Participatiewet
bijstandsbedragen
Uitgaande van de normbedragen in de Participatiewet zijn
deze bedragen per 1 januari 2021, inclusief vakantietoeslag.

per 1 januari 2021

GEHUWDEN/SAMENWONENDEN
			
Maanduitkering
Vakantietoeslag
Woonsituatie en leeftijd			 (netto, incl. vt.)
5%
Gehuwden van 18, 19 of 20 jaar, met kinderen				

€

838,25

€

Gehuwden van 18, 19 of 20 jaar, zonder kinderen			

€

530,98

€ 26,55

Gehuwden, één persoon jonger dan 21 jaar, met kinderen 			

€ 1.340,93

€ 67,05

Gehuwden, één persoon jonger dan 21 jaar, zonder kinderen			

€ 1.033,66

€ 51,68

Gehuwden, beiden vanaf 21 jaar - tot de pensioengerechtigde leeftijd		

€ 1.536,34

€ 76,82

Gehuwden, beide personen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd		

€ 1.620,74

€ 81,04

								
Woonsituatie en leeftijd							

Maanduitkering
(netto, incl. vt.)

Vakantietoeslag
5%

Alleenstaanden van 18, 19 of 20 jaar				

€

€

Alleenstaanden van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd 		

€ 1.075,44

€ 53,77

Alleenstaande, ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd			

€

€ 59,80

		

41,91

		

ALLEENSTAANDEN

265,49

1.195,97

13,27

PERSONEN DIE VERBLIJVEN IN EEN INRICHTING
								
Woonsituatie							

Maanduitkering
(netto, incl. vt.)

Vakantietoeslag
5%

Alleenstaanden							

€

€

340,53

17,03

KOSTENDELERSNORM (zie voor uitleg kostendelersnorm)
								
Woonsituatie							

Maanduitkering
(netto, incl. vt.)

Twee persoonshuishouden

							

€

768,17		€ 38,41

Drie persoonshuishouden							

€

665,75		€ 33,29

Vier persoonshuishouden							

€

614,54

€ 30,73

Vijf persoonshuishouden							

€

583,81

€

De maanduitkering voor personen in een
inrichting wordt verhoogd met € 76,- voor
gehuwden en alleenstaande ouders en
€ 34,- voor alleenstaanden. Over deze
verhoging wordt geen vakantietoeslag
uitbetaald.
Vermogen
In de Participatiewet is de vrij te laten
vermogensgrens voor 2021
vastgesteld voor:
• G
 ehuwd/ samenwonend of alleenstaande
ouder € 12.590,• Alleenstaande € 6.295,• Woont u in uw eigen (koop)huis,

Vakantietoeslag
5%

29,19

dan mag er niet meer dan € 53.100,eigen vermogen in dit huis zitten.
(Normbedragen 2021)
Kostendelersnorm
Kunt u kosten delen met andere inwoners?
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. Zie voor meer informatie:
www.sozawe-nw-fryslan.nl

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

