
Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd BVV Normpremie ziektekostenpremie

alleenstaande of alleenstaande ouder 35,00€      

echtpaar 1.318,56€    echtpaar 75,00€      

alleenstaande of alleenstaande ouder 923,00€       bestuursrechtelijke premie 138,50€    

ambtehalve verzekerde 134,08€    

Normen pensioengerechtigde leeftijd BVV

Normhuur woonkosten

echtpaar (een of beide pgl) 1.407,11€    eenpersoonshuishouden en meerpersoonshuishouden 211,68€    

alleenstaande of alleenstaande ouder 1.033,02€    

Maximale verhoging woonkosten

jongeren tot 23 jaar 195,82€    

Normen tot 21 jaar BVV eenpersoonhuishouden, 23 jaar en ouder maar jonger dan PGL 359,97€    

eenpersoonshuishouden, PGL of ouder 361,79€    

beide partners jonger dan 21 jaar, zonder kinderen 455,71€       tweepersoonhuishouden, 23 jaar en ouder maar jonger dan PGL 314,78€    

tweepersoonhuishouden, 23 jaar tot PGL (aangepaste woning) 359,97€    

beide partners jonger dan 21 jaar met kinderen 719,42€       tweepersoonhuishouden, PGL of ouder 363,60€    

drie- of meerpersoonhuishouden, 23 jaar of ouder, jonger dan PGL 343,10€    

één partner jonger dan 21 jaar, zonder kinderen 887,14€       drie- of meerpersoonhuishouden, 23 jaar tot PGL (aangepaste woning) 370,86€    

drie- of meerpersoonhuishouden, PGL of ouder 374,49€    

één partner jonger dan 21 jaar met kinderen 1.150,55€    

alleenstaande of alleenstaande ouder 227,85€       Kindgebonden budget, maximale aanspraak

Basis

1 kind 97,17€      

Verpleegde en/of verzorgde in een inrichting BVV 2 kinderen 179,58€    

3 kinderen 203,92€    

alleenstaande ouder of alleenstaande 251,48€       ieder extra kind 24,33€      

Toeslag

echtpaar 411,73€       voor ieder kind van 12 t/m 15 jaar 19,91€      

voor ieder kind van 16 en 17 jaar 35,58€      

voor een ouder zonder toeslagpartner, ongeacht leeftijd kind <18 261,58€    
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Beslagvrije voet per 1 januari 2019



Beslagvrije voet per 1 januari 2019
periode

periode-

bedrag

vakantie-

aanspraak totaal

beslagvrije

voet

normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

echtpaar maand € 1.391,82 € 73,25 € 1.465,07 € 1.318,56

alleenstaande of alleenstaande ouder maand € 974,27 € 51,28 € 1.025,55 € 923,00

normen pensioengerechtigde leeftijd

echtpaar (één of beide pgl) maand € 1.449,17 € 78,17 € 1.563,46 € 1.407,11

alleenstaande of alleenstaande ouder maand € 1.059,71 € 57,39 € 1.147,80 € 1.033,02

normen tot 21 jaar

beide partners jonger dan 21 jaar, zonder kinderen maand € 481,02 € 25,32 € 506,34 € 455,71

één partner jonger dan 21 jaar, zonder kinderen maand € 936,42 € 49,29 € 985,71 € 887,14

beide partners jonger dan 21 jaar met kinderen maand € 759,38 € 39,97 € 799,35 € 719,42

één partner jonger dan 21 jaar met kinderen maand € 1.214,78 € 63,94 € 1.278,72 € 1.150,85

alleenstaande of alleenstaande ouder maand € 240,51 € 12,66 € 253,17 € 227,85
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