Participatiewet
per 1 januari 2019

Voor de AV-Frieso verzekering (een aanvullende ziektekostenverzekering)
kunt u in aanmerking komen als u een inkomen heeft tot 130%* van de
voor u geldende bijstandsnorm en als u woont in de gemeente Harlingen,
Terschelling, Vlieland of Waadhoeke. Uitgaande van de normbedragen in de
Participatiewet zijn deze bedragen per 1 januari 2019.

GEHUWDEN/SAMENWONENDEN
Maanduitkering Vakantietoeslag Inkomen 105% Inkomen 110% Inkomen 120% Inkomen 130%

Woonsituatie en leeftijd

(netto, incl. vt.)

5%

(netto, incl. vt.)

(netto, incl. vt.)

(netto, incl. vt.)

(netto, incl. vt.)

39,97

€

839,32

€

879,29

€

959,22

€ 1.039,16

€ 506,34

€ 25,32

€

531,66

€

556,97

€

607,61

€

Gehuwden, één persoon jonger dan 21 jaar, met kinderen

€ 1.278,72

€ 63,94

€ 1.342,66

€ 1.406,59

€ 1.534,46

€ 1.662,34

Gehuwden, één persoon jonger dan 21 jaar, zonder kinderen

€

985,71

€ 49,42

€ 1.035,00

€ 1.084,28

€ 1.182,85

€ 1.281,42

Gehuwden, beiden vanaf 21 jaar - tot de pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.465,07

€ 73,25

€ 1.538,32

€ 1.611,58

€ 1.758,08

€ 1.904,59

Gehuwden, beide personen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.563,46

€

€ 1.641,63

€ 1.719,81

€ 1.876,15

€ 2.032,50

Gehuwden, waarvan één persoon jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.563,46

€ 1.876,15
€ 1.641,63
€ 1.719,81
€		
78,17

€ 2.032,50

Gehuwden van 18, 19 of 20 jaar, met kinderen

€

Gehuwden van 18, 19 of 20 jaar, zonder kinderen

799,35

€

78,17

658,24

ALLEENSTAANDEN
Maanduitkering Vakantietoeslag Inkomen 105% Inkomen 110% Inkomen 120% Inkomen 130%

Woonsituatie en leeftijd

(netto, incl. vt.)

(netto, incl. vt.)

(netto, incl. vt.)

(netto, incl. vt.)

12,66

€

265,83

€

278,49

€

€

€

51,28

€

1.076,83

€

1.128,11

€ 1.230,66

€ 1.333,22

€

57,39

€

1.205,19

€ 1.262,58

€ 1.377,36

€ 1.492,14

5%

Alleenstaanden van 18, 19 of 20 jaar

€

253,17

€

Alleenstaanden van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.025,55

Alleenstaande, ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.147,80

(netto, incl. vt.)

303,80

329,12

PERSONEN DIE VERBLIJVEN IN EEN INRICHTING
			
Maanduitkering Vakantietoeslag Inkomen 105% Inkomen 110% Inkomen 120% Inkomen 130%
Woonsituatie
(netto, incl. vt.)
(netto, incl. vt.)
(netto, incl. vt.)
(netto, incl. vt.)
(netto, incl. vt.)
5%
Alleenstaanden

€ 324,72

€

16,24

€

340,96

€ 357,19

€

389,66

€ 422,14

KOSTENDELERSNORM (zie voor uitleg kostendelersnorm)
Woonsituatie

Maanduitkering Vakantietoeslag Inkomen 105% Inkomen 110% Inkomen 120% Inkomen 130%
(netto, incl. vt.)

(netto, incl. vt.)

(netto, incl. vt.)

(netto, incl. vt.)

769,16

€

805,79

€

879,04

€

952,30

31,74

€ 666,55

€

698,29

€

761,77

€

825,25

€

29,30

€ 615,33

€

644,63

€

703,23

€

761,84

€

27,84

€ 584,56

€

612,40

€

668,07

€

723,74

5%

Twee persoonshuishouden

€

732,54

€

36,63

Drie persoonshuishouden

€

634,81

€

Vier persoonshuishouden

€

586,03

Vijf persoonshuishouden

€

556,73

(netto, incl. vt.)

€

Wat is vermogen?

Vermogen

Onder vermogen worden naast spaargeld
ook kostbare bezittingen gerekend, zoals een
recreatiewoning, auto, caravan, boot, juwelen
en waardepapieren.

In de Participatiewet is de vrij te laten
vermogensgrens voor 2019 vastgesteld voor:
• Gehuwd/samenwonend en alleenstaande
ouder € 12.240,• Alleenstaande € 6.120,• Woont u in uw eigen (koop)huis dan mag
er niet meer dan € 51.600,- eigen vermogen in
dit huis zitten (bedragen per 1 januari 2019).

Alle bedragen zijn netto per maand.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Participatiewet
per 1 juli 2017

Welke percentages
gelden per regeling?
Hoe hoog uw inkomenspercentage maximaal mag zijn
hangt af van de gemeente waarin u woont. In onderstaande
tabel kunt u het percentage lezen hoe hoog uw inkomen
maximaal mag zijn om voor de diverse regelingen in
aanmerking te komen. Deze inkomenspercentages zijn door
de gemeenteraad van uw gemeente vastgesteld.

Algemene regel
Uw vermogen is niet hoger dan de voor
u geldende vermogensnorm

Het vrij te laten vermogen is voor:
• Gehuwd/ samenwonend of alleenstaande ouder € 12.240,• Alleenstaande € 6.120,• Woont u in uw eigen (koop)huis, dan mag er niet meer dan € 51.600,eigen vermogen in dit huis zitten. 				
(Normbedragen per 1 januari 2019)

Regeling			

Gemeente

Inkomenspercentage

AV Frieso

Harlingen, Terschelling
Vlieland, Waadhoeke

130%

I ndividuele Inkomens
Toeslag (ITT)

Terschelling, Vlieland
Waadhoeke

105%

Individuele Inkomens
Toeslag (ITT)

Harlingen

Individuele Studie
Toeslag (IST)

Harlingen, Terschelling
Vlieland, Waadhoeke

Bijzonderheden

		
110%

U kunt een aanvraag indienen als u op de
datum van uw aanvraag recht heeft op een
tegemoetkoming van de WTOS. Zie voor meer
informatie op: www.sozawe-nw-fryslan.nl.
Vult u in het zoekveld IST in.

Voor de Kortingsregeling Huishoudelijke hulp gelden afwijkende inkomens- en vermogensgrenzen

Kortingsregeling
Huishoudelijke Hulp

Terschelling, Vlieland,
Waadhoeke

Tot en met 130%

Bij noodzakelijke hulp € 10,50 per uur

Harlingen

Tot en met 130%

Bij noodzakelijke hulp € 8,50 per uur

Het te berekenen kortingspercentage hangt af van uw inkomen en uw vermogen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een korting?
Neem over de precieze voorwaarden van deze regeling contact op met uw gebiedsteam.

Kostendelersnorm
Deelt u een woning met één of meer
volwassenen? Dan heeft dit gevolgen voor de
hoogte van de voor u geldende bijstandsnorm.
Hoe meer volwassen personen in één huis
wonen, hoe lager de voor u van toepassing 		
zijnde bijstandsnorm wordt.

Voor de kostendelersnorm tellen niet mee:
• Gehuwden,
• Personen jonger dan 21 jaar,
•	Huurders die een commercieel huurcontract
hebben en een commerciële huurprijs betalen
(met uitzondering van bloed- en aanverwanten
in de 1e en 2e graad),
•	Personen die onderwijs volgen waarvoor
studiefinanciering op grond van de WSF of de
WTOS mogelijk is,
• Personen die een BBL-opleiding volgen.
Alle bedragen zijn netto per maand.
Aan deze publicatie kunnen geen
rechten worden ontleend

