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Praktijk - Big Mac & de vergelijking 

 

De rechtbank Middelburg stond voor de vraag hoeveel kinderalimentatie een man die in Suriname 

woont voor zijn kinderen in Nederland zou moeten betalen. De Nederlandse bijstandsnorm kan niet 

als uitgangspunt dienen, want de Nederlandse levenstandaard verschilt te zeer van die van de 

Surinaamse. 

 

De vraag is dan welke vergelijking wél opgaat. De rechtbank in Middelburg hanteerde de ‘Big Mac-

Index’. In r.o. 4.5 overwoog de rechtbank het volgende:  

 

‘De kosten van levensonderhoud en de levensstandaard zijn in Suriname lager. De man stelt dat de zogeheten 

Big Mac-Index van toepassing is. Hij geeft aan dat dit een methode is, ontworpen door The economist - een 

respectabel financieel-economisch weekblad uit Groot-Brittannië - waarmee het financiële levenspeil tussen de 

verschillende landen vergeleken kan worden. De Big Mac is een soort ‘mandje’ van producten en geeft een 

redelijke doorsnee van het prijsniveau in een economie. De methode gaat ervan uit dat een Bic Mac in elk land 

ongeveer even duur moet zijn zodat er aan de hand van de vergelijking tussen de prijzen vastgesteld kan 

worden wat de waarde (gezien vanuit de levensstandaard) van een Nederlands bedrag is als je het omrekent 

naar het Surinaamse. De man rekent de bijstandsnorm van Nederland om naar een Surinaams bedrag dat 

dezelfde waarde vertegenwoordigt, gebaseerd op de verschillen in levensstandaard in beide landen. Een Big 

Mac kost in Suriname SRD 11.25, omgerekend € 2,47. In Nederland kost een Big Mac € 3,15 zodat het 

levenspeil in Suriname ongeveer twee derde van het levenspeil in Nederland bedraagt. De rechtbank gaat uit 

van de door de man aangevoerde Big Mac-methode, nu deze door de vrouw en dochter onvoldoende 

gemotiveerd is betwist en de rechtbank niet onredelijk voorkomt.’  

 

Volgens de rechtbank impliceert dit dat de ‘Surinaamse bijstandnorm’ twee derde van de 

Nederlandse bijstandsnorm bedraagt.  

De vergelijking van twee bijstandsnormen kom dus tot stand op basis van de prijs van een Big Mac. 

Dat lijkt misschien een ietwat wonderlijke vergelijking, maar in deze context is de vergelijking correct. 
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