Normen beslagvrije voet

1 juli 2020

21 jaar en ouder tot pensioengerechtigde leeftijd

Beslagvrije
voet

Gehuwden / samenwonenden (beiden 21+ en jonger dan pgl)

€

1.361,61

Alleenstaande of alleenstaande ouder

€

953,13

Beslagvrije
voet

Pensioengerechtigde leeftijd of ouder
Gehuwden / samenwonenden (één of beiden pgl)

€

1.446,19

Alleenstaande of alleenstaande ouder

€

1.065,83

Beslagvrije
voet

Jonger dan 21 jaar*
Gehuwd / samenwonend, één of beiden jonger dan 21 jaar

€

1.361,61

Alleenstaande of alleenstaande ouder

€

953,13

* Let op! De beslagvrije voet voor personen jonger dan 21 jaar is vanaf 1 januari 2020
gelijk gesteld aan de beslagvrije voet voor personen van 21 jaar en ouder.

Basisnorm beslagvrije voet verblijf inrichting

Beslagvrije
voet

Alleenstaande of alleenstaande ouder

€

256,55

Echtgenoten

€

421,73

Maximale verhoging woonkosten
Jongeren tot 23 jaar*
Eenpersoonshuishouden, 23 jaar en ouder maar jonger dan PGL**
Eenpersoonshuishouden, PGL of ouder
Tweepersoonshuishouden, 23 jaar en ouder maar jonger dan PGL
Tweepersoonshuishouden, 23 jaar tot PGL (aangepaste woning)
Tweepersoonshuishouden, PGL of ouder
Drie- of meerpersoonshuishouden, 23 jaar of ouder, jonger dan PGL
Drie- of meerpers.huishouden. 23 jr tot PGL (aangepaste woning)
Drie- of meerpers.huishouden, PGL of ouder
* Let op: In de volgende situaties gelden jongeren als 23 jr en ouder
- jongere heeft kind die tot het huishouden behoort
- jongere heeft een handicap
** PGL=pensioengerechtigde leeftijd

www.schuldinfo.nl

maximale
verhoging
€
199,86
€
368,34
€
370,16
€
321,09
€
368,34
€
371,97
€
349,94
€
379,43
€
383,06

Rekenschema beslagvrije voet

1 juli 2020
€ …………….

BASISNORM BESLAGVRIJE VOET

Premies ziektekostenverzekering

€ …………….

1

€ …………….

Af: normpremie

€ ……………. -

Af: ontvangen zorgtoeslag

€ ……………. +

Bij:

€ …………….
Rekenhuur (kosten eigen woning)

€ …………….

Af: normhuur

€

215,71 -

€ …………….
€ ……………. -

Af: ontvangen huur- / woonkostentoeslag

Bij:

2

€ ……………. +
€ …………….

€ …………….

Maximum kindgebonden budget
Af: ontvangen kindgebonden budget

3

€ ……………. € ……………. +

Bij:

€ ……………. (A)
Af: inkomen van partner (incl. vt) dat niet onder beslag valt,
maar maximaal de helft van de beslagvrije voet (A)

€ ……………. € …………….

Af: inkomen van schuldenaar (incl. vt) waarop geen beslag ligt

€ ……………. -

Beslagvrije voet € …………….
1. Hoogte normpremie
Alleenstaande (ouder)
Echtpaar / samenwonenden

€
€

33,00
74,00

2. Maximale verhoging woonkosten
Deze verhoging van de beslagvrije voet met woonkosten, mag in totaal niet meer bedragen dan het
huurtoeslagbedrag waarop de schuldenaar, uitgaande van de laagste inkomenscategorie ten hoogste
aanspraak kan maken (zie tabel).
3. Ontvangen kindgebonden budget
Indien geen of onvoldoende kindgebonden budget is aangevraagd wordt hieronder verstaan het
kindgebonden budget dat ontvangen had kunnen worden.
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Rekenschema beslagvrije voet bij verblijf
in inrichting, verpleeg- of verzorgingshuis
BASISNORM BESLAGVRIJE VOET 1

€ …………….

Premies ziektekostenverzekering

€ …………….

2

€ …………….

Af: normpremie

1 juli 2020

€ ……………. -

Af: ontvangen zorgtoeslag

€ ……………. +

Bij:

€ …………….
Maximum kindgebonden budget

€ …………….

Af: ontvangen kindgebonden budget

€ ……………. € ……………. +

Bij:

€ …………….
Bij: Kosten voor verzorging / verpleging / eigen bijdrage AWBZ

€ ……………. +
€ ……………. (A)

Af: inkomen van partner (incl. vt) dat niet onder beslag valt,
maar maximaal de helft van de beslagvrije voet (A)

€ ……………. € …………….

Af: inkomen van schuldenaar (incl. vt) waarop geen beslag ligt

€ ……………. -

Beslagvrije voet € …………….

1. Basisnorm beslagvrije voet verblijf inrichting
Alleenstaande of alleenstaande ouder

€

256,55

Echtgenoten*

€

421,73

* Als één van de echtgenoten in een inrichting verblijft bedraagt de
beslagvrije voet 90% van de som van de bijstandsnormen die voor ieder
van hen als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.
2. Hoogte normpremie
Alleenstaande (ouder)
Echtpaar / samenwonenden

€
€

33,00
74,00
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