
normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd BVV

echtpaar maand € 1.398,46 € 73,60 € 1.472,06 € 1.324,85

alleenstaande of alleenstaande ouder maand € 978,90 € 51,52 € 1.030,42 € 927,38

normen pensioengerechtigde leeftijd BVV

echtpaar (één of beide pgl) maand € 1.449,17 € 78,58 € 1.571,50 € 1.414,35

alleenstaande of alleenstaande ouder maand € 1.059,71 € 57,70 € 1.154,03 € 1.038,63

normen tot 21 jaar BVV

beide partners jonger dan 21 jaar, zonder kinderen maand € 483,34 € 25,44 € 508,78 € 457,90

één partner jonger dan 21 jaar, zonder kinderen maand € 940,89 € 49,52 € 990,41 € 891,37

beide partners jonger dan 21 jaar met kinderen maand € 763,03 € 40,16 € 803,19 € 722,87

één partner jonger dan 21 jaar met kinderen maand € 1.220,58 € 64,24 € 1.284,82 € 1.156,34

alleenstaande of alleenstaande ouder maand € 241,67 € 12,72 € 254,39 € 228,95
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Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

koppeling met Participatiewet



Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd BVV Normhuur woonkosten

gehuwden / samenwonenden

(beiden 21+ en jonger dan pgl)
1.324,85€    eenpersoonshuishouden en meerpersoonshuishouden 211,68€    

alleenstaande of alleenstaande ouder 927,38€       

Maximale verhoging woonkosten

Normen pensioengerechtigde leeftijd BVV jongeren tot 23 jaar 195,82€    

gehuwden / samenwonenden

(één of beiden pgl)
1.414,35€    eenpersoonhuishouden, 23 jaar en ouder maar jonger dan PGL 359,97€    

alleenstaande of alleenstaande ouder 1.038,63€    eenpersoonshuishouden, PGL of ouder 361,79€    

tweepersoonhuishouden, 23 jaar en ouder maar jonger dan PGL 314,78€    

Normen tot 21 jaar BVV tweepersoonhuishouden, 23 jaar tot PGL (aangepaste woning) 359,97€    

gehuwden / samenwonenden

beide partners jonger dan 21 jaar, zonder kinderen 
457,90€       tweepersoonhuishouden, PGL of ouder 363,60€    

gehuwden / samenwonenden

beide partners jonger dan 21 jaar met kinderen
722,87€       drie- of meerpersoonhuishouden, 23 jaar of ouder, jonger dan PGL 343,10€    

gehuwden / samenwonenden

één partner jonger dan 21 jaar, zonder kinderen
891,37€       drie- of meerpersoonhuishouden, 23 jaar tot PGL (aangepaste woning) 370,86€    

gehuwden / samenwonenden

één partner jonger dan 21 jaar met kinderen
1.156,34€    drie- of meerpersoonhuishouden, PGL of ouder 374,49€    

alleenstaande of alleenstaande ouder 228,95€       

Kindgebonden budget, maximale aanspraak

Verpleegde en/of verzorgde in een inrichting BVV
Basis

alleenstaande ouder of alleenstaande 252,52€       
1 kind 97,17€      

echtgenoten 413,34€       
2 kinderen 179,58€    

3 kinderen 203,92€    

Normpremie ziektekostenpremie ieder extra kind 24,33€      

gehuwden / samenwonenden 75,00€         
Toeslag

alleenstaande of alleenstaande ouder 35,00€         voor ieder kind van 12 t/m 15 jaar 19,91€      

bestuursrechtelijke premie 138,50€       voor ieder kind van 16 en 17 jaar 35,58€      

ambtshalve verzekerde 134,08€       voor een ouder zonder toeslagpartner, ongeacht leeftijd kind <18 261,58€    
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