Minimuminkomen voor de bijzondere bijstand 2021
Normbedragen Participatiewet met ingang van 1 juli 2021. Het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop), is
geen inkomen en wordt niet meegeteld.
Voor kostendelers geldt dat voor de bijzondere bijstand de norm wordt gebruikt voor niet-kostendelers.
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.
De bedragen inclusief vakantiegeld

Leefsituatie; geen
kostendelers
Alleenstaande (ouders)

Normbedrag

110%

120% (alleen Kindpakket
en Studiekosten MBO en
computerregeling)

21 jaar tot
pensioengerechtigde leeftijd
18, 19 en 20 jaar
Gezinnen met kinderen

€ 1.078,70

€ 1.186,57

€ 1.294,44

€ 266,29

€ 292,92

€ 319,55

Normbedrag (per stel)

110%

120% (alleen Kindpakket
en Studiekosten MBO )

Partners, 21 tot
€ 1.541,00
pensioengerechtigdeleeftijd
1 partner 18 t/m 20 jaar,
€ 1.344,99
andere partner 21 jaar tot
pensioengerechtigde leeftijd
Partners allebei, 18 t/m 20
€ 840,78
jaar
Gezinnen zonder kinderen Normbedrag
110%

€ 1.695,10

€ 1.849,20

€ 1.479,49

€ 1.613,99

€ 924,86

€ 1.008,94
120% (alleen
computerregeling)

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

€ 1.541,00

€ 1.695,10

€ 1.849,20

€ 1.037,79

€ 1.141,57

€ 1.245,35

€ 532,58

€ 585,84

€ 639,10

Pensioengerechtigde leeftijd Normbedrag

110%

120% (alleen
computerregeling)

Alleenstaande ouder

€ 1.199,98

€ 1.319,98

€ 1.439,98

Gehuwd of samenwonend

€ 1.627,08

€ 1.789,79

€ 1.952,50

Leefsituatie
Alleenstaande
Echtparen/ eenoudergezinnen

Vrij te laten vermogen
€ 6.295,00
€ 12.590,00

Minimuminkomen voor de bijzondere bijstand 2021
Normbedragen Participatiewet met ingang van 1 juli 2021. Het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop, 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
Studiekosten MBO en
computerregeling )

21 jaar tot
pensioengerechtigdeleeftijd
18, 19 en 20 jaar
Gezinnen met kinderen

€ 1.024,77

€ 1.127,24

€ 1.229,72

€ 252,98

€ 278,27

€ 303,57

Normbedrag (per stel)

110%

120% (alleen Kindpakket
Studiekosten MBO en
computerregeling )

Partners, 21 tot
€ 1.463,95
pensioengerechtigdeleeftijd
1 partner 18 t/m 20 jaar,
€ 1.277,74
andere partner 21 jaar tot
pensioengerechtigde leeftijd
Partners allebei, 18 t/m 20
€ 798,74
jaar
Gezinnen zonder kinderen Normbedrag
110%

€ 1.610,35

€ 1.756,74

€ 1.405,51

€ 1.533,29

€ 878,62

€ 958,49
120% (alleen
cmputerregeling)

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

€ 1.463,95

€ 1.610,35

€ 1.756,74

€ 985,90

€ 1.084,49

€ 1.183,08

€ 505,95

€ 556,55

€ 607,14

Pensioengerechtigde leeftijd Normbedrag

110%

120% (alleen
cmputerregeling)

Alleenstaande ouder

€ 1.139,98

€ 1.253,98

€ 1.367,98

Gehuwd of samenwonend

€ 1.545,73

€ 1.700,30

€ 1.854,87

Leefsituatie
Alleenstaande
Echtparen/ eenoudergezinnen

Vrij te laten vermogen
€ 6.295,00
€ 12.590,00

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.

