
Bijlage II.4

Feitelijke bedragen AOW/Anw

per 1 januari 2016 (bruto-maandbedragen).

Feitelijk

Pensioen/uitkering:

AOW:

Gehuwden, partner ouder dan

AOW-leeftijd 758,39€                              

Gehuwden met maximale toeslag 1.516,78€                           

Gehuwden zonder toeslag  (partner

jonger dan AOW-leeftijd, pens. ing. < 1-2-'94)

en ongehuwden 1.112,67€                           

Maximale toeslag (pens. ing. < 1-2-'94) 404,11€                              

Maximale toeslag* 758,39€                              

Anw:

Nabestaandenuitkering (70%) 1.150,91€                           

Kostendelersnorm (65%) 1.047,47€                           

Verzorgingsuitkering  (50%) 737,26€                              

Uitkering voor nabestaanden die vóór 1/7/'96 AWW hadden (30%) 457,38€                              

Wezenuitkering tot 10 jaar 368,29€                              

Wezenuitkering van 10  tot 16 jaar 552,44€                              

Wezenuitkering van 16  tot  21/27 jaar 736,58€                              

Vakantie-uitkering:

AOW:

Gehuwden, partner ouder dan

AOW-leeftijd 51,12€                                

Gehuwden met maximale toeslag 102,24€                              

Gehuwden zonder toeslag  (partner

jonger dan AOW-leeftijd, pens. ing. < 1-2-'94)

en ongehuwden 71,56€                                

Anw:

Nabestaandenuitkering (70%) 85,55€                                

Kostendelersnorm (65%) 79,44€                                

Verzorgingsuitkering  (50%) 61,11€                                

Uitkering voor nabestaanden die vóór 1/7/'96 AWW hadden (30%) -€                                    

Wezenuitkering tot 10 jaar 27,38€                                

Wezenuitkering van 10  tot 16 jaar 41,06€                                

Wezenuitkering van 16  tot  21/27 jaar 54,75€                                

*   Per 1 januari 2015 ontstaat geen nieuw recht meer op de partnertoeslag AOW.

Zie voor meer informatie de tekstuele bijlage van de rekenregels. 



Bron: SZW/FEZ



Bijlage II.5

Feitelijke bedragen Bijstand pensioengerechtigde leeftijd

per 1 januari 2016 (netto-maandbedragen).

Feitelijk

Uitkering

Bijstandsnorm voor pensioengerechtigden

Gehuwden, waarvan een echtgenoot pensioengerechtigd is  

en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, doch jonger dan de

pensioengerechtigde leeftijd 1.418,31€                           

Gehuwden, waarvan beide echtgenoten pensioengerechtigd zijn 1.418,31€                           

Alleenstaande en alleenstaande ouder 1.038,23€                           

  

Vakantie-uitkering:

Bijstandsnorm voor pensioengerechtigden

Gehuwden, waarvan een echtgenoot pensioengerechtigd is  

en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, doch jonger dan de

pensioengerechtigde leeftijd 74,65€                                

Gehuwden, waarvan beide echtgenoten pensioengerechtigd zijn 74,65€                                

Alleenstaande en alleenstaande ouder 54,64€                                

  

Totaal netto per maand:

Bijstandsnorm voor pensioengerechtigden

Gehuwden, waarvan een echtgenoot pensioengerechtigd is  

en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, doch jonger dan de

pensioengerechtigde leeftijd 1.492,96€                           

Gehuwden, waarvan beide echtgenoten pensioengerechtigd zijn 1.492,96€                           

Alleenstaande en alleenstaande ouder 1.092,87€                           

  



Bron: SZW/IVV



Bijlage II.6

Feitelijke bedragen Kinderbijslag

per 1 januari 2016 (kwartaalbedragen).

Feitelijk

Kinderen geboren op of na 1 januari 1995

Per kind 0 t/m 5 jaar (70%)

 wordt op een later moment 

bekend gemaakt. 

Per kind 6 t/m 11 jaar (85%)  

Per kind 12 t/m 17 jaar (100%)  



Bron: SZW/FEZ


