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Draagkracht Pre-CATS (H10a debiteur) 
Draagkracht Pre-CATS 

1. Verzamelinkomen of belastbaar inkomen - Draagkrachtvae voet = Restinkomen. 
2. Restinkomen verdelen over 4 schijven. 
3. De bedragen per schijf bij elkaar opgeteld is de draagkracht per jaar. 
4. Draagkracht per jaar/12 = draagkracht per maand. 

Voetoverheveling 
Schijfoverheveling 
Overheveling partner Pre-Cats 

Draagkrachtvrije voet 
De draagkrachtvrije voet is het gedeelte van het inkomen waarover geen draagkracht wordt berekend. De 
draagkrachtvrije voet is afhankelijk van: 

• Het belastbaar minimum loon. 
• Alleenstaande ouderkorting of recht op verhoging van de gecombineerde 

heffingskorting. 
• of de debiteur een partner heeft. 

Percentages draagkrachtvrije voet (pre-Cats) 
A Recht op alleenstaande ouderkorting of de partner heeft recht op verhoging van de gecombineerde heffingskorting 

In 2001 en 2002 
B Recht op alleenstaande ouderkorting of de partner heeft recht op verhoging van de gecombineerde heffingskorting 
C Iedereen die niet onder A of B valt 
Bedrag draagkrachtvrije voet (pre-Cats) 
Jaar 	A 0,00% (2001/2002 27,22%) B 100% 	 C 500/0 
2022 	€ 0,00 	 € 22.356,00 	€ 11.178,00 
2021 	€ 0,00 	 € 21.835,01 	€ 10.917,51 
2020 	€ 0,00 	 € 21.431,00 	€ 10.715,50 
2019 	€ 0,00 	 € 20.940,77 	€ 10.470,39 
2018 	€ 0,00 	 € 20.450,88 	€ 10.225,44 
2017 	€ 0,00 	 € 20.108,74 	€ 10.054,37 
2016 	€ 0,00 	 € 19.758,74 	€ 9.879,41 
2015 	€ 0,00 	 € 19.463,33 	€ 9.731,67 
2014 	€ 0,00 	 € 19.253,38 	€ 9.626,69 
2013 	€ 0,00 	 € 19.043,42 	€ 9.521,71 
2012 	€ 0,00 	 € 20.132,97 	€ 10.066,48 
2011 	€ 0,00 	 € 19.954,92 	€ 9.977,46 
2010 	€ 0,00 	 € 19.529,77 	€ 9.764,89 
2009 	€ 0,00 	 € 19.184,89 	€ 9.592,45 
2008 	€ 0,00 	 € 18.605,41 	€ 9.302,71 
2007 	€ 0,00 	 € 17.982,25 	€ 8.991,13 
2006 	€ 0,00 	 € 17.562,99 	€ 8.781,50 
2005 	€ 0,00 	 € 17.421,51 	€ 8.710,75 
2004 	€ 0,00 	 € 17.427,64 	€ 8.713,82 
2003 	€ 0,00 	 € 15.683,92 	€ 7.841,96 
2002 	€ 4.105,49 	 € 15.082,61 	€ 7541,31 
2001 	€ 3.945,32 	 € 14.494,18 	€ 7.247,09 

Verhoging van de gecombineerde heffingskorting 
Een persoon heeft altijd een verhoging gecombineerde heffingskorting in een peiljaar voor draagkrachtmeting 
indien hij aan alle volgende voorwaarden voldoet: 

• heeft in het peiljaar voor draagkrachtmeting een toetsingsinkomen dat lager is dan 
het normbedrag verhoging gecombineerde heffingskorting in het peiljaar voor 
draagkrachtmeting, 

• zijn partner heeft in het peiljaar voor draagkrachtmeting een toetsingsinkomen dat 
hoger is dan het normbedrag verhoging gecombineerde heffingskorting in het 
peiljaar voor draagkrachtmeting. 

• Normbedraa verhoging gecombineerde heffingskorting:  
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Kalenderjaar 	 Normbedrag 	 Opmerking 
2022 	 8.835,00 	 (voorlopig) 
2021 	 8.835,00 
2020 	 7.849,00 
2019 	 7.098,00 
2018 	 6.513,00 
2017 	 6.481,00 	 Correctie: Was 6.450,50 
2016 	 6.450,00 	 Correctie: Was 6.399,79 
2015 	 6.351,00 	 Correctie: Was 6.106,00 
2014 	 6.106,00 
2013 	 5.689,00 
2012 	 6.481,00 	 Correctie: was 6.401,00 
2011 	 6.351,00 
2010 	 6.266,00 	 Correctie was 6.265,00 
2009 	 3.319,00 
2008 	 6.520,00 
2007 	 6.410,00 
2006 	 5.800,00 

Schijven 
Het inkomen van de debiteur wordt nadat de draagkrachtvrije voet er vanaf is gehaald, verdeeld over maximaal 
vier schijven. Over deze schijven berekenen we de draagkracht. De schijven hebben elk een eigen percentage: 

• Schiff 1: 
50% van de voor de debiteur/partner geldende draagkrachtvrije voet. 

• Schiff 2: 
50% van de voor de debiteur/partner geldende draagkrachtvrije voet. 

• Schiff 3: 
260% van het gecorrigeerd belastbaar minimum loon, verminderd met de voor de 
debiteur/partner geldende draagkrachtvrije voet en de eerste twee schijven. 

• Schiff 4: 
Het restant. 

Per schijf wordt over een bepaa Id percentage de draagkracht berekend: 
• Schijf 1: 7,9 % 
• Schijf 2: 15,8 0/0 
• Schijf 3: 23,7 
• Schijf 4: 30,0 

De optelsom van de bedragen per schijf is de draagkracht per jaar. 

Draagkracht € 0,00 

• Als het inkomen van de alleenstaande debiteur onder het draagkrachtvrije bedrag ligt, is de 
draagkracht € 0,00. 

Draagkrachtvrij bedrag per jaar 

Jaar 	Alleenstaande debiteur 	 Alleenstaande debiteur en recht op AOK 
(tot en met 2014) 

2022 	€ 16.806,30 (voorlopig) 	 € 16.806,30 (voorlopig) 
2021 	€ 16.806,30 	 € 16.806,30 
2020 	€ 16.620,45 	 € 16.620,45 
2019 	€ 16.292,00 	 € 16.292,00 
2018 	€ 15.952,65 	 € 15.952,65 
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Jaar 	Alleenstaande debiteur 	 Alleenstaande debiteur en recht op AOK 
(tot en met 2014) 

2017 	€ 15.860,25 	 € 15.860,25 
2016 	€ 15.687,13 	 € 15.687,13 
2015 	€ 15.447,85 	 € 15.447,85 
2014 	€ 15.311,10 	 € 19.115,25 
2013 	€ 15.183,00 	 € 18.895,80 
2012 	€ 16.018,80 	 € 20.128,50 
2011 	€ 15.931,65 	 € 19.846,05 
2010 	€ 15.695,00 	 € 19.513,00 
2009 	€ 15.430,80 	 € 19.265,40 
2008 	€ 15.072,75 	 € 18.438,00 
2007 	€ 14.616,00 	 € 18.007,50 
2006 	€ 14.285,25 	 € 17.582,25 
2005 	€ 14.138,25 	 € 17.319,75 
2004 	€ 14.017,50 	 € 17.214,75 
2003 	€ 13.865,25 	 € 17.146,50 
2002 	€ 13.329,75 	 € 16.411,50 
2001 	€ 12.766,99 	 € 15.720,60 
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