
Bijlage II.4

Feitelijke bedragen AOW/Anw

per 1 juli 2018 (bruto-maandbedragen).

Feitelijk

Pensioen/uitkering:

AOW:

Gehuwden, partner ouder dan

AOW-leeftijd 789,81€                               

Gehuwden met maximale toeslag 1.579,62€                            

Gehuwden zonder toeslag  (partner

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

en ongehuwden 1.156,43€                            

Maximale toeslag (pens. ing. < 1-2-'94) 423,19€                               

Maximale toeslag* 789,81€                               

Anw:

Nabestaandenuitkering (70%) 1.186,73€                            

Kostendelersnorm (55%) 867,92€                               

Verzorgingsuitkering  (50%) 762,73€                               

Uitkering voor nabestaanden die vóór 1/7/'96 AWW hadden (30%) 478,26€                               

Wezenuitkering tot 10 jaar 379,75€                               

Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar 569,63€                               

Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar 759,51€                               

Vakantie-uitkering:

AOW:

Gehuwden, partner ouder dan

AOW-leeftijd 50,29€                                 

Gehuwden met maximale toeslag 100,58€                               

Gehuwden zonder toeslag  (partner

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

en ongehuwden 70,40€                                 

Anw:

Nabestaandenuitkering (70%) 84,43€                                 

Kostendelersnorm (55%) 66,34€                                 

Verzorgingsuitkering  (50%) 60,30€                                 

Uitkering voor nabestaanden die vóór 1/7/'96 AWW hadden (30%) 38,26€                                 

Wezenuitkering tot 10 jaar 27,02€                                 

Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar 40,53€                                 

Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar 54,04€                                 

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

** Deze bedragen zijn veranderd ten opzichte van de vorige publicatie

Bron: SZW/FEZ



Bijlage II.5

Feitelijke bedragen Bijstand pensioengerechtigde leeftijd

per 1 juli 2018 (netto-maandbedragen).

Feitelijk

Uitkering:

Bijstandsnorm voor pensioengerechtigden

Gehuwden, waarvan een echtgenoot pensioengerechtigd is 1.456,52€                            

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

pensioengerechtigde leeftijd

Gehuwden, waarvan beide echtgenoten pensioengerechtigd zijn 1.456,52€                            

Alleenstaande en alleenstaande ouder 1.065,36€                            

 

Vakantie-uitkering:

Bijstandsnorm voor pensioengerechtigden

Gehuwden, waarvan een echtgenoot pensioengerechtigd is 76,66€                                 

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

pensioengerechtigde leeftijd

Gehuwden, waarvan beide echtgenoten pensioengerechtigd zijn 76,66€                                 

Alleenstaande en alleenstaande ouder 56,07€                                 

 

Totaal:

Bijstandsnorm voor pensioengerechtigden

Gehuwden, waarvan een echtgenoot pensioengerechtigd is 1.533,18€                             

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

pensioengerechtigde leeftijd

Gehuwden, waarvan beide echtgenoten pensioengerechtigd zijn 1.533,18€                            

Alleenstaande en alleenstaande ouder 1.121,43€                            

  

Bron: SZW/PDV


