
   

 
Minimuminkomen voor de bijzondere bijstand 2019 
Normbedragen Participatiewet met ingang van 1 januari 2019. Het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande 
ouderkop (€ 256,30 per maand), is geen inkomen en wordt niet  meegeteld. 
Voor kostendelers geldt dat voor de bijzondere bijstand de norm wordt gebruikt voor niet-kostendelers.  

 
De bedragen inclusief vakantiegeld 

Leefsituatie; geen 
kostendelers 

 

Alleenstaande (ouders)  Normbedrag   110%   120% (alleen Kindpakket 

en Studiekosten MBO ) 
21 jaar tot 
pensioengerechtigde leeftijd 

€ 1.025,55 € 1.128,11 € 1.230,66 

18, 19 en 20 jaar  
 

€ 253,17 € 278,49 € 303,80 

Gezinnen met kinderen  Normbedrag (per stel)  110%   120% (alleen Kindpakket 

en Studiekosten MBO ) 
Partners, 21 tot 
pensioengerechtigdeleeftijd  

€ 1.465,07 € 1.611,58 € 1.758,08 

 1 partner 18 t/m 20 jaar,  
andere partner 21 jaar tot 
pensioengerechtigde leeftijd 

€ 1.278,72 € 1.406,59 € 1.534,46 

Partners allebei, 18 t/m 20 
jaar  

€ 799,35 € 879,29 € 959,22 

Gezinnen zonder kinderen  Normbedrag   110%   120% (alleen Kindpakket 

en Studiekosten MBO ) 
Partners, 21 jaar tot 
pensioengerechtigde 
leeftijd 

€ 1.465,07 € 1.611,58 € 1.758,08 

 1 partner 18 t/m 20 jaar   
andere partner 21  tot 
pensioengerechtigde leeftijd  

€ 985,71 € 1.084,28 € 1.182,85 

 Gehuwd 18 t/m 20 jaar  
 

€ 506,34 € 556,97 € 607,61 

Pensioengerechtigde leeftijd Normbedrag   110%   120% (alleen Kindpakket 

en Studiekosten MBO ) 
Alleenstaande ouder 
 

€ 1.147,80 € 1.262,58 € 1.377,36 

Gehuwd of samenwonend 
 

€ 1.563,46 € 1.719,81 € 1.876,15 

 

Leefsituatie   Vrij te laten vermogen  

 Alleenstaande   € 6.120,00 

 Echtparen/ eenoudergezinnen   € 12.240,00  
 
Deze tabel is niet compleet. De hoogte van de bijstand is afhankelijk van uw leefsituatie. Er zijn nog meer leefsituaties, 
denk aan: onderhuur, kostgangers, verblijvend in inrichting, inwonende kinderen en ontbreken woonlasten. Ook 
overwaarde op de woning telt in sommige gevallen mee. Voor meer informatie, neemt u contact op met de gemeente 
Westland op nummer 140174.  



   

 
Minimuminkomen voor de bijzondere bijstand 2019 
Normbedragen Participatiewet met ingang van 1 januari 2019. Het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande 
ouderkop (€ 256,30 per maand), is geen inkomen en wordt niet  meegeteld. 
Voor kostendelers geldt dat voor de bijzondere bijstand de norm wordt gebruikt voor niet-kostendelers.  

 
De bedragen exclusief  vakantiegeld 

Leefsituatie; geen 
kostendelers 

 

Alleenstaande (ouders)  Normbedrag   110%   120% (alleen Kindpakket 

en Studiekosten MBO ) 
21 jaar tot 
pensioengerechtigdeleeftijd 

€ 974,27 € 1.071,70 € 1.169,13 

18, 19 en 20 jaar  
 

€ 240,51 € 264,56 € 288,61 

Gezinnen met kinderen  Normbedrag (per stel)  110%   120% (alleen Kindpakket 

en Studiekosten MBO ) 
Partners, 21 tot 
pensioengerechtigdeleeftijd  

€ 1.391,82 € 1.531,00 € 1.670,18 

 1 partner 18 t/m 20 jaar,  
andere partner 21 jaar tot 
pensioengerechtigde leeftijd 

€ 1.214,78 € 1.336,26 €  1.457,74 

Partners allebei, 18 t/m 20 
jaar  

€ 759,38 € 835,32 € 911,26 

Gezinnen zonder kinderen  Normbedrag   110%   120% (alleen Kindpakket 

en Studiekosten MBO ) 
Partners, 21 jaar tot 
pensioengerechtigde- 
leeftijd 

€ 1.391,82 € 1.531,00 € 1.670,18 

 1 partner 18 t/m 20 jaar   
andere partner 21  tot 
pensioengerechtigde leeftijd  

€ 936,42 € 1.030,07 € 1.123,71 

 Gehuwd 18 t/m 20 jaar  
 

€ 481,02 € 529,13 € 577,23 

Pensioengerechtigde leeftijd Normbedrag   110%   120% (alleen Kindpakket 

en Studiekosten MBO ) 
Alleenstaande ouder 
 

€ 1.090,41 € 1.199,45 € 1.308,49 

Gehuwd of samenwonend 
 

€ 1.485,29 € 1.633,82 € 1.782,34 

 

Leefsituatie   Vrij te laten vermogen  

 Alleenstaande   € 6.120,00 

 Echtparen/ eenoudergezinnen   € 12.240,00  
 
Deze tabel is niet compleet. De hoogte van de bijstand is afhankelijk van uw leefsituatie. Er zijn nog meer leefsituaties, 
denk aan: onderhuur, kostgangers, verblijvend in inrichting, inwonende kinderen en ontbreken woonlasten. Ook 
overwaarde op de woning telt in sommige gevallen  mee. Voor meer informatie, neemt u contact op met de gemeente 
Westland op nummer 140174. 


