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Draagkrachttabel (2018) tot 
AOW-leeftijd 
 

• NBI 0 tot € 1.350: minimum draagkracht 
• NBI van € 1.350: 100% [NBI – (0,3 x NBI + 870)] 
• NBI van € 1.400: 90% [NBI – (0,3 x NBI + 870)] 
• NBI van € 1.450: 80% [NBI – (0,3 x NBI + 870)] 
• NBI van € 1.500: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 870)] 
• NBI van € 1.550: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 895)] 
• NBI van € 1.600: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 920)] 

 

Netto besteedbaar 
inkomen 

DKL1 Drachtkracht2  

0 tot 1.350 per maand  25/1 50/2 of meer 
van 1.350 tot 1.400 (1.275) 75 
van 1.400 tot 1.450 (1.290) 99 
van 1.450 tot 1.500 (1.305) 116 
van 1.500 tot 1.550 (1.320) 126 
van 1.550 tot 1.600 (1.360) 133 
Vanaf 1.600 (1.400) 140 

 

 

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 1.600 vaste tabelbedragen 
aanbevolen. Tot een NBI van 1.600 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 1.600 is sprake van een vast percentage vrije ruimte.  

                                           
1 DKL = draagkrachtloos inkomen: 0,3 x NBI + 870, 895 of 920. 
2 Afgerond op hele euro’s 



 

Draagkrachttabel (2018) vanaf AOW-leeftijd 
• NBI 0 tot € 1.525: minimum draagkracht 
• NBI van € 1.525: 90% [NBI – (0,3 x NBI + 993)] 
• NBI van € 1.575: 80% [NBI – (0,3 x NBI + 993)] 
• NBI van € 1.625: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 993)] 
• NBI van € 1.675: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 1.018)] 
• NBI van € 1.725: 70% [NBI – (0,3 x NBI + 1.043)] 

 

Netto besteedbaar 
inkomen 

DKL3 Drachtkracht4  

0 tot 1.525 per maand  25/1 50/2 of meer 
van 1.525 tot 1.575 (1.451) 67 
van 1.575 tot 1.625 (1.466) 88 
van 1.625 tot 1.675 (1.481) 101 
van 1.675 tot 1.725 (1.521) 108 
Vanaf 1.725 (1.561) 115 

 

 

 

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 1.725 vaste tabelbedragen 
aanbevolen. Tot een NBI van 1.725 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 1.725 is sprake van een vast percentage vrije ruimte. 

                                           
3 DKL = draagkrachtloos inkomen: 0,3 x NBI + 993, 1018 of 1043. 
4 Afgerond op hele euro’s. 
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