
 

Januari 2021 

Draagkrachttabel (2021) tot 
AOW-leeftijd 
Voor de berekening van kinderalimentatie als bedoeld in paragraaf 4.5 van het rapport 
alimentatienormen 

 

• NBI 0 tot € 1.450: minimum draagkracht 
• NBI van € 1.450: 100% [NBI – (0,3 x NBI + 950)] 
• NBI van € 1.500: 90% [NBI – (0,3 x NBI + 950)] 
• NBI van € 1.550: 80% [NBI – (0,3 x NBI + 950)] 
• NBI van € 1.600: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 950)] 
• NBI van € 1.650: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 975)] 
• NBI van € 1.700: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 1.000)] 

 

Netto besteedbaar 
inkomen 

DKL1 Draagkracht2  

0 tot 1.450 per maand  25/1 50/2 of meer 
van 1.450 tot 1.500 (1.385) 65 
van 1.500 tot 1.550 (1.400) 90 
van 1.550 tot 1.600 (1.415) 108 
van 1.600 tot 1.650 (1.430) 119 
van 1.650 tot 1.700 (1.470) 126 
Vanaf 1.700 (1.510) 133 

 

 

Bij de laagste netto besteedbare inkomens is geen sprake van een vast, maar van een 
toenemend percentage vrije ruimte. Om draagkrachtverschillen rond de grens van de 
schijven van het NBI te vermijden, worden tot een NBI van 1.700 vaste tabelbedragen 
aanbevolen. Tot een NBI van 1.700 is de aanbevolen draagkracht volgens de tabel 
daarom het afgeronde bedrag in de derde kolom. Indien er sprake is van extra lasten als 
bedoeld in paragraaf 7.2 van het rapport, wordt – in plaats van de vaste tabelbedragen – 
de draagkrachtformule voor dat betreffende inkomenssegment gebruikt. Bij besteedbare 
inkomens vanaf 1.700 is sprake van een vast percentage vrije ruimte. 

 

 

 
1 DKL = draagkrachtloos inkomen: 0,3 x NBI + 950, 975 of 1.000. 
2 Afgerond op hele euro’s 



 

 

 

 

Januari 2021 

Draagkrachttabel (2021) vanaf AOW-leeftijd 
Voor de berekening van kinderalimentatie als bedoeld in paragraaf 4.5 van het rapport 
alimentatienormen 

 

• NBI 0 tot € 1.625: minimum draagkracht 
• NBI van € 1.625: 90% [NBI – (0,3 x NBI + 1.070)] 
• NBI van € 1.675: 80% [NBI – (0,3 x NBI + 1.070)] 
• NBI van € 1.725: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 1.070)] 
• NBI van € 1.775: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 1.095)] 
• NBI van € 1.825: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 1.120)] 

 

Netto besteedbaar 
inkomen 

DKL3 Draagkracht4  

0 tot 1.625 per maand  25/1 50/2 of meer 
van 1.625 tot 1.675 (1.558) 61 
van 1.675 tot 1.725 (1.573) 82 
van 1.725 tot 1.775 (1.588) 96 
van 1.775 tot 1.825 (1.628) 103 
Vanaf 1.825  (1.668) 110 

 

 

Bij de laagste netto besteedbare inkomens is geen sprake van een vast, maar van een 
toenemend percentage vrije ruimte. Om draagkrachtverschillen rond de grens van de 
schijven van het NBI te vermijden, worden tot een NBI van 1.825 vaste tabelbedragen 
aanbevolen. Tot een NBI van 1.825 is de aanbevolen draagkracht volgens de tabel 
daarom het afgeronde bedrag in de derde kolom. Indien er sprake is van extra lasten als 
bedoeld in paragraaf 7.2 van het rapport, wordt – in plaats van de vaste tabelbedragen – 
de draagkrachtformule voor dat betreffende inkomenssegment gebruikt. Bij besteedbare 
inkomens vanaf 1.825 is sprake van een vast percentage vrije ruimte. 

 

 
3 DKL = draagkrachtloos inkomen: 0,3 x NBI + 1070, 1095 of 1120. 
4 Afgerond op hele euro’s. 
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