
Beslagvrije voet Normen per:

90% WWB-

norm incl VT

1.191,18€     

411,59€        

649,83€        

801,39€        

1.039,63€     

minimale bvv maximale bvv

tot tussen hoger dan

€ 926,47 € 926,47 en € 1.191,18 € 1.191,18

Beslagvrije voet € 833,82 90% van het inkomen incl. VT € 1.072,06

minimale bvv maximale bvv

tot tussen hoger dan

€ 661,77 € 661,77 en € 926,48 € 926,48

Beslagvrije voet € 595,59 90% van het inkomen incl. VT € 833,83

Toelichting beslagvrije voet alleenstaande (ouder)

De beslagvrije voet bedraagt 90% van het inkomen incl. vakantietoeslag, met als minimum

90% van de basisnorm en als maximum 90% van de basisnorm + toeslag.

Indien het totale inkomen niet volledig bekend is, geldt de minimale beslagvrije voet.

1.259,08€     

1.151,15€     

914,74€        

Beiden jonger dan 21 jaar, met kinderen 

variabele bvv

GEHUWDEN/SAMENWONENDEN  jonger dan pensioengerechtigde leeftijd

ALLEENSTAANDE OUDER:   21 jaar of ouder, jonger dan  pensioengerechtigde leeftijd

Inkomen incl. VT

variabele bvv

OUDEREN -> pensioengerechtigde leeftijd of ouder

Alleenstaande ouder
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Alleenstaande

Eén jonger dan 21 jaar, zonder kinderen 

Eén jonger dan 21 jaar, met kinderen 

Beiden 21 jaar of ouder, met of zonder kinderen

Beiden jonger dan 21 jaar, zonder kinderen 

Gehuwden / samenwonenden, één of beide pensioengerechtigde leeftijd of ouder

Inkomen incl. VT

ALLEENSTAANDE:   21 jaar of ouder, jonger dan  pensioengerechtigde leeftijd
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444,03€        

205,79€        

Toelichting beslagvrije voet alleenstaande (ouder) jonger dan 21 jaar

De belastingdienst hanteert voor personen met een ander inkomen dan een bijstands-

uitkering de beslagvrije voet die geldt voor 21 jaar en ouder.

Een toeslag in de vorm van bijzondere bijstand voor noodzakelijk uitwonend zijn, valt

niet onder het beslag.

230,53€        

379,12€        

maximale

verhoging

152,26€         

315,26€         

317,08€         

257,22€         

315,26€         

318,89€         

282,20€         

324,87€         

328,50€         

* 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

Echtgenoten

* Als één van de echtgenoten in een inrichting verblijft bedraagt de beslagvrije voet 90% van de 

bijstandsnorm die voor ieder van hen als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

* De beslagvrije voet is gelijk aan de eigen bijdrage AWBZ verhoogd met bovengenoemd 

normbedrag. 

Maximale verhoging woonkosten

Tweepersoonshuishouden, PGL of ouder

Drie- of meerpersoonshuishouden,  23 jaar of ouder, jonger dan PGL

90% van de bijstandsnorm incl. VT, maar exclusief bijzondere bijstandstoeslagen 

ivm noodzakelijk uitwonend zijn.

90% van de bijstandsnorm incl. VT, maar exclusief bijzondere bijstandstoeslagen 

ivm noodzakelijk uitwonend zijn.

BESLAGVRIJE VOET BIJ VERBLIJF IN EEN INRICHTING

ALLEENSTAANDE jonger dan 21 jaar

ALLEENSTAANDE OUDER jonger dan 21 jaar

Drie- of meerpers.huishouden.  23 jr tot PGL (aangepaste woning)

Drie- of meerpers.huishouden, PGL of ouder

Type huishouden

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)

Alleenstaande ouder of alleenstaande
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Beslagvrije voet rekenschema

BASISNORM BESLAGVRIJE VOET € …………….

Premies ziektekostenverzekering € …………….

Af: normpremie
1

€ …………….

Af: ontvangen zorgtoeslag € ……………. -

Bij: € ……………. +

€ …………….

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

Af: normhuur 194,74€         -

€ …………….

Af: ontvangen huur- / woonkostentoeslag € ……………. -

Bij:
2

€ ……………. +

€ ……………. (A)

€ ……………. -

€ …………….

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

€ …………….

1. Hoogte normpremie

Alleenstaande (ouder) 35,00€           

Echtpaar / samenwonenden 75,00€           

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).

Beslagvrije voet

Af: inkomen van partner (incl. vt) dat niet onder beslag valt, 

maar maximaal de helft van de beslagvrije voet (A)
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