
Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd BVV Normpremie ziektekostenpremie

alleenstaande of alleenstaande ouder 34,00€      

echtpaar 1.275,59€    echtpaar 81,00€      

alleenstaande of alleenstaande ouder 892,91€       bestuursrechtelijke premie 136,67€    

ambtehalve verzekerde 128,83€    

Normen pensioengerechtigde leeftijd BVV

Normhuur woonkosten

echtpaar (een of beide pgl) 1.372,90€    eenpersoonshuishouden en meerpersoonshuishouden 208,14€    

alleenstaande of alleenstaande ouder 1.003,93€    

Maximale verhoging woonkosten

jongeren tot 23 jaar 192,26€    

Normen tot 21 jaar BVV eenpersoonhuishouden, 23 jaar en ouder maar jonger dan PGL 354,59€    

eenpersoonshuishouden, PGL of ouder 356,41€    

beide partners jonger dan 21 jaar, zonder kinderen 440,84€       tweepersoonhuishouden, 23 jaar en ouder maar jonger dan PGL 309,23€    

tweepersoonhuishouden, 23 jaar tot PGL (aangepaste woning) 354,59€    

beide partners jonger dan 21 jaar met kinderen 695,95€       tweepersoonhuishouden, PGL of ouder 358,22€    

drie- of meerpersoonhuishouden, 23 jaar of ouder, jonger dan PGL 337,08€    

één partner jonger dan 21 jaar, zonder kinderen 858,21€       drie- of meerpersoonhuishouden, 23 jaar tot PGL (aangepaste woning) 365,30€    

drie- of meerpersoonhuishouden, PGL of ouder 368,93€    

één partner jonger dan 21 jaar met kinderen 1.113,33€    

alleenstaande of alleenstaande ouder 220,42€       Kindgebonden budget, maximale aanspraak

Basis

1 kind 96,00€      

Verpleegde en/of verzorgde in een inrichting BVV 2 kinderen 177,42€    

3 kinderen 201,42€    

alleenstaande ouder of alleenstaande 232,09€       ieder extra kind 24,00€      

Toeslag

echtpaar 379,74€       voor ieder kind van 12 t/m 15 jaar 19,67€      

voor ieder kind van 16 en 17 jaar 35,09€      

voor een ouder zonder toeslagpartner, ongeacht leeftijd kind <18 258,42€    
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Beslagvrije voet per 1 januari 2018
periode

periode-

bedrag

vakantie-

aanspraak totaal

beslagvrije

voet

normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

echtpaar maand € 1.346,45 € 70,87 € 1.417,32 € 1.275,59

alleenstaande of alleenstaande ouder maand € 942,51 € 49,61 € 992,12 € 892,91

normen pensioengerechtigde leeftijd

echtpaar (één of beide pgl) maand € 1.449,17 € 76,27 € 1.525,44 € 1.372,90

alleenstaande of alleenstaande ouder maand € 1.059,71 € 55,77 € 1.115,48 € 1.003,93

normen tot 21 jaar

beide partners jonger dan 21 jaar, zonder kinderen maand € 465,33 € 24,49 € 489,82 € 440,84

één partner jonger dan 21 jaar, zonder kinderen maand € 905,89 € 47,68 € 953,57 € 858,21

beide partners jonger dan 21 jaar met kinderen maand € 734,62 € 38,66 € 773,28 € 695,95

één partner jonger dan 21 jaar met kinderen maand € 1.175,18 € 61,85 € 1.237,03 € 1.113,33

alleenstaande of alleenstaande ouder maand € 232,66 € 12,25 € 244,91 € 220,42
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