012 is er onderzoek gedaan naar de behoefte van jongmeerderjarigen.14 Hierbij
is een overzicht van rechtspraak gemaakt, bestaande uit veertig uitspraken. Naar aanleiding van het
onderzoek in 2012 is er in 2016 een vervolg gekomen.15 Opnieuw is er onderzoek gedaan naar de
behoefte van jongmeerderjarigen vanwege de wijzigingen binnen het studiefinancieringsstelsel. In
september 2015 is de basisbeurs voor hbo- en wo-studenten omgezet in een lening. Dit artikel uit 2016
wordt daarom ook meegenomen in dit onderzoek. Deze artikelen zijn beide geschreven in opdracht van
het zelfstandig familierechtkantoor Smeets Gijbels.
Ter controle van de bevindingen die voortvloeien uit de literatuur, de vakbladen en het rapport
alimentatienormen is er tevens voor gekozen om een extra kolom toe te voegen bij het schematische
overzicht van het jurisprudentieonderzoek in bijlage 2. Hierin zal worden opgenomen hoe de rechter de
behoefte van een jongmeerderjarige heeft bepaald. Hierin zijn alleen de uitspraken vanaf 2016 tot op
heden meegenomen om zo een actueel mogelijk beeld te kunnen verschaffen. De uitspraken zijn op
dezelfde manier gevonden zoals omschreven zal worden in de volgende twee deelvragen.
Deelvraag 3: Op welke gronden, blijkens jurisprudentieonderzoek, wordt een verzoek tot een hogere
onderhoudsbijdrage van een jongmeerderjarige toegewezen dan wel afgewezen?
Het jurisprudentieonderzoek zal bestaan uit uitspraken die zijn gevonden via de site van de rechtspraak.16
Hierin zijn ‘behoefte’ en ‘jongmeerderjarige’ als zoektermen gebruikt. Er was aanvankelijk gekozen om
alleen uitspraken uit het jaar 2019 en 2020 te analyseren om zo de meest actuele bevindingen uit de
rechtspraak te kunnen waarborgen. Uit deze afbakening kwamen drieëntachtig uitspraken naar voren. Na
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verdieping bleek het overgrote deel van deze uitspraken niet geschikt, omdat het ontbrak aan een
jongmeerderjarige die een hogere onderhoudsbijdrage verzocht. Hierdoor is er gekozen om ook de
uitspraken uit het jaar 2016-2018 mee te nemen. Hier zijn uiteindelijk dertig uitspraken relevant
bevonden die opgesomd zijn in bijlage 1 van dit onderzoeksrapport.
De topics waar aan is getoetst zijn schematisch weergegeven in figuur 1. Deze topics zijn gekozen aan de
hand van de onderzochte uitspraken.
Topics
Onderbouwing

De informatie die de jongmeerderjarige verschaft, waarop het verzoek tot een hogere
onderhoudsbijdrage is gebaseerd.
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Behoefte

De manier waarop de jongmeerderjarige zijn behoefte kenbaar maakt en de hoogte van
de behoefte.

Gedraging

Hiermee wordt de manier bedoeld waarop de jongmeerderjarige zich gedraagt. Hier valt

jongmeerderjarige

de omgang met de ouders onder tezamen met hoe de jongmeerderjarige met zijn
maatschappelijke carrière omgaat. Daarnaast is het ook van belang hoe de
jongmeerderjarige zijn leven vormgeeft.

Eigen inkomsten

Hierbij is van belang of de jongmeerderjarige eigen inkomsten genereert.

Opleidingsniveau

Naast het opleidingsniveau vallen ook:
- Of jongmeerderjarige thuis- of uitwonend is
- Soort studiefinanciering
Figuur 1: Topics jurisprudentieonderzoek

Deelvraag 4: Wat blijkt uit jurisprudentieonderzoek over de invloed van eigen inkomsten en specifieke
persoonsgebonden financiële extra’s bij de bepaling van de behoefte van een jongmeerderjarige?
Om antwoord te kunnen geven op deze deelvraag zijn de toegewezen uitspraken uit hoofdstuk 4 gebruikt
om dieper op de invloed van de eigen inkomsten en de persoonsgebonden financiële extra’s van een
jongmeerderjarige in te kunnen gaan.
Bij het opstellen van deze deelvraag werd er gedacht aan een combinatie van dossier- en
jurisprudentieonderzoek. De toegewezen uitspraken uit hoofdstuk 4 en de dossiers van de opdrachtgever
zouden samen het antwoord op de vierde deelvraag moeten geven. Dit dossieronderzoek is komen te
vervallen aangezien er in de huidige praktijk vijf dossiers gevonden zijn waarin de opdrachtgever de
belangen heeft behartigd gedurende een alimentatiezaak met een jongmeerderjarige. Geen van deze
jongmeerderjarigen had eigen inkomsten en daarom is er besloten om deze deelvraag aan de hand van
een jurisprudentieonderzoek te beantwoorden.
17
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Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden zijn er een aantal topics uit de vorige deelvraag gebruikt die
voor verdieping vatbaar waren.
1. Voor de eigen inkomsten is er gekeken naar:
- De hoogte van het bedrag
- De frequentie (of de inkomsten structureel zijn)
- Opleiding (of de jongmeerderjarige een opleiding volgt of niet)
2. Voor de studiesituatie is er gekeken naar:
- De vorm van studiefinanciering: lening / gift
- De woonsituatie van jongmeerderjarige: uit- / thuiswonend
3. Naar de zorgtoeslag is er gekeken wanneer de rechter dit redelijk acht om dit in mindering op de
behoefte te brengen.
Er is voor deze deelvraag gekozen om voor de opdrachtgever te kijken naar de manier waarop er in de
praktijk omgegaan wordt met de eigen inkomsten en eventuele andere persoonsgebonden financiële
extra’s van een jongmeerderjarige.
1.8 Kwaliteit onderzoek
Om in te kunnen staan voor de kwaliteit van dit onderzoek wordt er in de voetnoten naar de bronnen
verwezen. Bij het zoeken naar literatuur is er weloverwogen gekozen voor handboeken die geschreven
zijn na 2015. Deze keuze is gemaakt vanwege het veranderende stelsel van de studiefinanciering per 1
september 2015.18 Ook is er gekozen voor de meest recente versie van de desbetreffende handboeken
om de informatie zo actueel mogelijk te houden.
Voor de wetsanalyse is er gebruik gemaakt van de meeste recente versie van de Kluwer collegebundel
privaatrecht 2019-2020. Voor het analyseren van de jurisprudentie zijn dertig uitspraken onderzocht,
waarmee een duidelijk beeld kan worden geschetst van de toetsing van de rechter in de praktijk.
1.9 Leeswijzer
Dit onderzoeksrapport is onderverdeeld in zes hoofdstukken. Deze hoofdstukken beginnen ieder met een
inleiding en eindigen met een conclusie. Deze kleine conclusies komen terug in het vijfde hoofdstuk van
dit onderzoek.
Het eerste hoofdstuk vormt de basis van dit onderzoek. In dit hoofdstuk worden alle stappen
weergegeven die nodig zijn geweest om dit onderzoeksrapport samen te kunnen stellen. Het probleem
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dat ten grondslag ligt aan dit onderzoek wordt beschreven, gevolgd door het doel van dit onderzoek, de
onderzoeksvragen en de onderzoeksmethoden.
Het tweede hoofdstuk gaat in op de verplichting tot levensonderhoud. Met deze informatie kan er
antwoord gegeven worden op de eerste deelvraag.
Het derde hoofdstuk geeft de resultaten weer met antwoord op de tweede deelvraag hoe de
behoeftebepaling van een jongmeerderjarige geschiedt om zo vast te kunnen stellen waar de rechter aan
toetst.
In het vierde hoofdstuk worden de resultaten uit het vorige hoofdstuk getoetst aan de praktijk, om
erachter te komen welke gronden leiden tot een af- of toewijzing als het gaat om de onderhoudsbijdrage
van een jongmeerderjarige. Dit hoofdstuk geeft antwoord op de derde deelvraag van dit onderzoek.
In het vijfde hoofdstuk gaat het over de invloed van eigen inkomsten van een jongmeerderjarige en de
andere financiële extra’s die eventueel als behoefteverlagend kunnen worden aangemerkt. Hierin zullen
de resultaten uit het jurisprudentieonderzoek worden weergegeven. Dit hoofdstuk geeft antwoord op de
vierde en laatste deelvraag.
In het zesde hoofdstuk zullen de conclusies van elk hoofdstuk samen komen en op grond daarvan zal er
een eindconclusie worden getrokken die tot beantwoording van de hoofdvraag zal leiden. Aan de hand
van deze eindconclusie zullen er een aantal aanbevelingen volgen voor de opdrachtgever.
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Hoofdstuk 2: De verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud
In dit hoofdstuk zal het eerste deel van de juridische achtergrond worden besproken. Er zal kort worden
ingegaan op de verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud voor minderjarigen en vervolgens
vindt er een uitgebreide toelichting op de verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud voor
jongmeerderjarigen plaats.
2.1 Levensonderhoud algemeen
De verplichting om te voorzien in levensonderhoud is in beginsel niets anders dan een verplichting om
geld te betalen aan een persoon die recht heeft op onderhoud: de tot onderhoud gerechtigde.19 Voor de
omvang van deze onderhoudsbijdrage dient er rekening gehouden te worden met aan de ene kant de
behoefte van de tot onderhoud gerechtigde en aan de andere kant met de draagkracht van de
onderhoudsplichtige.20
Dit onderzoeksrapport gaat over de behoeftebepaling van de onderhoudsbijdrage van een
jongmeerderjarige. Om een logisch beeld te kunnen geven zal er in de volgende paragraaf eerst kort de
onderhoudsbijdrage met betrekking tot minderjarigen worden aangekaart. Een verdieping wordt buiten
beschouwing gelaten, omdat dit niet relevant is voor het onderzoek. Vervolgens zal in de volgende
paragrafen de onderhoudsbijdrage voor een jongmeerderjarige uitgebreid toegelicht worden, omdat dit
de doelgroep van het onderzoek betreft.
2.1.1 Levensonderhoud minderjarigen
Zoals reeds vermeld in het vorige hoofdstuk zijn ouders op grond van art. 1:401 lid 1 BW verplicht om
onderhoud te verschaffen aan hun minderjarigen. Op ouders rust de verplichting om hun minderjarige
kinderen op te voeden en te verzorgen. De verplichting van ouders jegens hun minderjarige kinderen
wordt dan ook de verplichting om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding genoemd.
Onder verzorging en opvoeding valt niet alleen de verantwoordelijkheid en de zorg voor het geestelijk- en
lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind, maar ook het bevorderen van de persoonlijke
ontwikkeling.21 In veel gevallen zal aan deze verplichting tot levensonderhoud van minderjarigen in natura
worden voldaan. Dit houdt in dat het kind in het gezin wordt opgenomen en de ouders de kosten dragen
die daarmee gepaard gaan.22
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Na het beëindigen van het huwelijk blijven de ouders verplicht om hun minderjarige kinderen van
levensonderhoud te voorzien.23 In het geval van een scheiding waarbij een kind de leeftijd van 18 jaar nog
niet heeft bereikt, is dit een bedrag dat betaald moet worden aan de ouder die het kind verzorgt en
opvoedt. Minderjarige kinderen hebben namelijk geen zelfstandig recht tot het vorderen van de
onderhoudsbijdrage.24
2.1.2 Historie van de onderhoudsplicht
Bij wet van 1 juli 1987 is bepaald dat men op 18-jarige leeftijd meerderjarig is. Een halfjaar later, op 1
januari 1988, is deze wet van kracht geworden. Voorheen was iemand meerderjarig bij het bereiken van
de leeftijd van 21 jaar. De onderhoudsplicht voor minderjarigen was dan dus ook tot hun 21ste levensjaar.
Met deze nieuwe wet zou de onderhoudsplicht nog maar tot het 18e levensjaar gelden. Dit zou betekenen
dat de meerderjarigen tussen de 18 en 21 jaar buiten de onderhoudsverplichting zouden vallen aangezien
deze alleen voor minderjarigen bestond.25
De kosten voor deze meerderjarigen zouden niet meer onder de verplichting van de ouders vallen, maar
voor rekening van de staat komen en dit leek niet wenselijk vanwege de financiële consequenties voor de
overheid.26 Om dit te voorkomen werd er gelijktijdig met de verlaging van de meerderjarigheidsgrens een
verlenging van de onderhoudsplicht ingevoerd voor de personen die er net buiten zouden vallen, de
jongmeerderjarigen.27 De verlenging van de onderhoudsplicht vindt zijn uitwerking in art. 1:395a BW.
2.2 Levensonderhoud jongmeerderjarigen
De verlengde onderhoudsplicht is in het leven geroepen voor de jongmeerderjarigen. Voor een
jongmeerderjarige bestaat de onderhoudsbijdrage uit de kosten van levensonderhoud en studie.28
Jongmeerderjarigen hebben net als minderjarigen een recht op levensonderhoud, maar door het bereiken
van de leeftijd van 18 jaar kunnen zij hier zelfstandig aanspraak op maken.29
De hoogte van de onderhoudsbijdrage wordt vastgesteld aan de hand van twee factoren: de behoefte van
de tot onderhoud gerechtigde en de draagkracht van de onderhoudsplichtige(n) (ouders).30 De behoefte
en de draagkracht komen in het volgende hoofdstuk aan bod. Er zal eerst ingegaan worden op de
onderhoudsplichtigen, de behoeftigheid en de tot onderhoud gerechtigden.
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2.3 De onderhoudsplichtigen
De verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud voor een jongmeerderjarige kan voortkomen uit
bloed- en aanverwantschap.31 Bloedverwantschap ontstaat door geboorte, afstamming van dezelfde
voorvader, erkenning, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of door adoptie. Aanverwantschap
ontstaat door het huwelijk en is de relatie tussen de bloedverwanten van de andere echtgenoot.32
Op grond van art. 1:392 lid 2 BW zijn de ouders en stiefouders verplicht om levensonderhoud te
verstrekken aan hun jongmeerderjarigen op basis van hun bloed- of aanverwantschap. In de volgende
subparagrafen zal besproken worden welke personen hieronder vallen.
2.3.1 De ouders
In beginsel zijn de ouders op grond van art. 1:395a lid 1 BW verplicht tot het verstrekken van
levensonderhoud aan hun jongmeerderjarigen. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen biologisch- en
juridisch ouderschap. Biologisch ouderschap houdt in dat het kind DNA van beide ouders heeft. Er wordt
hier gesproken van bloedverwantschap. Het juridisch ouderschap houdt in dat de ouders op grond van de
wet familie zijn van het kind. Hier ontbreekt echter de voorwaarde dat zij ook biologisch verwant dienen
te zijn. Als er in het wetboek over ‘ouder’ wordt gesproken, betreft het de juridische ouder.33 Dit is dan
ook de reden dat deze subparagraaf elke vorm van juridisch ouderschap zal bespreken en zich niet enkel
beperkt tot het biologisch ouderschap.
Hierboven werd er gesproken van biologisch- en juridisch ouderschap, nu komen de personen die als
ouder gezien worden aan bod.
2.3.1.1 De moeder
Op grond van art. 1:198 lid 1 BW is een moeder in eerste instantie de vrouw uit wie het kind is geboren.
Het moederschap kan ook ontstaan door als vrouw getrouwd te zijn met de moeder uit wie het kind is
geboren, door erkenning of door adoptie.34
2.3.1.2 De vader
Op grond van art. 1:199 BW wordt men als vader gezien indien hij op het tijdstip van de geboorte van het
kind met de vrouw uit wie het kind is geboren is gehuwd. Net zoals bij de moeder geldt dat een vader de
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man is: die het kind erkend heeft, bij wie het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld of die het kind
geadopteerd heeft.35
2.3.2 De stiefouder
Een stiefouder is een vrouw of een man die een huwelijk is aangegaan met de juridische moeder of vader
van het kind. Op een stiefouder rust op grond van aanverwantschap de verplichting om te voorzien in de
kosten van verzorging en opvoeding alsmede de kosten van levensonderhoud en studie aan de tot zijn
gezin behorende kinderen. Een stiefouder is alleen verplicht als het kind opgroeit in zijn/haar familie.36
Een stiefouder heeft, anders dan de juridische ouder, een onderhoudsverplichting die slechts geldt
gedurende het huwelijk of geregistreerde partnerschap.37
2.3.3 De verwekker
Een verwekker is een man die samen met de moeder een kind op natuurlijke wijze heeft verwekt of heeft
ingestemd met een daad die tot verwekking van het kind heeft kunnen leiden. Op een verwekker rust de
verplichting om te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding alsmede de kosten van
levensonderhoud en studie.38 Deze onderhoudsverplichting ontstaat door erkenning of gerechtelijke
vaststelling van het ouderschap.39
2.3.4 Een ander die met de ouder gezamenlijk het gezag uitoefent
Op grond van art. 1:253w BW is een ander die met de ouder gezamenlijk het gezag uitoefent verplicht tot
het verstrekken van levensonderhoud aan het kind dat onder zijn gezag staat. Deze verplichting geldt net
zoals bij bovengenoemde partijen totdat de leeftijd van 21 jaar is bereikt. Deze verplichting vervalt indien
het kind in een familierechtelijke betrekking tot een andere ouder staat.40
2.4 Behoeftigheid
Ouders zijn over het algemeen altijd verplicht om te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie
van hun jongmeerderjarigen, enkele uitzonderingen daargelaten. Op een stiefouder rust deze verplichting
in het algemeen alleen gedurende het huwelijk en indien het kind tot zijn gezin behoort. Voor de
verwekker en de ander die met de ouder het gezamenlijk gezag uitoefent bestaat deze verplichting enkel
in geval van behoeftigheid.41
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Iemand is behoeftig indien hij/zij niet de middelen heeft of in redelijkheid zou kunnen verwerven om in
eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.42 In beginsel is vereist dat een alimentatiegerechtigde
behoeftig is. Uit art 1:392 lid 2 BW volgt dat het bestaan van deze behoeftigheid niet verplicht is ten
aanzien van kinderen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt. Hieruit blijkt dat op zowel
minderjarigen als jongmeerderjarigen geen verplichting rust om in eigen levensonderhoud te voorzien.
Op 30 september 2016 oordeelde de Hoge Raad over deze behoeftigheid met betrekking tot
jongmeerderjarigen:
Op grond van art. 1:392 lid 2 BW in verbinding met art. 1:395a BW speelt de behoeftigheid van de
jongmeerderjarige geen rol bij het vaststellen van de onderhoudsplicht van de ouders. Ouders zijn
immers onderhoudsplichtig jegens hun kinderen die jonger zijn dan 21 jaar, ook als die kinderen
niet behoeftig zijn doordat zij in hun eigen levensonderhoud zouden kunnen voorzien, bijvoorbeeld
door te werken.43
Het ontbreken van de behoeftigheid door het hebben van eigen inkomsten heeft voor een
jongmeerderjarige dus geen invloed op het recht hebben op de onderhoudsverplichting.44
2.5 De onderhoudgerechtigden
Naast de onderhoudsplichtigen zijn er ook de personen die recht hebben op levensonderhoud: de
onderhoudgerechtigden. Zoals eerder besproken hebben minderjarigen en jongmeerderjarigen recht op
een onderhoudsbijdrage, maar soms hebben personen ouder dan 21 jaar ook nog recht op een
onderhoudsbijdrage.45
Het uitgangspunt voor een onderhoudsbijdrage voor kinderen vanaf 21 jaar is dat er in het algemeen kan
worden verwacht dat iemand boven de 21 jaar in staat is om in eigen levensonderhoud te kunnen
voorzien bijvoorbeeld door middel van arbeid. Dus enkel het feit dat het kind studeert wil niet zeggen dat
het kind behoeftig is.46 Wanneer kinderen vanaf 21 jaar wel behoeftig zijn is verder niet van belang voor
dit onderzoek en zal daarom niet verder besproken worden.
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2.6 Deelconclusie
In deze deelconclusie volgt het antwoord op de eerste deelvraag: ‘Wat houdt de verplichting tot
levensonderhoud van ouders jegens hun jongmeerderjarige in?’.
De verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud is een financiële bijdrage van de
alimentatieplichtige aan de alimentatiegerechtigde. Ten aanzien van minderjarigen is dit een verplichting
om te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding. Sinds 1 januari 1988, door de verlaging van de
meerderjarigheidsgrens, werd de verlengde onderhoudsplicht voor jongmeerderjarigen ingevoerd. Voor
jongmeerderjarigen spreekt men van levensonderhoud en studie.
Jongmeerderjarigen ontvangen deze onderhoudsbijdrage vanaf hun 18e levensjaar op hun eigen
bankrekening en kunnen hier zelfstandig aanspraak op maken.
Ouders en stiefouders zijn verplicht tot het verstrekken van levensonderhoud aan hun
jongmeerderjarigen ongeacht de behoeftigheid. Slechts gedurende het huwelijk is de stiefouder hiertoe
verplicht indien de jongmeerderjarige tot het gezin behoort. Voor de verwekker en de ander die met de
ouder het gezamenlijk gezag uitoefent bestaat deze verplichting enkel in geval van behoeftigheid aan de
kant van de jongmeerderjarige.
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Hoofdstuk 3: De bepaling van de behoefte van een jongmeerderjarige
In het vorige hoofdstuk zijn de wettelijke grondslagen van de verplichting tot levensonderhoud
besproken. In dit hoofdstuk zal de behoeftebepaling van een jongmeerderjarige worden besproken. Zoals
eerder genoemd zijn er voor jongmeerderjarigen geen maatstaven ontwikkeld en daarom zullen de
verschillende manieren voor het vaststellen van de behoefte worden besproken aan de hand van
jurisprudentie. Daarna zullen de omstandigheden die bij de behoeftebepaling van belang zijn worden
besproken.
3.1 Behoefte
Door het bereiken van de leeftijd van 18 jaar kunnen de kosten van een jongmeerderjarige afwijken van
de kosten van een minderjarige door bijvoorbeeld het volgen van een studie met bijbehorend collegegeld.
Een jongmeerderjarige die gaat studeren krijgt bijvoorbeeld te maken met collegegeld en de kosten voor
studieboeken. Dit was ook het geval bij de jongmeerderjarige uit de casus, die de aanleiding van dit
onderzoek vormde. De onderhoudsbijdrage van deze jongmeerderjarige was niet meer voldoende nu hij
was gaan studeren, zelfs niet nu hij eigen inkomsten genereerde vanuit arbeid.
Het komt dus voor dat de jongmeerderjarige meer geld behoeft omdat hij/zij niet meer in eigen
levensonderhoud kan voorzien. Deze behoefte wordt omschreven als: het nodige om in eigen
levensonderhoud te kunnen voorzien.47 Dit bedrag dient alle kosten van de jongmeerderjarige te dekken.
Hierbij kan worden gedacht aan huur, collegegeld, verzekeringen, maar bijvoorbeeld ook een
telefoonabonnement en kleding.48
3.2 Draagkracht
Als de behoefte van een jongmeerderjarige is vastgesteld moet er naar de draagkracht van de
onderhoudsplichtige worden gekeken. Om deze draagkracht te kunnen bepalen moet er een
draagkrachtberekening worden gemaakt. Deze draagkrachtberekening geschiedt aan de hand van het
netto besteedbaar inkomen en verschilt niet ten opzichte van het berekenen van de onderhoudsbijdrage
van een minderjarige.49 Hiervoor zijn duidelijke richtlijnen opgesteld. Deze draagkrachtberekening is
daarom ook bekend voor de opdrachtgever. Omdat het daarnaast niet relevant voor dit onderzoek is, zal
deze berekening niet besproken worden.
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3.3 Huidige behoeftebepaling
Voor jongmeerderjarigen, doorgaans studenten van mbo-, hbo- of wo-niveau, kan er geen aansluiting
worden gezocht bij de tabellen van het NIBUD.50 Deze tabellen gelden enkel voor kinderen tot 18 jaar.
Uit het Rapport alimentatienormen van de Expertgroep komt naar voren dat er in het algemeen
aansluiting bij de WSF-norm kan worden gezocht in het geval van studerende jongmeerderjarigen.51 De
WFS-norm kan worden omschreven als de studiefinanciering voor studenten, waarbij er bedragen, per
financiering, opgenomen zijn in figuur 2 van dit onderzoeksrapport. De studiefinanciering is een
maandelijks bedrag bestaande uit: een normbedrag voor de kosten van levensonderhoud, een
tegemoetkoming in de kosten van lesgeld en een reisvoorziening.52
Uit het onderzoek van 2016 door mr. C.K. Soeters en mr. M.A. Baeten blijkt dat een groot deel van de
rechters de richtlijnen van het Rapport alimentatienormen hebben gevolgd en aansluiting bij de WSFnorm zochten. Enkele uitzonderingen zorgden voor de behoeftebepaling op grond van de werkelijke
kosten van een jongmeerderjarige. Deze manieren om de behoefte van een jongmeerderjarige te bepalen
worden vanaf paragraaf 3.5 besproken en zijn getoetst aan de hand van jurisprudentie.53 Eerst zal er een
korte uitleg over de verschillende vormen van studiefinanciering volgen.
3.4 De Wet studiefinanciering 2000
Per 1 september 2015 werden de veranderingen binnen het studiefinancieringsstelsel doorgevoerd. Voor
deze verandering had men als student recht op een basisbeurs, een aanvullende beurs en een
studentenreisproduct. Nu bestaat de studiefinanciering voor het beroepsonderwijs uit: een basisbeurs,
een aanvullende beurs, een studentenreisproduct en een lening. Voor studenten van het hoger onderwijs
bestaat de studiefinanciering nu uit: een aanvullende beurs, een lening, een studentenreisproduct en het
collegegeldkrediet.
3.4.1 Basisbeurs
Voorheen was de basisbeurs een beurs die werd omgezet in een gift indien men binnen tien jaar een
diploma haalde. Hierin werd er onderscheid gemaakt tussen uit- en thuiswonende studenten. Deze
basisbeurs werd in 2015 afgeschaft voor studenten in het hoger onderwijs (hbo & wo) en vervangen door
een lening. Voor het beroepsonderwijs (mbo) bleef de basisbeurs wel bestaan. In figuur 2 worden de
diverse bedragen per maand weergegeven waarbij er een onderscheid gemaakt wordt tussen het
beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. In dit figuur is ook te zien dat voor beroepsonderwijs nog wel
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een onderscheid wordt gemaakt tussen thuiswonende- en uitwonende studenten, maar dit niet van
toepassing is op het hoger onderwijs.
3.4.2 Aanvullende beurs
De aanvullende beurs is een beurs waar een student aanspraak op kan maken indien ouders weinig of
niet mee kunnen betalen aan een opleiding. De aanvullende beurs is een prestatiebeurs. Dit houdt in dat
deze beurs een gift wordt indien er binnen tien jaar een diploma wordt behaald. Dit geldt voor zowel het
beroepsonderwijs als voor het hoger onderwijs.54
3.4.3 Collegegeldkrediet
Het collegegeldkrediet is een lening om het collegegeld van te kunnen betalen. De mogelijkheid om deze
lening aan te gaan bestaat alleen voor studenten van het hoger onderwijs. Het collegegeldkrediet is een
lening waar altijd een terugbetalingsverplichting op rust.

Beroepsonderwijs (mbo)

Thuiswonend

Uitwonend

Basisbeurs

€ 85,13

€ 277,84

Aanvullende beurs

€ 348,62

€ 371,10

Lening

€ 185,46

€ 185,46

Totaal

€ 619,21

€ 834,40

Hoger onderwijs (hbo & wo)
Lening

€ 494,39

Aanvullende beurs

€ 403,17

Collegegeldkrediet

€ 173,58

Totaal

€ 1071,14
Figuur 2: normbedragen studiefinanciering beroepsonderwijs & hoger onderwijs art. 3.18 WSF

3.4.4 Niet-studerende jongmeerderjarigen
Voor de berekening van de behoefte van niet-studerende jongmeerderjarigen kan er eveneens geen
aansluiting worden gezocht bij de tabellen van het NIBUD.55 Voor de jongmeerderjarigen die geen studie
volgen is er besloten dat er wel aansluiting kan worden gezocht bij de WSF-norm.56 De verschillende
posten waaruit deze is opgebouwd zorgen ervoor dat een aanpassing makkelijk is aan te brengen. Bij een
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niet-studerende jongmeerderjarige zullen de studiekosten in mindering worden gebracht. Onder deze
studiekosten worden boeken en leermiddelen verstaan.57
3.5 De resultaten
In deze paragraaf zullen de bevindingen uit het rapport alimentatienormen en de resultaten uit het
onderzoek van 201658 worden getoetst aan de huidige manier van het bepalen van de behoefte van een
jongmeerderjarige.
3.5.1 De behoeftebepaling op grond van de WSF-norm
In twintig van de dertig onderzochte uitspraken werd de behoefte van een jongmeerderjarige vastgesteld
aan de hand van de WSF-norm.59 In ieder van deze uitspraken werd de studie en de woonsituatie van de
jongmeerderjarige besproken. Hierin werd onderscheid gemaakt tussen studenten uit het
beroepsonderwijs en studenten uit het hoger onderwijs. Gelijktijdig werd er naar de woonsituatie van de
jongmeerderjarige gekeken, of deze student uit- of thuiswonend was.
Er zijn enkele gevallen waarin een jongmeerderjarige nog niet studeert, maar wel aansluiting is gezocht bij
de WSF-norm. Bijvoorbeeld in de gevallen waar het gaat om een jongmeerderjarige die het
volwassenonderwijs (vavo) volgt, zocht de rechter in beide gevallen aansluiting bij de WSF-norm. Het Hof
Amsterdam bracht hierin wel de tegemoetkoming voor scholieren en de eigen inkomsten in mindering op
de behoefte.60 Bij uitspraak van 23 november 2017 werd de vavo gelijkgesteld met het mbo, waardoor er
ook aansluiting kon worden gezocht bij de WSF-norm.61
3.5.2 Werkelijke kosten van een jongmeerderjarige
Een andere manier van behoeftebepaling is op grond van de werkelijke kosten van een
jongmeerderjarige. Deze manier van behoeftebepaling geschiedt aan de hand van een behoeftelijst. Een
behoeftelijst is een lijst waar alle kosten in kaart worden gebracht die een jongmeerderjarige per maand
maakt. In bijlage 3 is een behoefteberekening opgenomen aan de hand waarvan de opdrachtgever een
behoeftelijst opstelt. In deze behoefteberekening staan alle mogelijke kosten die een persoon maakt en
deze wordt ook gebruikt voor jongmeerderjarige cliënten.
In tien van de dertig onderzochte uitspraken werd een hogere onderhoudsbijdrage verzocht aan de hand
van een opgestelde behoeftelijst van de jongmeerderjarige. Deze uitspraken kwamen voornamelijk
recentelijk voor en zijn uit het jaar 2019 en 2020. In de meeste gevallen werd zo een verzoek afgewezen
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aan de hand van onvolledige informatie of onvoldoende onderbouwing en vond er alsnog aansluiting bij
de WSF-norm plaats of volgde er een volledige afwijzing van het verzoek.
Uit de uitspraken blijkt dat men voor een behoeftelijst kiest indien de normbedragen van de WSF niet
voldoen aan de behoefte van een jongmeerderjarige. Ingeval van een behoeftelijstje moet het gekozen
bedrag voor elke post aangetoond kunnen worden en goed kunnen worden onderbouwd. Dit blijkt onder
andere uit een uitspraak van de Rechtbank Overijssel op 27 juni 2019.62 De jongmeerderjarige verzoekt
een hogere onderhoudsbijdrage en overlegt een behoeftelijst. De rechtbank oordeelt dat de
onderbouwing onvoldoende is vanwege de onduidelijke, onvolledige en af en toe onleesbare stukken.
Hieruit kan worden opgemaakt dat de onderbouwing en het te leveren bewijs doorslaggevend kunnen
zijn voor een succesvol beroep op grond van de werkelijke kosten.
In twee gevallen ging de rechter wel akkoord met het behoeftelijstje van de jongmeerderjarige. Op 1
februari 2019 paste de Rechtbank Den Haag de behoeftelijst van een jongmeerderjarige toe aan de hand
van gegevens van beide partijen. Twee weken later, op 11 februari 2019 gaat de rechtbank Den Haag
wederom uit van een behoeftelijst. Deze behoeftelijst wordt redelijk geacht waarbij eigen inkomsten, de
basisbeurs en de zorgtoeslag in mindering kunnen komen op de hoogte van de behoefte.
3.6 Invloed op de behoefte
In paragraaf 2.4 werd verondersteld dat bepaalde inkomsten van een jongmeerderjarige van invloed zijn
op de behoefte van een jongmeerderjarige. Deze veronderstelling wordt bevestigd in dit
jurisprudentieonderzoek. Er zijn inkomsten of persoonsgebonden financiële extra’s die de behoefte van
een jongmeerderjarige eventueel zouden kunnen verlagen. Hier kan worden gedacht aan de eigen
inkomsten, de zorgtoeslag of een studiefinanciering.
3.6.1 Eigen inkomsten
Jongmeerderjarigen kunnen eigen inkomsten genereren door bijvoorbeeld het hebben van een bijbaan.
Zoals besproken in paragraaf 3.1 kunnen eigen inkomsten van een jongmeerderjarige er niet voor zorgen
dat de behoeftigheid ontbreekt en het recht op de onderhoudsverplichting komt te vervallen. Wel kunnen
de eigen inkomsten van invloed zijn op de behoefte van jongmeerderjarige.
Uit het onderzoek in 2012 door mr. M.A. Baeten en mr. L.S. Timmermans, naar de behoefte van
jongmeerderjarigen, is blijkens jurisprudentieonderzoek naar voren gekomen dat geringe eigen inkomsten
van jongmeerderjarigen niet als behoefteverlagend worden aangemerkt.63 Uit het vervolgonderzoek in
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2016 werd geconcludeerd dat de rechter er vaker voor kiest om de eigen inkomsten volledig mee te
nemen dan gedeeltelijk.64
In het Rapport alimentatienormen van de Expertgroep wordt er gesproken van structurele eigen
inkomsten die tot verlaging van de behoefte kunnen leiden.65 Dat de eigen inkomsten van een
jongmeerderjarige als behoefteverlagend kunnen worden aangemerkt is duidelijk. Of hier bepaalde feiten
en omstandigheden aan verbonden zijn, zal in het vijfde hoofdstuk van dit onderzoeksrapport worden
besproken.
3.6.2 Studiefinanciering
De studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen en kan verstrekt worden in de vorm van een
lening of als gift. De basisbeurs en de aanvullende beurs zijn een gift indien er binnen tien jaar een
diploma wordt behaald. Indien een student het collegegeldkrediet en of een lening ontvangt dan is de
student verplicht dit bedrag volledig terug te betalen, inclusief rente.66 Uit hoofdstuk 5 zal blijken
wanneer de rechter welke vorm van studiefinanciering in mindering op de behoefte brengt.
3.6.3 Zorgtoeslag
De zorgtoeslag is eveneens een onderdeel dat veelvuldig is besproken in de geanalyseerde uitspraken in
bijlage 2 en wordt in hoofdstuk 5 voorzien van een verdieping over de eventuele invloed hiervan op de
behoefte.
3.7 Matiging van de onderhoudsbijdrage door gedraging
Een rechter kan op grond van art. 1:399 BW de kosten van levensonderhoud matigen door bepaalde
gedragingen van de onderhoudgerechtigde. Deze bevoegdheid tot het matigen van de
onderhoudsbijdrage geldt niet ten aanzien van minderjarigen.67 Het matigen van de verplichting tot
levensonderhoud bestaat dus enkel ten aanzien van meerderjarigen en de op dit onderzoek specifiek
gerichte jongmeerderjarigen.
Uit de volgende uitspraken kan worden opgemaakt dat het matigen van de behoefte van een
jongmeerderjarige niet zomaar toegekend wordt. De Hoge Raad oordeelde in 2006 dat enkel het
weigeren van de jongmeerderjarige om contact te hebben met de ouder, niet voldoende is voor matiging
van de behoefte.68 Zo werd ook op 20 augustus 2015 het zwaarwegende karakter van de
onderhoudsplicht bevestigd door het Hof Arnhem-Leeuwarden. De relatie tussen ouders en de
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jongmeerderjarige was ernstig verstoord maar kon niet leiden tot matiging van de onderhoudsbijdrage.69
In een zaak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 28 maart 2019, werd het verzoek om de bijdrage te matigen
wederom afgewezen. Het wijzigen van de achternaam en het verstoorde contact werden ook niet
voldoende geacht om de onderhoudsbijdrage te matigen.70
De manier waarop een jongmeerderjarige omgaat met de invulling van zijn leven en studie kan wel leiden
tot een matiging diens behoefte.71 Op 3 december 2015 oordeelde het Hof Den Bosch dat de gedragingen
van de jongmeerderjarige, die hebben geleid tot het ontbreken van enige vorm en inhoud aan zijn leven,
als voldoende kunnen worden geacht om de onderhoudsbijdrage te matigen. De jongmeerderjarige heeft
geen enkele poging ondernomen om werk te zoeken, een studie te gaan volgen of een uitkering aan te
vragen en nam hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.72
3.8 Deelconclusie
In deze deelconclusie volgt het antwoord op de tweede deelvraag: ‘Hoe wordt de behoefte van een
jongmeerderjarige bepaald om te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie?’
De rechter volgt in het algemeen de bevindingen uit het Rapport alimentatienormen op door aansluiting
bij de WSF-norm te zoeken. In de overige uitspraken werd er een verzoek gedaan op grond van een
behoeftelijst. Uit onderzoek blijkt dat een verzoek op grond van een behoeftelijst van een
jongmeerderjarige niet snel aangenomen zal worden door de rechter. De rechter hecht veel waarde aan
de onderbouwing en het overleggen van stukken waaruit blijkt dat een jongmeerderjarige daadwerkelijk
die kosten maakt.
Er zijn factoren die van invloed kunnen zijn op de behoefte van een jongmeerderjarige. Dit zijn
achtereenvolgend de eigen inkomsten van een jongmeerderjarige, de studiefinanciering en de
zorgtoeslag. Uit het vijfde hoofdstuk moet blijken wat de invloed van deze kosten op de behoefte van een
jongmeerderjarige is.
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Hoofdstuk 4: De toetsing van het verzoek tot een hogere
onderhoudsbijdrage
In het voorgaande hoofdstuk werd duidelijk hoe de behoefte van een jongmeerderjarige bepaald kan
worden door de rechter. Dit hoofdstuk bestaat uit een jurisprudentieonderzoek waarin wordt besproken
wanneer de rechter een verzoek tot een hogere onderhoudsbijdrage toewijst dan wel afwijst. Dit
hoofdstuk zorgt voor een beantwoording van de vierde deelvraag: ‘Op welke gronden, blijkens
jurisprudentieonderzoek, wordt een verzoek tot een hogere onderhoudsbijdrage van een
jongmeerderjarige toegewezen dan wel afgewezen?’
4.1 De resultaten
Het analyseren van de uitspraken resulteerde in zeventien gevallen waarin de rechter een verzoek tot een
hogere onderhoudsbijdrage toe heeft gewezen en dertien gevallen waarin de rechter het verzoek af heeft
gewezen. In paragraaf 4.1 zullen de resultaten achtereenvolgend worden besproken aan de hand van de
volgende topics: de onderbouwing, de gedragingen van de jongmeerderjarige, de studie en de eigen
inkomsten.
4.1.1 Topic 1: Onderbouwing
In alle onderzochte uitspraken is de onderbouwing van de jongmeerderjarige aangehaald. Uit hoofdstuk 3
blijkt dat een rechter de voorkeur geniet om aansluiting te zoeken bij de WSF-norm. In uitspraak nr. 8
wordt deze voorkeur duidelijk bevestigd. De jongmeerderjarige verzoekt primair om zijn behoefte vast te
stellen aan de hand van een behoeftelijst en secundair om aansluiting bij de WSF-norm te zoeken. De
voorkeur van de rechter gaat uit naar een aansluiting bij de WSF-norm.
Voor een succesvol verzoek tot een hogere onderhoudsbijdrage is het van belang dat de
jongmeerderjarige zijn behoefte onderbouwt door middel van bewijsmiddelen. Dit geldt vooral in de
gevallen dat een jongmeerderjarige zijn behoefte kenbaar maakt aan de hand van een behoeftelijst. Uit
de onderzochte uitspraken komt naar voren dat de rechter in zeven van de tien gevallen van mening is
dat de behoeftelijst onvoldoende onderbouwd is en dit resulteert direct in een afwijzing van het verzoek
tot een hogere onderhoudsbijdrage. In uitspraak nr. 1 stelt de rechter dat een jongmeerderjarige ingeval
van een behoeftelijst iedere post afzonderlijk dient aan te tonen en te onderbouwen. De rechter is van
oordeel dat de jongmeerderjarige dit onvoldoende heeft gedaan, gelet op de onvolledige, onduidelijke en
soms onleesbare stukken in combinatie met de betwisting van de tegenpartij. Daar komt bij dat de
jongmeerderjarige onvoldoende heeft onderbouwd waarom er van de WSF-norm afgeweken dient te
worden.
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In de drie uitspraken, waar de rechter de behoeftelijst goed heeft gekeurd, werd er door de rechter
aanvullende informatie gevraagd om de behoefte te onderbouwen. In deze uitspraken kwamen de
jongmeerderjarigen met informatie waarmee zij de hogere behoefte konden verantwoorden. In uitspraak
nr. 6 legde de jongmeerderjarige een uittreksel over van de maandelijkse ov-kosten die zij maakte.
Concluderend kan worden gezegd dat de behoeftebepaling op grond van de WSF-norm belangrijk wordt
geacht. Indien de behoeftebepaling op grond van een behoeftelijst geschiedt, dan dient de onderbouwing
nauwkeurig te zijn anders bestaat er een kans dat de verhoging van de onderhoudsbijdrage afgewezen
wordt.
4.1.2 Gedraging van de jongmeerderjarige
Onder deze topic valt het gedrag van de jongmeerderjarige tegenover zijn ouders en de manier waarop
de jongmeerderjarige zijn leven invult. Het is opmerkelijk dat dit onderdeel maar in één van de uitspraken
naar voren komt. In uitspraak nr. 3 hebben partijen geen contact meer met elkaar en is de band ernstig
verslechterd. De rechter oordeelt dat enkel het ontbreken van contact en een verslechterde band niet
voldoende zijn voor een afwijzing.
In alle geanalyseerde uitspraken ontbreekt het geval waarin de jongmeerderjarige tekortschiet over de
invulling van zijn leven. Uit paragraaf 3.7 is wel gebleken dat een jongmeerderjarige die zijn studie niet
serieus neemt en geen enkel toekomstig perspectief biedt, in uitzonderlijke gevallen geen recht heeft op
een (hogere) onderhoudsbijdrage.
4.1.3 Studie
Voor het al dan niet toekennen van een hogere onderhoudsbijdrage blijkt dat de rechter het van belang
acht dat de jongmeerderjarige een studie volgt. In alle toegewezen uitspraken volgde de
jongmeerderjarige een studie, hierin werd geen onderscheid gemaakt tussen het mbo, hbo en wo. In
uitspraak nr. 8 en 18 volgde de jongmeerderjarige het vavo en dit resulteerde ook in een toewijzing van
een hogere onderhoudsbijdrage.
In vijf van de dertien afgewezen uitspraken volgde de jongmeerderjarige geen opleiding van bovenstaand
niveau. Op het verzoek tot een hogere onderhoudsbijdrage van een scholier uit 6-vwo en een deeltijd
student(e) volgde bijvoorbeeld een afwijzing. Deze afwijzing kwam mede voort uit de gebrekkige
onderbouwing van de jongmeerderjarige.
Indien een jongmeerderjarige geen studie geniet maar zich al op de arbeidsmarkt begeeft, wordt de kans
op een afwijzing groter. Daarin zijn de eigen inkomsten van een jongmeerderjarige van belang, wat verder
zal worden behandeld in de volgende subparagraaf.
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4.1.4 Eigen inkomsten
De eigen inkomsten van een jongmeerderjarige kunnen leiden tot een afwijzing van een hogere
onderhoudsbijdrage. Dit is bijvoorbeeld het geval in uitspraak nr. 5, 15 en 22. In twee van deze uitspraken
geniet de jongmeerderjarige geen studie, maar wel eigen inkomsten vanuit arbeid. In uitspraak nr. 22
volgt de jongmeerderjarige een deeltijd opleiding en werkt zo veel mogelijk. In deze gevallen oordeelt de
rechter dat de eigen inkomsten van dusdanige aard zijn dat de jongmeerderjarige hiermee in eigen
levensonderhoud kan voorzien.
4.2 Deelconclusie
Uit de onderzochte uitspraken is gebleken dat er verschillende factoren van belang zijn voor de
beoordeling van de rechter. De rechter hecht waarde aan de onderbouwing van de behoefte en de studie
in combinatie met eigen inkomsten. De gedraging van de jongmeerderjarige geldt als uitzondering en is
veelal onbesproken gelaten. Van geen van deze topics kan gezegd worden dat ze doorslaggevend zijn
voor een toewijzing of een afwijzing. Daarin kan worden opgenomen dat de rechter per geval kijkt of de
jongmeerderjarige recht heeft op een hogere onderhoudsbijdrage. Er zijn wel factoren die van invloed
kunnen zijn en die kans op een toekenning van een hogere onderhoudsbijdrage kunnen vergroten.
De kans dat de rechter het verzoek toewijst wordt vergroot indien:
- De jongmeerderjarige zijn behoefte kan onderbouwen en voorzien van bewijs;
- De jongmeerderjarige studeert;
- De jongmeerderjarige deze studie serieus neemt.
De kans dat de rechter het verzoek afwijst wordt vergroot indien:
- De jongmeerderjarige zijn behoefte onvoldoende kan onderbouwen en het bewijs hiervan ontbreekt;
- De jongmeerderjarige geen studie geniet;
- De jongmeerderjarige eigen inkomsten genereert waardoor hij in eigen levensonderhoud kan voorzien.
De onderbouwing van de jongmeerderjarige is van groot belang. Indien de jongmeerderjarige zijn
behoefte niet voorziet van bewijs dan zal een afwijzing van het verzoek tot een hogere
onderhoudsbijdrage volgen. Deze kans wordt vergroot indien de rechter om aanvullende informatie
vraagt en de jongmeerderjarige deze informatie niet kan leveren.
Enkel het volgen van een studie of het ontbreken hiervan kan niet beslissend zijn voor het al dan niet
toekennen van een hogere onderhoudsbijdrage. Als de jongmeerderjarige een studie geniet en deze
studie serieus neemt, is het aannemelijk dat een verzoek tot een hogere onderhoudsbijdrage wordt
toegewezen. De jongmeerderjarige heeft dan vanzelfsprekend minder tijd om te werken naast zijn/haar
studie.
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Indien de jongmeerderjarige niet studeert en hier eigen inkomsten naast heeft is het voor de rechter van
belang of de jongmeerderjarige hiermee in eigen levensonderhoud kan voorzien. Indien de rechter acht
dat de jongmeerderjarige in eigen levensonderhoud kan voorzien volgt een afwijzing van het verzoek.
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Hoofdstuk 5: De invloed van eigen inkomsten en specifieke
persoonsgebonden extra’s
In dit hoofdstuk zullen de resultaten uit het tweede en derde hoofdstuk aan de rechtspraktijk worden
getoetst. Dit hoofdstuk bestaat uit een jurisprudentieonderzoek naar de invloed van de eigen inkomsten
en specifieke persoonsgebonden extra’s op de behoefte van een jongmeerderjarige. De resultaten zijn
weergegeven in bijlage 2 van dit onderzoeksrapport. In dit hoofdstuk gaat er antwoord worden gegeven
op de laatste deelvraag van dit onderzoek. Aan de volgende topics is er getoetst:
1. Voor de eigen inkomsten is er gekeken naar:
- De hoogte
- De frequentie (of de inkomsten structureel zijn)
- Opleiding (of de jongmeerderjarige een opleiding volgt of niet)
2. Voor de studiesituatie is er gekeken naar:
- De vorm van studiefinanciering: lening / gift
- De woonsituatie van jongmeerderjarige: uit- / thuiswonend
3. Naar de zorgtoeslag is er gekeken wanneer de rechter dit redelijk acht om dit in mindering op de
behoefte te brengen.
5.1 Eigen inkomsten
Eigen inkomsten zijn inkomsten die iemand zelf vergaart door dit te verdienen in een vorm van
uitwisseling van arbeid/dienst. Praktisch gezien zijn dit inkomsten die verworven worden door zelf te
werken. De eigen inkomsten zouden de behoefte voor een jongmeerderjarige kunnen verlagen. Deze
eigen inkomsten komen namelijk vaak aan bod bij de behoeftebepaling van een jongmeerderjarige. Dit
kan men zien aan de mate waarin er over de eigen inkomsten wordt gesproken in de uitspraken die
geanalyseerd zijn. In de kolom ‘eigen inkomsten’ in bijlage 2 zijn de hoogte en de frequentie van de eigen
inkomsten opgenomen samen met de opleiding van de jongmeerderjarige. Hieronder zullen de
bevindingen vanuit de rechtspraktijk worden besproken volgens de topics.
5.1.1 De hoogte van de eigen inkomsten
De hoogte van de eigen inkomsten van de jongmeerderjarige zijn in eenentwintig van de dertig uitspraken
genoemd. In vier van deze uitspraken was er wel sprake van eigen inkomsten maar werd er door de
rechter gekozen om deze buiten beschouwing te laten. De eigen inkomsten van een jongmeerderjarige
variëren van € 75,- tot € 1.100,- per maand. Dat deze bedragen zo variëren komt doordat er in de
uitspraken ook een aantal niet-studerenden jongmeerderjarigen zijn meegenomen, dit zijn er
respectievelijk drie.
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In alle geanalyseerde uitspraken worden bedragen onder de € 200,- per maand als te gering of als zakgeld
beschouwd. De bedragen daarboven worden in z’n geheel of gedeeltelijk in mindering gebracht en zijn
daarmee van invloed op de behoefte. De uitspraken waarbij de eigen inkomsten gedeeltelijk in mindering
worden gebracht kunnen dan wel uitkomen onder het grensbedrag van € 200,- per maand. In de volgende
uitspraak is dit het geval. In uitspraak nr. 21 genereerde de jongmeerderjarige € 279,- per maand aan
eigen inkomsten, de rechter bracht € 100,- van de eigen inkomsten in mindering waardoor de
jongmeerderjarige nog maar € 179,- aan eigen inkomsten ter eigen besteding had.
De hoogte van de eigen inkomsten zullen bij een bedrag tot € 200,- per maand geen invloed hebben op de
behoeftebepaling van de jongmeerderjarige. Bij eigen inkomsten met een bedrag hoger dan € 200,- per
maand is de kans groot dat een deel of het gehele eigen inkomen van invloed is op de behoeftebepaling.
Dit inkomen zal dan in mindering worden gebracht op de behoefte. In de laatstgenoemde situatie zal er
ook gekeken worden naar de frequentie van het inkomen en of de jongmeerderjarige een studie geniet,
deze aspecten worden meegenomen in de afweging het eigen inkomen mee te laten tellen in de behoefte
bepaling.
5.1.2 De frequentie
In elke zaak wordt er gesproken van structurele eigen inkomsten. Dat deze eigen inkomsten structureel
zijn is van belang voor de rechter, om te bepalen of deze in mindering op de behoefte van een
jongmeerderjarige kunnen worden gebracht. In de meerderheid van de uitspraken kunnen deze eigen
inkomsten van een jongmeerderjarige als structureel worden beschouwd. De uitleg wat precies
aangemerkt kan worden als structureel wordt in het midden gelaten.
Wel is de rechter duidelijk over de eigen inkomsten die niet als structureel aangemerkt kunnen worden.
Zo oordeelt de rechter in uitspraak nr. 6 dat een stagevergoeding waarbij de reiskosten voor rekening van
de jongmeerderjarige zelf komen niet in mindering op de behoefte kunnen worden gebracht. In uitspraak
nr. 9 en 24 hadden de jongmeerderjarigen alleen inkomsten uit werk indien daar naast studie tijd voor
was. De ene jongmeerderjarige werkte alleen in de zomervakantie en de andere alleen vlak na zijn
tentamens. In beide gevallen werd er bepaald dat het inkomen van niet-structurele aard was.
Uit dit onderzoek blijkt dat eigen inkomsten die maandelijks voor een langere periode worden vergaard in
aanmerking komen voor een verlaging van de behoefte. De Rechtbank Amsterdam is op 19 oktober 2016
ervan uitgegaan dat die periode in ieder geval langer dient te zijn dan een zomervakantie van drie
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maanden.73 De benadering van structurele eigen inkomsten zullen daarom op een dergelijke periode
worden gebaseerd.
De frequentie van de eigen inkomsten zal meewegen in het oordeel van de rechter om de behoefte te
verlagen. Dit zal dan gecombineerd moeten worden met de hoogte van de eigen inkomsten en de
opleiding die in de volgende subparagraaf besproken zal worden.
5.1.3 Opleiding
In alle zaken heeft de rechter de opleiding van de jongmeerderjarige benoemd bij het afwegen van de
eigen inkomsten. Hiermee wordt bedoeld dat het van belang is of de jongmeerderjarige een student is of
niet. In zaak nr. 5, 15 en 22 volgt de jongmeerderjarige geen studie, maar bevindt zich al op de
arbeidsmarkt. Dat de eigen inkomsten van jongmeerderjarigen in deze drie zaken dan ook volledig in
mindering worden gebracht op de behoefte is dan ook niet verwonderlijk. Naderhand bleek dat deze
eigen inkomsten van dusdanige aard waren dat deze resulteerden in een volledige afwijzing van het
verzoek tot een onderhoudsbijdrage.
Er wordt door de rechter geen onderscheid gemaakt tussen studenten van het beroepsonderwijs, het
hoger onderwijs en het vavo. Het onderscheid tussen deze ‘studenten’ is dan ook niet doorslaggevend als
het gaat om de kwestie of de eigen inkomsten als behoefteverlagend moeten worden aangemerkt.
Voor de beoordeling van de rechter zal dus enkel het feit of de jongmeerderjarige studeert of werkt in
overweging worden genomen. Uit het voorgaande blijkt dat als de jongmeerderjarige studeert, de kans
groter is dat zijn eigen inkomsten niet in mindering op zijn behoefte worden gebracht. Als de
jongmeerderjarige werkt, vergroot dit de kans op een vermindering van de behoefte aan een bijdrage.
5.1.4 Conclusie
Uit dit jurisprudentieonderzoek is gebleken dat de eigen inkomsten van een jongmeerderjarige vaak
worden meegenomen in de vaststelling van de onderhoudsbijdrage. De kans dat de eigen inkomsten in
mindering op de behoefte komen wordt vergroot indien de eigen inkomsten structureel en hoger zijn dan
€ 200,- per maand. De inkomsten onder de € 200,- per maand worden als zakgeld of als te gering
beschouwd om in mindering op de behoefte te brengen. De eigen inkomsten worden als structureel
aangemerkt indien zij langer dan drie maanden worden vergaard.
Daarnaast speelt ook de opleiding van een jongmeerderjarige een rol bij de beslissing over de eigen
inkomsten. Indien een jongmeerderjarige studeert, is de kans groter dat de eigen inkomsten niet in
mindering worden gebracht op de behoefte. Indien een jongmeerderjarige werkt en hier inkomsten uit
73
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worden vergaard waarmee hij/zij in eigen levensonderhoud kan voorzien, leidt dit gelijk tot een volledige
afwijzing van het verzoek tot de onderhoudsbijdrage.
5.2 Studie
Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat het volgen van een studie, in combinatie met andere factoren,
doorslaggevend kan zijn voor het al dan niet toekennen van de onderhoudsbijdrage van een
jongmeerderjarige. Uit dit jurisprudentieonderzoek blijkt dat indien de rechter een verzoek tot een
onderhoudsbijdrage toewijst er wel factoren zijn die de behoefte kunnen verlagen. Uit de onderzochte
uitspraken is op te maken dat er niet altijd wordt getoetst aan het soort studiefinanciering die de
jongmeerderjarige ontvangt. Wat wel in elke uitspraak wordt besproken, is de woonsituatie van een
jongmeerderjarige.
5.2.1 Studiefinanciering
Voor het verlagen van de behoefte van een jongmeerderjarige is het van belang of en wat voor een soort
studiefinanciering hij/zij ontvangt. De rechter maakt onderscheid tussen een studiefinanciering als gift of
een studiefinanciering waar een terugbetalingsverplichting op rust, dit kan worden beschouwd als een
lening. Een studiefinanciering kan opgebouwd zijn uit diverse leningen/giften. De basislening, de
aanvullende lening en het collegegeldkrediet zijn onderdelen in de studiefinanciering die gezien kunnen
worden als een lening. Op deze onderdelen rust een terugbetalingsverplichting en deze worden dan ook
in geen enkele uitspraak in mindering op de behoefte gebracht.
In uitspraak nr. 2, 6, 7 en 14 ontvangt een mbo-student een basisbeurs. Deze basisbeurs vormt een gift en
wordt in alle vier de uitspraken als behoefteverlagend aangemerkt. In uitspraak nr. 20 wordt de studie
van de jongmeerderjarige door opa en oma bekostigd, zij betalen diens collegegeld en lesmateriaal. Deze
vorm van bekostiging door familie wordt gelijkgesteld met de basisbeurs en wordt in mindering op de
behoefte gebracht.
Het is opvallend dat in uitspraak nr. 9 de jongmeerderjarige een eenmalig bedrag heeft ontvangen van
een familielid om zijn/haar studie van te betalen. Echter is dit bedrag van dusdanige omvang (€ 22.500,-)
dat dit niet enkel tot mindering heeft geleid, maar in combinatie met de gebrekkige onderbouwing van de
behoeftelijst voldoende was voor een afwijzing.
Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat het aannemelijk is dat een basisbeurs in de vorm van een
gift in mindering op de behoefte wordt gebracht. De rechter volgt daarmee het advies uit het rapport
alimentatienormen op.74 De leningen waar een terugbetalingsverplichting op rust laat de rechter niet in
aanmerking komen voor een verlaging van de behoefte.
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5.2.2 Woonsituatie
Tevens toetst de rechter de woonsituatie van een jongmeerderjarige, hierin is het van belang de
jongmeerderjarige nog thuis woont of uitwonend is. In Iedere uitspraak werd de thuissituatie van de
jongmeerderjarige besproken. Uit dit jurisprudentieonderzoek blijkt dat indien de rechter het verzoek tot
een hogere onderhoudsbijdrage toewijst en de jongmeerderjarige nog thuis woont, dat de gemiddelde
huurprijs voor een uitwonende jongmeerderjarige in vermindering op de behoefte wordt gebracht. De
gemiddelde huurprijs voor 2020 is volgens het Rapport alimentatienormen berekend op € 230,- per
maand (voorheen € 226,-)75.
In uitspraak nr. 3 verzocht de jongmeerderjarige een gemiddelde kamerhuurprijs voor een specifieke stad,
omdat zij daar ging studeren. Ze verzocht een bedrag van € 414,-voor de huur van haar kamer en
onderbouwde dit door een overzicht te overleggen van de gemiddelde kamerhuurprijzen in Groningen.
De rechter kende dit bedrag aan de hand van de informatie en onderbouwing volledig toe.
5.2.3 Conclusie
Indien de jongmeerderjarige studiefinanciering ontvangt waar een terugbetalingsverplichting op rust,
wordt deze niet in mindering op de behoefte gebracht. De basisbeurs, die is blijven bestaan voor
studenten van het beroepsonderwijs, wordt wel in mindering op de behoefte gebracht omdat deze wordt
verstrekt in de vorm van een gift.
De rechter maakt een onderscheid tussen de manier van bekostiging door familie. Indien er een eenmalig
bedrag voor een studie wordt geschonken en deze van dusdanige omvang is (€ 22.500,-) kan dit leiden tot
een afwijzing van de onderhoudsbijdrage omdat de jongmeerderjarige volledig in zijn/haar eigen
levensonderhoud kan voorzien door de omvang van dit bedrag. De bekostiging door familie waarbij de
maandelijkse kosten voor studie voor rekening van opa en oma komen wordt als behoefteverlagend
aangemerkt, aangezien dit een vorm van een gift is wordt deze gelijkgesteld met de basisbeurs.
Indien een student van het hoger onderwijs thuiswonend is, is het aannemelijk dat de gemiddelde
basishuur van € 230,- in mindering op de behoefte van de jongmeerderjarige wordt gebracht.
5.3 Zorgtoeslag
In meer dan de helft van de uitspraken is de zorgtoeslag besproken. In de uitspraken waarin de
zorgtoeslag werd besproken, werd deze ook gelijk in mindering gebracht op de behoefte. De uitleg
hiervoor is dat de premie voor de ziektekostenverzekering onder het bedrag van kosten en
levensonderhoud van de
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WSF-norm valt en de jongmeerderjarige wordt geacht die te voldoen. De zorgtoeslag dient om deze reden
dan ook in mindering op de behoefte te worden gebracht.
Het bedrag werd in iedere uitspraak benoemd, maar omdat dit bedrag per jaar verschilt en de zorgtoeslag
in geen enkele uitspraak gedeeltelijk in mindering is gebracht, is de hoogte van dit bedrag buiten
beschouwing gelaten.
5.4 Deelconclusie
Allesomvattend blijkt uit dit jurisprudentieonderzoek dat de rechter vooral kijkt naar de hoogte van de
eigen inkomsten en of deze eigen inkomsten structureel zijn. Bedragen onder de € 200,- worden vaak
buiten beschouwing gelaten vanwege de geringe omvang van het bedrag. De rechter acht de eigen
inkomsten van een jongmeerderjarige structureel als het gaat om inkomsten die langer dan drie maanden
achtereenvolgend worden vergaard.
De rechter brengt een basisbeurs in de vorm van een gift in mindering op de behoefte. De leningen waar
een terugbetalingsverplichting op rust, worden niet als behoefteverlagend aangemerkt. Indien een
student het hoger onderwijs volgt en thuiswonend is, wordt de gemiddelde basishuur in mindering
gebracht op de behoefte. Indien de jongmeerderjarige zorgtoeslag ontvangt, brengt de rechter deze ook
volledig in mindering op de behoefte.
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Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen
De vorige hoofdstukken hebben antwoord gegeven op de deelvragen van dit onderzoek. In dit hoofdstuk
staat de beantwoording van de onderzoeksvraag centraal. De centrale vraag luidt:
‘’Welke aanbevelingen kunnen er, op basis van literatuuronderzoek, wetsanalyse en
jurisprudentieonderzoek worden gegeven aan Breton advocaten, ingeval van een scheidings- en of
alimentatiezaak met betrekking tot de behoeftebepaling van de onderhoudsbijdrage aan
jongmeerderjarige cliënten?’’
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk worden de conclusies besproken die ten grondslag liggen aan de
beantwoording van de hoofdvraag van het onderzoek. Aan de hand van deze conclusies worden de
aanbevelingen voor de opdrachtgever opgesteld.
6.1 Conclusie
Ouders zijn verplicht om te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun
jongmeerderjarigen. Wanneer ouders gaan scheiden blijft deze verplichting bestaan. Jongmeerderjarigen
ontvangen deze onderhoudsbijdrage vanaf hun 18e levensjaar op hun eigen bankrekening en kunnen hier
zelfstandig aanspraak op maken.
Voor de bepaling van de behoefte van een jongmeerderjarige ontbreekt het aan duidelijk gepubliceerde
maatstaven, die tevens wel opgesteld zijn voor de behoefte bepaling voor minderjarige.maatstaven. Voor
jongmeerderjarige zijn in de geanalyseerde uitspraken twee manieren van behoeftebepaling te
onderscheiden: de behoeftebepaling op grond van de WSF-norm en de behoeftebepaling op grond van de
werkelijke kosten. Op basis van de geanalyseerde uitspraken kan worden geconcludeerd dat de
behoeftebepaling op grond van de WSF-norm de meest gehanteerde methode is, ook voor nietstuderende jongmeerderjarigen. Deze methode bestaat uit verschillende posten en is vatbaar voor
aanpassing aan de situatie.
Naast deze methode is er nog de behoeftebepaling op grond van de werkelijke kosten van een
jongmeerderjarige. Deze methode wordt zelden gehonoreerd, en wanneer dat wel het geval is, enkel
wanneer de behoeftelijst is voorzien van informatie en bijpassend bewijs. De rechter hecht veel waarde
aan de onderbouwing en het overleggen van stukken waaruit blijkt dat een jongmeerderjarige
daadwerkelijk die kosten maakt.
Uit het jurisprudentieonderzoek kan geconcludeerd worden dat er verschillende factoren van belang zijn
voor de beoordeling van de rechter. De rechter hecht veel waarde aan de onderbouwing van de behoefte
en het wel of niet volgen van een studie in combinatie met eigen inkomsten van een jongmeerderjarige
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voor het al dan niet toekennen van een hogere onderhoudsbijdrage. De onderbouwing van de
jongmeerderjarige is van groot belang. Indien de jongmeerderjarige zijn behoefte niet voorziet van bewijs,
Is de kans zeer groot dat er een afwijzing van het verzoek tot een hogere onderhoudsbijdrage zal volgen.
Daarnaast is enkel het volgen van een studie of het ontbreken hiervan geen opzichzelfstaande beslissende
factor voor een toewijzing of afwijzing van een hogere onderhoudsbijdrage. Er wordt veelal gekeken naar
de samenhang van factoren. Indien de jongmeerderjarige bijvoorbeeld niet studeert en wel eigen
inkomsten geniet, is het voor de rechter ook van belang of de jongmeerderjarige hiermee in eigen
levensonderhoud kan voorzien. Indien de rechter acht dat de jongmeerderjarige in eigen
levensonderhoud kan voorzien volgt een afwijzing van het verzoek.
Er zijn factoren die invloed kunnen hebben op de behoefte van een jongmeerderjarige. Dit zijn
achtereenvolgend de eigen inkomsten van een jongmeerderjarige, de studiefinanciering en de
zorgtoeslag.
Geconcludeerd kan worden dat de rechter vooral kijkt naar de hoogte van de eigen inkomsten en of deze
eigen inkomsten structureel zijn. Bedragen onder de € 200,- worden vaak buiten beschouwing gelaten
vanwege de gering omvang van het bedrag. De rechter acht de eigen inkomsten van een
jongmeerderjarige structureel als het gaat om inkomsten die langer dan drie maanden achtereenvolgend
worden vergaard.
Uit de dertig uitspraken blijkt dat de rechter een basisbeurs in de vorm van een gift in mindering op de
behoefte brengt. De leningen waar een terugbetalingsverplichting op rust worden niet als
behoefteverlagend aangemerkt. Indien een student het hoger onderwijs volgt en thuiswonend is, wordt
de gemiddelde basishuur in mindering gebracht op de behoefte. Indien de jongmeerderjarige zorgtoeslag
ontvangt, brengt de rechter deze ook volledig in mindering op de behoefte.
6.2 Aanbevelingen
Met het opstellen van de aanbevelingen wordt voldaan aan het voltooien van de doelstelling van dit
onderzoek, namelijk:‘De opdrachtgever te adviseren over de behoeftebepaling van een jongmeerderjarige
en inzicht te geven in de invloed van eigen inkomsten en persoonsgebonden financiële extra’s op de
onderhoudsbijdrage in een scheidings- en of alimentatiezaak.’
De aanbevelingen zullen bijdragen aan de verdieping van reeds opgestelde literatuur. Daarnaast vormen
ze een advies en kunnen ze in de toekomst worden toegepast door Breton advocaten in geval van
casussen waarbij jongmeerderjarige aan aanspraak willen maken op een hogere onderhoudsbijdrage die
redelijk wordt geacht ten aanzien van de behoefte.
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Indien een jongmeerderjarige cliënt(e) zich tot Breton advocaten wendt waarbij het gaat om een hogere
onderhoudsbijdrage, is het van belang dat de opdrachtgever de behoefte aan de hand van de methode
met de grootste slagingskans weet vast te stellen.
Om te beginnen kan worden aanbevolen om de WSF-norm te hanteren voor het bepalen van de behoefte
van een jongmeerderjarige. Echter dient daarbij in aanmerking te worden genomen dat dit een richtlijn is
en niet vereist is. Alvorens dient goed in kaart te worden gebracht of deze WSF-norm van toepassing is op
de jongmeerderjarige cliënt(e). De slagingskans van een dergelijk verzoek hangt met name af van de
studiesituatie van de jongmeerderjarige.
Indien de WSF-norm niet toereikend is of niet wenselijk wordt geacht, is het zinvol om een behoeftelijst
op te stellen op grond van de werkelijke kosten die de jongmeerderjarige maakt. De slagingskans van de
behoeftebepaling op grond van de werkelijke kosten van een jongmeerderjarige hangt, gelet op het
jurisprudentieonderzoek, voornamelijk af van de onderbouwing van het verzoek. Daarom is het van
belang dat elk bedrag op de behoeftelijst van bewijsmiddelen voorzien is. Tevens is het van belang om
subsidiair een verzoek tot een hogere onderhoudsbijdrage op grond van de WSF-norm in te dienen. De
huidige behoefteberekening van de opdrachtgever omvat alle kosten die een jongmeerderjarige
eventueel zou kunnen hebben. Er wordt dan ook niet aanbevolen om deze aan te passen, maar wel
aanbevolen om de kolom ‘bewijs’ in geen enkel geval leeg te laten.76
Met betrekking tot de behoeftebepaling op basis van de WSF-norm is onderstaande informatie omtrent
de eigen inkomsten en persoonsgebonden financiële extra’s jongmeerderjarige relevant. In acht te
nemen. cliënten dienen goed geïnformeerd te worden over de inkomsten die eventueel als
behoefteverlagend kunnen worden aangemerkt. Er zijn namelijk factoren die van invloed kunnen zijn op
hoogte van de behoefte van een jongmeerderjarige, die daarmee relevant zijn voor een eventuele
behoefteverlaging. Dit zijn achtereenvolgend de eigen inkomsten van een jongmeerderjarige, de
studiefinanciering en de zorgtoeslag.
De opdrachtgever dient te letten op de hoogte en de frequentie van de eigen inkomsten. Bedragen onder
de € 200,- worden vaak buiten beschouwing gelaten vanwege de geringe omvang van het bedrag.
Bedragen met een hogere omvang en een structurele aard worden wel als relevant beschouwd voor de
behoefteverlaging. De eigen inkomsten van een jongmeerderjarige kunnen als structureel worden
aangemerkt als het gaat om inkomsten die langer dan drie maanden achtereenvolgend worden vergaard.
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Bijlage 3: De behoefteberekening
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Een basisbeurs in de vorm van een gift wordt als behoefte verlagend beschouwd en wordt daardoor in
mindering op de behoefte gebracht. in mindering op de behoefte gebracht. De leningen waar een
terugbetalingsverplichting op rust, worden niet als behoefteverlagend aangemerkt. Indien een student
het hoger onderwijs volgt en thuiswonend is, wordt ook de gemiddelde basishuur in mindering gebracht
op de behoefte. Indien de jongmeerderjarige zorgtoeslag ontvangt, wordt deze eveneens volledig in
mindering op de behoefte gebracht.
6.2.1 Beantwoording van de casus
De aanleiding van dit onderzoek bestond uit een casus waarin de kosten van verzorging en opvoeding niet
meer voldoende waren voor de jongmeerderjarige. Deze jongmeerderjarige was gaan studeren (hbo) en
genereerde € 250,- per maand aan inkomsten vanuit arbeid.
Op een jongmeerderjarige rust in beginsel niet de verplichting om in eigen levensonderhoud te kunnen
voorzien. Nu de jongmeerderjarige een studie volgt, nog thuiswonend is en geen eigen inkomsten heeft
van dusdanige aard dat in de eigen behoefte kan worden voorzien, kan er voor de behoeftebepaling
aansluiting worden gezocht bij de WSF-norm. De behoefte van deze jongmeerderjarige dient als volgt te
worden berekend.
De jongmeerderjarige ontvangt € 1071,14 per maand aan studiefinanciering.77 Dit gehele bedrag bestaat
uit een lening waar een terugbetalingsverplichting op rust. Deze dient dan ook niet als behoefteverlagend
aangemerkt te worden. Nu hij thuiswonend is, moet de gemiddelde basishuur van € 230,- in mindering
worden gebracht, evenals de zorgtoeslag van € 104,- per maand.
De eigen inkomsten van de jongmeerderjarige zijn boven de ‘grens’ van € 200,- per maand, die
voortvloeide uit het jurisprudentieonderzoek en besproken wordt in subparagraaf 5.1.4. Daarnaast dient
er gekeken te worden of de eigen inkomsten als structureel kunnen worden aangemerkt. Ervan uitgaande
dat de jongmeerderjarige vaste dagen werkt en langer dan drie maanden in dienst is kunnen de eigen
inkomsten als structureel aangemerkt worden. Omdat er geen eenduidig beleid bestaat omtrent de eigen
inkomsten van een jongmeerderjarige zijn er twee opties opgenomen in figuur 3. Zo kan de
jongmeerderjarige goed geïnformeerd worden en rekening houden met de eigen inkomsten die eventueel
in mindering op de behoefte gebracht kunnen worden.
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Figuur 2: normbedragen studiefinanciering hoger onderwijs art. 3.18 WSF
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Inkomsten per maand

Optie 1

Optie 2

Lening

€ 494,39

€ 494,39

Aanvullende beurs

€ 403,17

€ 403,17

Collegegeldkrediet

€ 173,58

€ 173,58

Totaal

€ 1071,14

€ 1071,14

Gemiddelde basishuur

€ 230

€ 230

Zorgtoeslag

€ 104

€ 104

In mindering (op behoefte)

Eigen inkomsten

€ 250

Totaal

€ 334

€ 584

Totaal (inkomsten – in mindering )

€ 737,14

€ 487,14
Figuur 3: Casus: de behoefteberekening
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Bijlage 2: Het jurisprudentieonderzoek
De schematische weergave van het jurisprudentieonderzoek behoeft een kleine uitleg en zal daarom per
kolom besproken worden. Allereerst zijn de toegewezen uitspraken voorzien van een ‘groene’ kleur en de
afgewezen uitspraken voorzien van een ‘rode’ kleur om onduidelijkheid te voorkomen.
Uitspraak  In deze kolom zijn de uitspraken genummerd die terug te vinden zijn in bijlage 1 van dit
onderzoeksrapport.
Onderbouwing  De informatie die de jongmeerderjarige verschaft, waarop het verzoek tot een hogere
onderhoudsbijdrage is gebaseerd.
Bedrag  het bedrag dat de jongmeerderjarige verzoekt.
Gedraging jongmeerderjarige  Hiermee wordt de manier bedoeld waarop de jongmeerderjarige zich
gedraagt. Hier valt de omgang met de ouders onder tezamen met hoe de jongmeerderjarige met zijn
maatschappelijke carrière omgaat. Daarnaast is het ook van belang hoe de jongmeerderjarige zijn leven
vormgeeft.
Eigen inkomsten  Hierbij is van belang of de jongmeerderjarige eigen inkomsten genereert.
Opleidingsniveau  Naast het opleidingsniveau vallen ook:
- Of jongmeerderjarige thuis- of uitwonend is
- Soort studiefinanciering
Persoonsgebonden financiële extra’s  Welke kosten, naast de eigen inkomsten, nog meer van invloed
kunnen zijn op de behoefte van een jongmeerderjarige.
Beoordeling van de rechter  Hoe de rechter over de aspecten oordeelt en welke uitleg hierbij wordt
gegeven.
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Uitspraak Onderbouwing

Bedrag

Gedraging
jongmeerderjarige

Eigen inkomsten

Opleidingsniveau

Financiële extra's

Beoordeling rechter

1

Behoeftelijst op grond € 467
van NIBUD onderzoek.

Onbesproken

Onbekend

hbo / uitwonend

Zorgtoeslag

Afwijzing: Behoeftelijst
onvoldoende onderbouwd.
Aansluiting WSF-norm

2

Behoeftelijst

€ 1.770

Onbesproken

Onbekend

mbo / thuiswonend
basisbeurs

Zorgtoeslag: in mindering

Wijst een bedrag van € 1505 toe op
grond van onderbouwing
behoeftelijst.

3

WSF-norm

€ 1.056

Geen contact

Eigen inkomsten € 75

hbo / thuiswonend

Zorgtoeslag: in mindering

Wijst een bedrag van € 486 toe ogv
WSF-norm gemiddelde huur, eigen
inkomsten van zorgtoeslag in
mindering. Geen contact niet
voldoende voor een afwijzing

4

Behoeftelijst

€ 600

Onbesproken

Onbekend

hbo / thuiswonend

Onbesproken

Afwijzing: Behoeftelijst
onvoldoende onderbouwd.
Aansluiting WSF-norm

5

Behoeftelijst

€ 400

Onbesproken

€ 900

Werk / thuiswonend

Zorgtoeslag

Afwijzing: Eigen inkomsten
voldoende nu jm thuis woont en
geen studie volgt

6

Behoeftelijst

€ 957

Onbesproken

Stage vergoeding:
bedrag onbekend

mbo / thuiswonend
Basisbeurs

Zorgtoeslag: in mindering

7

WSF-norm

€ 75

Onbesproken

€ 130

mbo / thuiswonend
Basisbeurs

Zorgtoeslag onbesproken

Wijst bedrag van behoeftelijst toe
vanwege goede onderbouwing en
geen bezwaar tegenpartij
Wijst verzoek toe: Eigen inkomsten
beschouwd als zakgeld (geringe
omvang).

8

Primair: behoeftelijst
Subisdiair: WSF-norm

€ 238

Onbesproken

Onbekend

vavo
(Volwassenonderwijs)

Zorgtoeslag: in mindering

9

WSF-norm

€ 521

Onbesproken

€ 150 in zomervakantie

10

WSF-norm

€ 712

Onbesproken

€ 230 Niet structureel
en substantieel

wo / uitwonend
Zorgtoeslag: in mindering
Studie bekostigd door opa
& oma.
hbo / uitwonend, niet in Zorgtoeslag onbesproken
aanmerking enige vorm
van studiefinanciering

Wijst subsidiair verzoek toe: WSFnorm volwassenonderwijs
gelijkgesteld met MBO.
Tegemoetkoming scholieren in
mindering
Wijst verzoek toe min studiekosten
door opa en oma betaald. eigen
inkomsten te gering.
Volgt WSF-norm. Wijst verzoek
volledig toe. Onderhoudsbijdrage €
712

Uitspraak Onderbouwing

Bedrag

Gedraging
jongmeerderjarige

Eigen inkomsten

Opleidingsniveau

Financiële extra's

Beoordeling rechter

11

WSF-norm

€ 358,50

Onbesproken

Onbekend

hbo / thuiswonend

Zorgtoeslag onbesproken

12

Behoeftelijst

€ 308

Onbesproken

Onbekend

hbo / uitwonend Recht op Zorgtoeslag onbesproken
lening zonder
terugbetalingsverplichting

13

Behoeftelijst

€ 383,00

Onbesproken

€ 333

wo / uitwonend

Zorgtoeslag in mindering

14

WSF-norm

€ 539,60

Onbesproken

€ 350

mbo / thuiswonend
basisbeurs

Zorgtoeslag in mindering

15

Behoeftelijst

€ 360

Onbesproken

€ 1.100

Werkend / thuiswonend

Zorgtoeslag onbesproken

16

Behoeftelijst

€ 436

Onbesproken

Onbekend

Scholier (6-vwo)

Zorgtoeslag onbesproken

Wijst WSF-norm toe, indien geschil
over het bedrag dient jm hierover
zelf te procederen.
Wijst het verzoek af. Behoeftelijst
onvoldoende onderbouwd. Gezien
inkomen ouders en recht op
studielening in de vorm van gift
Afwijzing : aansluiting WSF-norm;
eigen inkomsten in mindering,
structureel. Onderhoudsbijdrage €
50
Wijst WSF-norm toe: € 100 eigen
inkomsten, gemiddelde huur,
zorgtoeslag in mindering.
Afwijzing: eigen inkomsten
voldoende nu jongmeerderjarige
thuis woont en geen studie volgt
Behoeftelijst onvoldoende
onderbouwd. Aansluiting WSF-norm.

17

WSF-norm

€ 643

Onbesproken

Zorgtoeslag in mindering

Wijst WSF-norm toe. Gemiddelde
huur in mindering.

18

WSF-norm

€ 300

Onbesproken

Zorgtoeslag in mindering

19

WSF-norm

€ 573

Onbesproken

Buiten beschouwing.
hbo / thuiswonend
Niet structureel en
substantieel, werkt
alleen als de studie het
toelaat
€ 462
Vavo
(Volwassenonderwijs),
Tegemoetkoming
scholieren in mindering
€ 300
hbo / uitwonend

20

Behoeftelijst

€ 560

Onbesproken

€ 200

Zorgtoeslag onbesproken

Wijst verzoek toe: eigen inkomsten
in mindering stuctureel en
substantieel. Onderhoudsbijdrage: €
290
Wijst verzoek toe: eigen inkomsten
van € 150 in mindering op behoefte.
Onderhoudsbijdrage: € 218
Afwijzing: Behoeftelijst
onvoldoende onderbouwd.
Schenking voor studie als voldoende
geacht evenals de optie om een
'lening' aan te gaan.

wo / uitwonend
eenmalig bedrag voor
studie gehad

Zorgtoeslag in mindering
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Uitspraak Onderbouwing

Bedrag

Gedraging
jongmeerderjarige

Eigen inkomsten

Opleidingsniveau

Financiële extra's

Beoordeling rechter

21

WSF-norm

€ 349

Onbesproken

€ 279

hbo / thuiswonend

Zorgtoeslag in mindering

22

Behoeftelijst

€ 285

Onbesproken

€ 600

Deeltijd student

Zorgtoeslag in mindering

23

Behoeftelijst

€ 594

Onbesproken

€ 310

hbo / uitwonend

Zorgtoeslag in mindering

24

WSF-norm

€ 112

Onbesproken

€ 180 uit bijbaan, mee hbo / thuiswonend
Zorgtoeslag in mindering
gestopt vanwege studie studielening
terugbetalingsverplichting

Wijst WSF-norm toe: eigen
inkomsten € 100 in mindering als
redelijk geacht.
Onderhoudsbijdrage: € 249
Eigen inkomsten en zorgtoeslag in
mindering.
Afwijzing: behoeftelijst onvolledig.
eigen inkomsten (zakgeld) en
studiefinanciering buiten
beschouwing.
Wijst WSF-nprm toe: eigen
inkomsten buiten beschouwing
(gering). Onderhoudsbijdrage: € 112

25

WSF-norm

€ 808

Onbesproken

Bedrag onbekend, wel
aanwezig

mbo / thuiswonend

Zorgtoeslag in mindering

26

Nibudstudentenonderzoek
2015

€ 1.100

Onbesproken

€ 820

mbo / geen recht op
studiefinanciering

Zorgtoeslag in mindering

27

Behoeftelijst

€ 526

Onbesproken

Onbekend

wo / uitwonend

Zorgtoeslag onbesproken

28

Behoeftelijst

€ 315

Onbesproken

Bedrag onbekend, wel
aanwezig

hbo / thuiswonend

Zorgtoeslag onbesproken

29

WSF-norm

€ 418

Onbesproken

€ 81

mbo / thuiswonend
Geen recht op
studiefinanciering

Zorgtoeslag in mindering

30

WSF-norm

€ 648

Onbesproken

€ 200

hbo / uitwonend
Zorgtoeslag onbesproken
Recht op
studiefinanciering zonder
terugbetalingsverplichting

Wijst wsf-norm toe. eigen
inkomsten gebruikelijk voor student.
Onderhoudsbijdrage: € 127 naar
draagkracht
Wijst toe op grond van NIBUD. eigen
inkomsten volledig in mindering.
Onderhoudsbijdrage: € 459
Afwijzing: behoeftelijst
onvoldoende onderbouwd.
Aansluiting WSF-norm.
Afwijzing: behoeftelijst
onvoldoende onderbouwd.
Onvolledige informatie.
Wijst WSF-norm toe: eigen
inkomsten gering, buiten
beschouwing. Onderhoudsbijdrage:
€ 418
Afwijzing: Eigen inkomsten gering,
buiten beschouwing.
Onderhoudsbijdrage: € 648
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Bijlage 3: De behoefteberekening

Behoefteberekening
Netto uitgaven:
Woning
Kale huur incl. servicekosten
Hypotheekrente
Aflossings-/Spaardeel hypotheek
Premie levensverzekering gekoppeld
Andere bijzondere woonlasten 1
Andere bijzondere woonlasten 2
Saldo woonlasten

Per maand

Per jaar

Bewijsstuk

Gebruikerslasten
Gas/water/licht
Telefoonkosten
Onroerende zaakbelasting
Rioolrechten
Verontreinigingrechten
Andere gebruikerslasten
Saldo woonlasten

Per maand

Per jaar

Bewijsstuk

Verzekeringen en onderhoud
Opstalverzekering
Inboedelverzekering
Onderhoud
Rioolrechten(website eigen huis)
Hulp in de huishouding en glazenwasser
Andere lasten 1 (verzekering en onderhoud)
alarminstallatie
Andere lasten 2 (verzekering en onderhoud)
Saldo verzekeringen en onderhoud

Per maand

Per jaar

Bewijsstuk

54

Dagelijks levensonderhoud
Boodschappen
Kleding en schoenen
Persoonlijke verzorging
Oppas/kinderopvang
Huisdieren
Zakgeld
Cadeaus
Andere lasten dagelijks onderhoud
Saldo dagelijks levensonderhoud

Per maand

Per jaar

Bewijsstuk

Vervoer
Brandstof + parkeerkosten
Verzekering auto
Wegenbelasting
Onderhoud
Lidmaatschap ANWB
Kosten openbaar vervoer
Saldo dagelijks vervoerskosten

Per maand

Per jaar

Bewijsstuk

Vaste uitgaven
Ziektekostenverzekering
Eigen risico verzekering
Aanvullende ziektekosten verzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Rechtsbijstandverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Begrafenisverzekering
Doorlopende reisverzekering
Abonnementen, kranten, tijdschriften
Kabeltelevisie/internet
Andere vaste uitgaven (Skype)
Saldo vaste uitgaven

Per maand

Per jaar

Bewijsstuk

Ontspanning
Vakantie
Uitgaan, buiten de deur eten
Boeken + leesclub
Sportverenigingen
Muziekvereniging
Overige lidmaatschappen (schildercursus,
talencentrum, schrijfcursus)
Andere lasten ontspanning (massage)
Saldo ontspanning

Per maand

Per jaar

Bewijsstuk

Overige uitgaven
Medicijnen niet vergoed
Psycholoog
lenzen
Saldo overige uitgaven

Per maand

Per jaar

Bewijsstuk

Reserveringen
Vervanging inboedel, huishoudelijke apparatuur
Vervanging auto
Andere reserveringen
Saldo overige reserveringen

Per maand

Per jaar

Bewijsstuk

Oudedagvoorziening
Pensioenpremies
Lijfrentepremies
Andere (oude dag) reserveringen
Saldo oudedagvoorziening

Per maand

Per jaar

Bewijsstuk

Sparen
Sparen
Geld ouders
Saldo sparen

Per maand

Per jaar

Bewijsstuk

Ontvangsten
Huurtoeslag
Zorgtoeslag
Kindgebonden budget
Kinderbijslag

Per maand

Per jaar

Bewijsstuk

Totalen
Saldo woonlasten
Saldo gebruikerslasten
Saldo verzekering en onderhoud
Saldo levensonderhoud
Saldo vervoerskosten
Saldo vaste uitgaven
Saldo ontspanning
Saldo overige uitgaven
Saldo reserveringen
Saldo oudedagvoorziening
Saldo sparen
Totaal saldi
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