
   

 
Minimuminkomen voor de bijzondere bijstand 2020 
Normbedragen Participatiewet met ingang van 1 januari 2020. Het kindgebonden budget en de alleenstaande 
ouderkop (€ 265,83), 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 

€ 1052,32 € 1157,55  € 1262,78  

18, 19 en 20 jaar  
 

€ 259,78 € 285,76 € 311,74 

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

en Studiekosten MBO ) 
Partners, 21 tot 
pensioengerechtigdeleeftijd  

€ 1.503,31 € 1.653,64 € 1.03,97 

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

€ 1.312,10 € 1.443,31 € 1.574,52 

Partners allebei, 18 t/m 20 
jaar  

€ 820,22 € 902,24 € 984,26 

Gezinnen zonder kinderen  Normbedrag   110%   120% (alleen Kindpakket 

en Studiekosten MBO ) 
Partners, 21 jaar tot 
pensioengerechtigde 
leeftijd 

€ 1.503,31 € 1.653,64 € 1.803,97 

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

€ 1.011,44 € 1.112,58 € 1.213,73 

 Gehuwd 18 t/m 20 jaar  
 

€ 519,56 € 571,52 € 623,47 

Pensioengerechtigde leeftijd Normbedrag   110%   120% (alleen Kindpakket 

en Studiekosten MBO ) 
Alleenstaande ouder 
 

€ 1.176,25 € 1.293,88 € 1.411,50 

Gehuwd of samenwonend 
 

€ 1.594,42 € 1.753,86 € 1.913,30 

 

Leefsituatie   Vrij te laten vermogen  

 Alleenstaande   € 6.225,00 

 Echtparen/ eenoudergezinnen   € 12.450,00  
 
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 2020 
Normbedragen Participatiewet met ingang van 1 januari 2020. Het kindgebonden budget en de alleenstaande 
ouderkop  (€ 265,83 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 

€ 999,70 € 1.099,67 € 1.199,64 

18, 19 en 20 jaar  
 

€ 246,79 € 271,47 € 296,15 

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

en Studiekosten MBO ) 
Partners, 21 tot 
pensioengerechtigdeleeftijd  

€ 1.428,14 € 1.570,96 € 1.713,77 

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

€ 1.246,50 € 1.371,14 € 1.495,79 

Partners allebei, 18 t/m 20 
jaar  

€ 779,21 € 857,13 € 935,05 

Gezinnen zonder kinderen  Normbedrag   110%   120% (alleen Kindpakket 

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

€ 1.428,14 € 1.570,96 € 1.713,77 

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

€ 960,87 € 1.056,95 € 1.153,04 

 Gehuwd 18 t/m 20 jaar  
 

€ 493,58 € 542,94 € 592,30 

Pensioengerechtigde leeftijd Normbedrag   110%   120% (alleen Kindpakket 

en Studiekosten MBO ) 
Alleenstaande ouder 
 

€ 1.117,44 € 1.229,18 € 1.340,93 

Gehuwd of samenwonend 
 

€ 1.514,70 € 1.666,17 € 1.817,94 

 

Leefsituatie   Vrij te laten vermogen  

 Alleenstaande   € 6.225,00 

 Echtparen/ eenoudergezinnen   € 12.450,00  
 
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. 


