
          Januari 2016 

Draagkrachttabel (2016) tot AOW-leeftijd  

- NBI 0 tot € 1.300: minimum draagkracht  

- NBI van € 1.300: 100% [NBI – (0,3 x NBI + 840)]  

- NBI van € 1.350:   90% [NBI – (0,3 x NBI + 840)]  

- NBI van € 1.400:   80% [NBI – (0,3 x NBI + 840)]  

- NBI van € 1.450:   70% [NBI – (0,3 x NBI + 840)]  

- NBI van € 1.500:   70% [NBI – (0,3 x NBI + 865)]  

- NBI van € 1.550:   70% [NBI – (0,3 x NBI + 890)]  

Netto besteedbaar inkomen1   DKL2    draagkracht3  

0 tot 1.300 per maand       25/1 50/2 of meer  

van 1.300 tot 1.350    (1.230)    70  

van 1.350 tot 1.400    (1.245)    95  

van 1.400 tot 1.450    (1.260)    112  

van 1.450 tot 1.500    (1.275)    123  

van 1.500 tot 1.550    (1.315)    130  

1.550      (1.355)   137 

1.600      (1.370)    161  

1.650      (1.385)    186  

1.700      (1.378)    210  

1.750      (1.415)    235  

1.775      (1.423)    247 

etcetera  

  

                                                           
1 Bij de laagste netto besteedbare inkomens is geen sprake van vast, maar van een toenemend percentage vrije ruimte. Om 

draagkrachtverschillen rond de grens van de schijven van het NBI te vermijden, wordt gekozen voor vaste tabelbedragen 
tot een NBI van 1550. In de eerste schijven tot 1.550 is daarom de aanbevolen draagkracht volgens de tabel maximaal het 
afgeronde bedrag in de derde kolom. Bij besteedbare inkomens vanaf 1550 is sprake van een vast percentage vrije ruimte.  
2 DKL = draagkrachtloos inkomen: 0,3 x NBI + 840, 865 of 890.  
3 Afgerond op hele euro’s 



Draagkrachttabel (2016) vanaf AOW-leeftijd  

- NBI 0 tot € 1.475: minimum draagkracht  

- NBI van € 1.475: 90% [NBI – (0,3 x NBI + 960)]  

- NBI van € 1.525: 80% [NBI – (0,3 x NBI + 960)]  

- NBI van € 1.575: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 960)]  

- NBI van € 1.625: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 985)]  

- NBI van € 1.675: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 1.010)]  

Netto besteedbaar inkomen4   DKL5    draagkracht6 

0 tot 1.475 per maand       25/1 50/2 of meer  

van 1.475 tot 1.525    (1.403)    65  

van 1.525 tot 1.575    (1.418)    86  

van 1.575 tot 1.625    (1.433)    100 

van 1.625 tot 1.675    (1.473)    107  

1.675      (1.513)    114  

1.725     (1.528)    138 

1.775      (1.543)   163  

1.825      (1.558)    187 

etcetera  

                                                           
4 Bij de laagste netto besteedbare inkomens is geen sprake van vast, maar van een toenemend percentage vrije ruimte. Om 

draagkrachtverschillen rond de grens van de schijven van het NBI te vermijden, wordt gekozen voor vaste tabelbedragen 
tot een NBI van 1.675. In de eerste schijven tot 1.675 is daarom de aanbevolen draagkracht volgens de tabel maximaal het 
afgeronde bedrag in de derde kolom. Bij besteedbare inkomens vanaf 1.675 is sprake van een vast percentage vrije ruimte.  
5 DKL = draagkrachtloos inkomen: 0,3 x NBI + 960, 985 of 1010.  
6 Afgerond op hele euro’s.  


