
Draagkrachttabel (2014) tot AOW-leeftijd 

- NBI 0 tot € 1.250:   minimum draagkracht   

- NBI van € 1.250:  100% [NBI – (0,3 x NBI + 810)]   

- NBI van € 1.300:  90% [NBI – (0,3 x NBI + 810)]  

- NBI van € 1.350:  80% [NBI – (0,3 x NBI + 810)]  

- NBI van € 1.400:  70% [NBI – (0,3 x NBI + 810)]  

- NBI van € 1.450:  70% [NBI – (0,3 x NBI + 835)]  

- NBI van € 1.500:  70% [NBI – (0,3 x NBI + 860)]  

  

Netto besteedbaar inkomen 1 DKL2   draagkracht3 

0 tot 1.250 per maand      25/1 50/2 of meer 

van 1.250 tot 1.300   (1.185)   65 

van 1.300 tot 1.350   (1.200)   90 

van 1.350 tot 1.400   (1.215)   108 

van 1.400 tot 1.450   (1.230)   119 

van 1.450 tot 1.500   (1.270)   126 

 

1.500      (1.310)   133 

1.550     (1.325)   158 

1.600     (1.340)   182  

1.650     (1.355)   207 

1.700     (1.370)   231 

1.750     (1.385)   256 

1.800     (1.400)   280 

1.850     (1.415)   305 

1.900     (1.430)   329 

1.950     (1.445)   354 

2.000     (1.460)   378 

2.050     (1.475)   403 

2.100     (1.490)   427 

2.150     (1.505)   452 

2.200     (1.520)   476 

2.250     (1.535)   501 

2.300     (1.550)   525 

2.350     (1.565)   550 

2.400     (1.580)   574 

2.450     (1.595)   599 

2.500     (1.610)   623 

2.550     (1.625)   648 

2.600     (1.640)   672 

2.650     (1.655)   697 

2.700     (1.670)   721 

2.750     (1.685)   746, 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 1500. In de eerste schijven tot 1.500 is daarom de aanbevolen draagkracht 

volgens de tabel maximaal het afgeronde bedrag in de derde kolom. Bij besteedbare inkomens vanaf 1500 is 

sprake van een vast percentage vrije ruimte.  
2DKL = draagkrachtloos inkomen: 0,3 x NBI + 810, 835 of 860. 
3Afgerond op hele euro’s, te verhogen met het fiscaal voordeel vanwege de persoonsgebonden aftrek 

levensonderhoud kinderen als daar recht op bestaat. 



   

2 

 

Draagkrachttabel (2014) vanaf AOW-leeftijd 
- NBI 0 tot € 1.360:    minimum draagkracht 

- NBI van € 1.360  100% [NBI – (0,3 x NBI + 900)]   

- NBI van € 1.400:  90% [NBI – (0,3 x NBI + 900)]   

- NBI van € 1.450:  80% [NBI – (0,3 x NBI + 900)]   

- NBI van € 1.500:  70% [NBI – (0,3 x NBI + 900)]   

- NBI van € 1.550:  70% [NBI – (0,3 x NBI + 925)]   

- NBI vanaf € 1.600:  70% [NBI – (0,3 x NBI + 950)]   

 

Netto besteedbaar inkomen 4 DKL5   draagkracht6 

0 tot 1.360 per maand      25/1 50/2 of meer 

van 1.360 tot 1.400   (1.305)   50 

van 1.400 tot 1.450   (1.320)   72 

van 1.450 tot 1.500   (1.335)   92 

van 1.500 tot 1.550   (1.350)   105 

van 1.550 tot 1.600   (1.390)   112 

 

1.600     (1.430)   119 

1650     (1.445)   144 

1700     (1.460)   168 

1750     (1.475)   193, 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 1.600. In de eerste schijven tot 1.600 is daarom de aanbevolen draagkracht 

volgens de tabel maximaal het afgeronde bedrag in de derde kolom. Bij besteedbare inkomens vanaf 1.600 is 

sprake van een vast percentage vrije ruimte.  
5DKL = draagkrachtloos inkomen: 0,3 x NBI + 900, 925 of 950. 
6Afgerond op hele euro’s, te verhogen met het fiscaal voordeel vanwege de persoonsgebonden aftrek 

levensonderhoud kinderen als daar recht op bestaat. 


