
Advieskaart

De belangrijkste cijfers en feiten 
voor jouw dagelijkse adviespraktijk



Beloningen

Algemene beloningen
Voor verhuizing, verkoop of ontruiming van een woning * € 366,- 

Voor het beheren van een persoonsgebonden budget € 549,-

Voor het opmaken van de eindrekening en -verantwoording 
bij één benoeming** € 220,- 

Voor het opmaken van de eindrekening en -verantwoording 
bij benoeming gemeenschap van goederen** € 264,- 

* De bewindvoerder krijgt alleen een beloning voor verhuizing als er geen mentor is. 
De mentor krijgt deze beloning alleen voor een verhuizing.
** De beloning voor eindrekening en -verantwoording geldt niet op mentorschap.

Beloning bij één benoeming

Curator, bewindvoerder en mentor

Curator Bewind-
voerder Mentor

Jaarbeloning * (incl. onkosten-
vergoeding, excl. omzetbelasting) € 2.241,- € 1.245,- € 1.245,- 

Jaarbeloning problematische 
schulden  € 2.568,- € 1.611,- € 1.611,-

Jaarbeloning na jeugdhulp € 2.568,- - -

Jaarbeloning zowel problematische 
schulden als na jeugdhulp € 2.899,- - -

Jaarbeloning bij vermogen boven  
€ 1.000.000,-

0,75% 
vermogen

0,75% 
vermogen -

Aanvangswerkzaamheden € 1.054,- € 586,- € 586,-

Aanvangswerkzaamheden met 
voorafgaand budgetbeheer € 923,- € 439,- -

* De jaarbeloning is verschuldigd vanaf de 1e of de 16e dag van de maand van benoeming. 
Dit geldt niet alleen voor curatoren, maar ook voor bewindvoerders en mentoren. De 
beloning wordt in maandelijkse termijnen betaald.

Beloning bij benoeming gvg

Curator
Jaarbeloning (incl. onkostenvergoeding, excl. omzetbelasting) € 3.235,- 

Jaarbeloning één curatele met problematische schulden € 3.419,-

Jaarbeloning één curatele na jeugdhulp € 3.529,- 

Jaarbeloning één curatele met zowel problematische schulden 
als na jeugdhulp € 3.712,-

Jaarbeloning twee curatelen, beiden met problematische 
schulden € 3.602,-

Jaarbeloning twee curatelen, waarvan één met 
problematische schulden en één na jeugdhulp € 3.712,-

Jaarbeloning twee curatelen met problematische schulden, 
waarvan één na jeugdhulp € 3.894,-

Jaarbeloning twee curatelen, beiden na jeugdhulp € 3.822,-

Jaarbeloning twee curatelen na jeugdhulp, waarvan één met 
problematische schulden € 4.004,-

Jaarbeloning twee curatelen zowel met problematische 
schulden als na jeugdhulp € 4.188,-

Aanvangswerkzaamheden € 1.523,-

Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan beide 
curatelen budgetbeheer € 1.376,-

Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan één curatele 
budgetbeheer € 1.449,-

Bewindvoerder
Jaarbeloning (incl. onkostenvergoeding, excl. omzetbelasting) € 1.493,- 

Jaarbeloning één bewind met problematische schulden € 1.713,-

Jaarbeloning twee bewinden met problematische schulden € 1.932,- 

Aanvangswerkzaamheden € 703,-

Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan beide 
bewinden budgetbeheer € 526,-

Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan één bewind 
budgetbeheer € 616,-

Mentor
Jaarbeloning (incl. onkostenvergoeding, excl. omzetbelasting) € 2.241,- 

Jaarbeloning één mentorschap na jeugdhulp € 2.568,-

Jaarbeloning beide mentorschappen na jeugdhulp € 2.899,- 

Aanvangswerkzaamheden € 1.054,-

Curator en bewindvoerder
Jaarbeloning één curatele en één bewind € 2.489,- 

Jaarbeloning één curatele en één bewind met problematische 
schulden

€ 2.709,-

Jaarbeloning één curatele met problematische schulden en 
één bewind € 2.672,- 

Jaarbeloning één curatele en één bewind, beiden met 
problematische schulden € 2.891,-

Jaarbeloning één curatele na jeugdhulp en één bewind € 2.818,-

Jaarbeloning één curatele na jeugdhulp en één bewind met
problematische schulden € 3.038,-

Jaarbeloning één curatele zowel na jeugdhulp als met 
problematische schulden en één bewind € 3.002,-

Jaarbeloning één curatele na jeugdhulp en één bewind, beiden 
met problematische schulden € 3.221,-

Aanvangswerkzaamheden € 1.171,-

Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan zowel de 
curatele als het bewind budgetbeheer € 1.010,-

Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan de curatele 
budgetbeheer € 1.099,-

Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan het bewind 
budgetbeheer € 1.083,-

Curator en mentor
Jaarbeloning één curatele en één mentorschap € 3.235,- 

Jaarbeloning één curatele en één mentorschap na jeugdhulp € 3.565,-

Jaarbeloning één curatele met problematische schulden en 
één mentorschap € 3.565,-

Jaarbeloning één curatele met problematische schulden en 
één mentorschap na jeugdhulp € 3.894,-

Jaarbeloning één curatele na jeugdhulp en één mentorschap € 3.529,-

Jaarbeloning één curatele en één mentorschap, beiden na 
jeugdhulp € 3.857,-

Jaarbeloning één curatele zowel problematische schulden als 
na jeugdhulp en één mentorschap € 3.857,-

Jaarbeloning één curatele met problematische schulden en 
één mentorschap beide na jeugdhulp € 4.188,-

Aanvangswerkzaamheden € 1.523,-

Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan de curatele 
budgetbeheer € 1.392,-

Inkomen

Cijfers sociale zekerheid

Minimumloon (per dag, excl. vakantietoeslag) € 81,06

Minimumloon (per maand, excl. vakantietoeslag)       € 1.756,20

Minimumloon (per jaar, incl. vakantietoeslag van 8%)     € 22.760,35 

Maximumdagloon (per dag, incl. vakantietoeslag) € 232,90

Maximumdagloon (per maand, incl. vakantietoeslag) € 5.065,58

Maximumdagloon (per jaar, incl. vakantietoeslag) € 60.786,90

Hoge bijdrage Zvw*          6,75%

Lage bijdrage Zvw*          5,50%

Maximumbijdrage-inkomen      € 59.706,-

* De hoge bijdrage Zvw geldt voor de werkgeversheffing Zvw. De lage bijdrage Zvw geldt 
voor de eigen bijdrage Zvw die wordt ingehouden op het loon of de uitkering, of die via een 
aanslag Zvw wordt betaald.
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Algemene Ouderdomswet (AOW)

AOW-leeftijd
Als belastingplichtige geboren is dan vangt AOW 

aan in het jaar
De AOW-leeftijd 
is dan

na 31-08-1955 en voor 01-06-1956 2022 66 jaar + 7 maanden

na 31-05-1956 en voor 01-03-1957 2023 66 jaar + 10 maanden

na 28-02-1957 en voor 01-01-1958 2024 67 jaar

na 31-12-1957 en voor 01-01-1959 2025 67 jaar

na 31-12-1958 en voor 01-01-1960 2026 67 jaar

na 31-12-1959 en voor 01-01-1961 2027 67 jaar

AOW-bedragen

Alleenstaanden (bruto per jaar, incl. vakantiegeld: € 16.850,88)

Met heffingskorting Zonder heffingskorting

Bruto per maand* € 1.334,94 €  1.334,94

Loonheffing € 0,00 € 255,33

Bijdrage Zvw € 73,42 € 73,42

Netto € 1.261,52 € 1.006,19

* Het brutobedrag is inclusief inkomensondersteuning AOW € 26,38 en exclusief het 
vakantiegeld van bruto € 69,30 per maand.

Samenwonend/gehuwd, beiden ouder dan de AOW-leeftijd of geen recht op 
toeslag (bruto per jaar, per persoon, incl. vakantiegeld: € 11.563,92,-) 

Met heffingskorting Zonder heffingskorting

Bruto per maand* € 914,15 € 914,15

Loonheffing € 0,00 € 175,08

Bijdrage Zvw € 50,27 € 50,27

Netto € 863,88 € 688,80

* Het brutobedrag is inclusief inkomensondersteuning AOW € 26,38 en exclusief het 
vakantiegeld van bruto € 49,51 per maand.

AOW-bedragen met toeslag

Samenwonend/gehuwd, recht op volledige toeslag (bruto per jaar, per 
persoon, incl. vakantiegeld: € 22.811,28)

Met heffingskorting Zonder heffingskorting

Bruto per maand* € 1.801,92 € 1.801,92

Loonheffing € 77,33 € 345,00

Bijdrage Zvw € 99,10 € 99,10

Netto € 1.625,49 € 1.357,82

* Het brutobedrag is inclusief inkomensondersteuning AOW € 26,38 en exclusief het 
vakantiegeld van bruto € 99,02 per maand.

Samenwonend/gehuwd, recht op 90% toeslag (bruto per jaar, per persoon, 
incl. vakantiegeld: € 21.686,52) 

Met heffingskorting Zonder heffingskorting

Bruto per maand* € 1.713,14 € 1.713,14

Loonheffing € 59,42 € 327,75

Bijdrage Zvw € 94,22 € 94,22

Netto € 1.559,50 € 1.291,17

* Het brutobedrag is inclusief inkomensondersteuning AOW € 26,38 en exclusief het vakantie-
geld van bruto € 94,07 per maand.

Algemene nabestaandenwet (Anw)

Hoogte Anw-uitkering

De nabestaandenuitkering Anw bedraagt bruto per jaar incl. vakantiegeld 
maximaal € 16.615,92

Met heffingskorting Zonder heffingskorting

Bruto per maand* € 1.298,73 € 1.298,73

Loonheffing € 239,75 € 480,42

Netto € 1.058,98 € 818,31

* Het brutobedrag is inclusief de tegemoetkoming Anw van € 17,90 en exclusief het vakantie-
geld van € 85,93 per maand.

De wezenuitkering bedraagt bruto per jaar incl. vakantiegeld maximaal  
€ 10.711,56 

Met  
heffingskorting

Zonder  
heffingskorting

0 t/m 9 jaar Bruto per maand** €  427,77 € 427,77

0 t/m 9 jaar Loonheffing € 0,00 € 158,42

0 t/m 9 jaar Netto € 427,77 € 269,35

10 t/m 15 jaar Bruto per maand** € 632,70 € 632,70

10 t/m 15 jaar Loonheffing € 0,00 € 233,50

10 t/m 15 jaar Netto € 632,70 € 399,20

16 t/m 20 jaar* Bruto per maand** € 837,63 € 837,63

16 t/m 20 jaar* Loonheffing € 69,58 € 310,25

16 t/m 20 jaar* Netto € 768,05 € 527,38

*  In principe eindigt de wezenuitkering als de wees de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. 
Onder voorwaarden kan de uitkering doorlopen tot de 18e of 21e verjaardag. 
** Het brutobedrag is exclusief het vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt bruto:
 • € 27,50 voor kinderen van 0 t/m 9 jaar;
 • € 41,25 voor kinderen van 10 t/m 15 jaar; en
 • € 55,00 voor kinderen van 16 t/m 20 jaar.

Werkloosheid en ontslag

Vermogenstoets bijstand
Vrijstelling alleenstaanden € 6.505,-

Vrijstelling alleenstaande ouder en gehuwden € 13.010,- 

Extra vrijstelling overwaarde eigen woning € 54.900,- 

Vrijstelling pensioenvermogen derde pijler € 274.675,-

Transitievergoeding

Maximale transitievergoeding € 86.000,- of een jaarsalaris voor wie 
meer dan dit bedrag per jaar verdient.

WW-premie
Lage WW-premie 2,70%

Hoge WW-premie 7,70%

Arbeidsongeschiktheid

WGA - Vervolguitkering
Arbeidsongeschikt-
heidspercentage

Percentage van het 
minimumloon

Maandelijkse 
vervolguitkering

35% tot 45% 28% € 491,74

45% tot 55% 35% € 614,67

55% tot 65% 42% € 737,60

65% tot 80% 50,75% € 891,27

80% of meer 70% € 1.229,34



Verblijf in een inrichting

Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 348,89

Echtpaar  € 542,69

Verhoging verblijf in inrichting (normpremie zorgkosten)

Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 34,-

Echtpaar  € 79,-

Totale waarde lijfrente(n) € 274.675,-

Niet tot de middelen te rekenen bedragen 

Eén- of tweemalige premie  € 2.699,-

Onkostenvergoeding per maand voor vrijwilligerswerk  € 180,-

Maximale onkostenvergoeding per jaar voor vrijwilligers werk  € 1.800,-

25% van de inkomsten uit arbeid, tot maximaal  € 226,-

12,5% van de inkomsten uit arbeid voor een alleenstaande 
ouder, tot maximaal

 € 141,12

15% van de inkomsten uit arbeid van persoon die medisch 
uren-beperkt is, tot maximaal  € 143,12

Buiten beschouwing te laten particuliere oudedagsvoorziening

Alleenstaande of alleenstaande ouder  € 21,50

Echtpaar  € 43,00

Buiten beschouwing te laten vermogen

In de woning gebonden vermogen voor zover dit minder 
bedraagt dan

 € 54.900,-

Vermogensgrenzen alleenstaande  € 6.505,-

Vermogensgrenzen alleenstaande ouder  € 13.010,-

Vermogensgrenzen echtpaar  € 13.010,-

Drempelbedrag bijzondere bijstand  € 143,-

Belasting

Box 1

AOW-leeftijd nog niet bereikt
Bij een belastbaar inkomen van Belasting 

%
Totaal
%

Heffing over 
totaal schijven

€ 0,- tot en met € 35.472,- 9,42% 37,07% € 13.149,-

€ 35.473,- tot en met € 69.398,- 37,07% 37,07% € 25.725,-

Vanaf € 69.399,- 49,50% 49,50% -

AOW-leeftijd bereikt - geboren op of ná 1 januari 1946*
Bij een belastbaar inkomen van Belasting 

%
Totaal
%

Heffing over 
totaal schijven

€ 0,- tot en met € 35.472,- 9,42% 19,17% € 6.799,-

€ 35.473,- tot en met € 69.398,- 37,07% 37,07% € 19.375,-

Vanaf € 69.399,- 49,50% 49,50% -

* Voor mensen die geboren zijn op of ná 1 januari 1946 geldt de houdbaarheidsbijdrage.
Deze regeling is ingevoerd per 1 januari 2011. Door deze maatregel wordt de tweede 
tariefschijf jaarlijks nog maar met 75% van de inflatiecorrectie aangepast, waardoor mensen 
sneller in de tweede tariefschijf vallen.

AOW-leeftijd bereikt - geboren vóór 1946
Bij een belastbaar inkomen van Belasting 

%
Totaal
%

Heffing over 
totaal schijven

€ 0,- tot en met € 36.409,- 9,42% 19,17% € 6.979,-

€ 36.410,- tot en met € 69.398,- 37,07% 37,07% € 19.208,-

Vanaf € 69.399,- 49,50% 49,50% -

Box 2 Box 3
2022 Schijf Grondslag sparen/beleggen Forfaitair rendement

26,90% 1 € 0,- tot € 50.650,- 1,82%

2 € 50.650,- tot € 962.350,- 4,37%

3 Vanaf € 962.350,- 5,53%

Kindregelingen

Kinderbijslag
Leeftijd kind Hoogte kinderbijslag

0 tot 6 jaar € 249,31 per kwartaal per kind

6 tot 12 jaar € 302,74 per kwartaal per kind

12 tot 18 jaar € 356,16 per kwartaal per kind

Kindgebonden budget (kgb)
Huishouden Maximale kgb (per jaar) 

alleenstaande
Maximale kgb (per jaar) 
ouder met toeslagpartner

Met één kind € 4.485,- € 1.200,-

Met twee kinderen € 5.505,- € 2.220,-

Met drie kinderen € 6.429,- € 3.144,-

Per extra kind € 912,- € 912,-

Kinderopvangtoeslag
Soort opvang Maximaal bedrag per uur

Dagopvang € 8,17

Buitenschoolse opvang € 7,31

Gastouderopvang € 6,52

Financiële zorg

Wet langdurige zorg
Premie Wlz 9,65%

Hoge eigen bijdrage Wlz € 0,- tot € 2.469,20 per maand

Lage eigen bijdrage Wlz € 171,40 tot € 899,80 per maand

Wet maatschappelijke ondersteuning
Eigen bijdrage Wmo Maximaal € 19,- per maand

Normbedragen bijstandsuitkering
Jongerennormen, zonder kinderen

Alleenstaande, indien hij 18, 19 of 20 jaar is € 272,02

Gehuwden, beide echtgenoten 18 ,19 of 20 jaar zijn € 544,04

Gehuwden, echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is, andere echtgenoot 
21 jaar of ouder, zonder kostendelende medebewoners € 1.059,04

Jongerennormen, met kinderen

Alleenstaande, indien hij 18, 19 of 20 jaar is € 272,02

Gehuwden, beide echtgenoten 18 ,19 of 20 jaar zijn € 858,85

Gehuwden, echtgenoot 18, 19 of 20 jaar, andere echtgenoot  
21 jaar of ouder, zonder kostendelende medebewoners € 1.373,85

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

Een alleenstaande of een alleenstaande ouder zonder 
kostendelende medebewoner

€ 1.101,82

Gehuwden, beide echtgenoten jonger zijn dan de pensioen-
gerechtigde leeftijd, zonder kostendelende medebewoner € 1.574,03

Normen pensioengerechtigde leeftijd en ouder

Een alleenstaande of een alleenstaande ouder zonder 
kostendelende medebewoner

€ 1.225,67

Gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon 
dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf 
hebben, en waarvan één of meer de pensioengerechtigde 
leeftijd heeft bereikt, zonder kostendelende medebewoners

€ 1.660,36

Normen kostendelersnorm

Norm voor jongere partner (18, 19 of 20 jaar), indien geen ten 
laste komende kinderen

€ 272,02

Norm voor jongere partner (18, 19 of 20 jaar), indien een of 
meer ten laste komende kinderen € 586,83
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Schenk- en erfbelasting

 Tarieven schenken en erven
Gedeelte van de belaste 
verkrijging

Partners en 
kinderen

Kleinkinderen 
en achter-
kleinkinderen

Overige 
verkrijgers

€ 0,- tot € 130.425,-  10% 18% 30%

Vanaf € 130.425,- 20% 36% 40%

 Vrijstellingen schenkbelasting
Kinderen € 5.677,- 

Kinderen tussen de 18 en 40 jaar, eenmalig extra*   € 27.231,-

Kinderen tussen de 18 en 40 jaar, studie*   € 56.724,- 

Personen tussen de 18 en 40 jaar, eigen woning*   € 106.671,-

Overige verkrijgers € 2.274,-

* Op deze verhoogde vrijstelling moet een beroep worden gedaan in de aangifte schenkbelasting.

 Vrijstellingen erfbelasting
Partner   € 680.645,- 

Kinderen en kleinkinderen   € 21.559,- 

Zieke/gehandicapte kinderen   € 64.666,- 

Ouders*   € 51.053,-

Overige verkrijgers   € 2.274,-

* De vrijstelling voor een ouder geldt zowel voor één ouder die erft als beide ouders die erven.

Lasten

Schulden

Normbedragen beslagvrije voet
Leefsituatie Normbedrag

Alleenstaande € 1.691,66

Alleenstaande met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 1.814,73

Gehuwden zonder kind(eren) jonger dan 18 jaar € 2.236,89

Gehuwden met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 2.262,98

Maximale beslagvrije voet bij verblijf in inrichting, 
verzorgingshuis of verpleeghuis

Normbedrag

Alleenstaande €  266,59

Gehuwden / Samenwonenden €   440,79

Schulden zorgpremie
Bestuursrechtelijke premie €  152,20

Herziening van het beslag- en executierecht 
aangenomen

Beslagvrije bedrag
Beslagvrije bedragen

Alleenstaande zonder kinderen € 1.701,27

Alleenstaande ouder € 1.822,06

Getrouwd of samenwonend zonder kinderen € 2.250,62

Getrouwd of samenwonend met kinderen € 2.274,43

Vaste lasten

Zorgverzekeringen
Wettelijk eigen risico zorgverzekering € 385,-
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Vrijstellingen box 3
Alleenstaanden Fiscaal partners

Heffingsvrij vermogen € 50.650,- € 101.300,-

Groene beleggingen € 61.215,- € 122.430,-

Uitvaart-/overlijdensrisicoverzekering € 7.444,- Vrijstelling p.p.

Contant geld € 560,- € 1.120,-

Kapitaalverzekering box 3 € 123.428,- € 246.856,-

Schuldendrempel € 3.200,- € 6.400,-

Heffingskortingen tot AOW-leeftijd

Algemene heffingskorting
Algemene heffingskorting maximaal € 2.888,-

Start afbouw bij een inkomen vanaf € 21.317,-

Afbouwpercentage 6,007%

Algemene heffingskorting € 0,- bij een inkomen van € 69.398,-

Uitbetaalbare heffingskorting 6,67%

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Arbeidsinkomen Inkomensafhankelijke combinatiekorting

€ 0,- tot € 5.219,- € 0,- *

€ 5.219,- tot € 27.350,- 11,45% x (arbeidsinkomen -/- € 5.219,-)

Vanaf € 29.738,- € 2.534,,-

* Behalve als er recht bestaat op zelfstandigenaftrek (artikel 3.76 Wet IB 2001).

Arbeidskorting
Arbeidsinkomen Arbeidskorting

€ 0,- tot € 10.350,- 4,541% van het arbeidsinkomen

€ 10.350,- tot € 22.356,- € 470,- + 28,461% x (arbeidsinkomen -/- € 10.350,-)

€ 22.356,- tot € 36.649,- € 3.887,- + 2,610% x (arbeidsinkomen -/- € 22.356,-)

€ 36.649,- tot € 109.346,- € 4.260,- -/- 5,86% x (arbeidsinkomen -/- € 36.649,-)

Vanaf € 109.346,- € 0,-

Heffingskortingen vanaf AOW-leeftijd

Algemene heffingskorting
Arbeidsinkomen Algemene heffingskorting

€ 0,- tot € 21.317,- € 1.494,-

€ 21.317,- tot € 69.398,- € 1.494,- -/- 3,106% x (belastbaar inkomen uit werk 
en woning -/- € 21.317,-)

Vanaf € 69.398,- € 0,-

Arbeidskorting
Arbeidsinkomen Arbeidskorting

€ 0,- tot € 10.350,- 2,348% van het arbeidsinkomen

€ 10.350,- tot € 22.356,- € 244,- + 14,718% x (arbeidsinkomen -/- € 10.350,-)

€ 22.356,- tot € 36.649,- € 2.011,- + 1,349% x (arbeidsinkomen -/- € 22.356,-)

€ 36.649,- tot € 109.346,- € 2.204,- -/- 3,030% x (arbeidsinkomen -/- € 36.649,-)

Vanaf € 109.346,- € 0,-

Ouderenkorting
Arbeidsinkomen Ouderenkorting

€ 0,- tot € € 38.464,- € 1.726,-

€ 38.464,- tot € 49.971,- € 1.726,- -/- 15% x (verzamelinkomen -/- € 38.464,-)

Vanaf € 49.971,- € 0,-

https://hoffelijk.nl/kompas/lasten/


Woning

Fiscale cijfers eigen woning

Eigenwoningforfait
WOZ-waarde Forfaitpercentage

€ 0,- tot € 12.500,- 0%

€ 12.500,- tot € 25.000,- 0,15%

€ 25.000,- tot € 50.000,- 0,25%

€ 50.000,- tot € 75.000,- 0,35%

€ 75.000,- tot € 1.130.000,- 0,45%

Vanaf € 1.130.000,- € 5.085,- + 2,35% over de waarde vanaf € 1.130.000,-

Beperking aftrek door geen of geringe eigenwoningschuld 
(Wet Hillen) 86,667%

Vrijstelling KEW/SEW/BEW
Uitkeringsvrijstelling KEW/SEW/BEW per persoon € 173.500,-

Kamerverhuurvrijstelling
Maximale jaaropbrengst voor kamerverhuurvrijstelling € 5.711,-

Tariefaanpassing aftrek kosten eigen woning
Maximaal tarief aftrekbare kosten eigen woning 40%

Voorwaarden & Normen NHG

Kostengrens NHG zonder energiebesparende voorzieningen € 355.000,-

Kostengrens NHG met energiebesparende voorzieningen € 376.300,-

NHG-premie 0,6%
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Permanent Actueel

Blijf op de hoogte 
van de relevante  
ontwikkelingen 
binnen jouw 
vakgebied!
Permanent Actueel voor 

bewindvoerders, budgetcoaches, 

mentoren en schuldhulpverleners.

Word lid van Hoffelijk 
Financiële Zorg
Ontmoet vakgenoten en discussieer mee!

Meld je aan

https://hoffelijk.nl/kompas/woning/
https://hoffelijk.nl/financielezorg/permanent-actueel/
https://www.linkedin.com/company/71220714/
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