Normenkaart Participatiewet (juli 2022)
Participatiewet (PW) (inclusief vakantietoeslag)
Jongerennormen, zonder kinderen (art. 20, eerste lid)
Alleenstaande, indien hij 18, 19 of 20 jaar is
Gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn
Gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere
echtgenoot 21 jaar of ouder, zonder kostendelende medebewoners

Per maand
€
€

272,02
544,04

€

1.059,04

€
€

272,02
858,85

€

1.373,85

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd (art. 21)
Een alleenstaande of een alleenstaande ouder, zonder kostendelende
medebewoners
Gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de
pensioengerechtigde leeftijd, zonder kostendelende medebewoners

€

1.101,82

€

1.574,03

Normen pensioengerechtigden (art. 22)
Een alleenstaande of een alleenstaande ouder, zonder kostendelende
medebewoners
Gehuwden waarvan één of meer de pensioengerechtigde leeftijd
heeft bereikt, zonder kostendelende medebewoners

€

1.225,67

€

1.660,36

€
€

348,89
542,69

Vakantietoeslag		

5%

Jongerennorm, met kinderen (art. 20, tweede lid)
Een alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar
Gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn
Gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere
echtgenoot 21 jaar of ouder, zonder kostendelende medebewoners

Verblijf in een inrichting (art. 23, eerste lid)
Alleenstaande of alleenstaande ouder
Gehuwden

Overige normen Participatiewet
Verhoging genoemd in artikel 23, tweede lid, (premie Zorgverzekeringswet)
Alleenstaande
Gehuwden

€
€

34,00
79,00

€
€
€

2.699,00
226,00
141,12

€

143,12

Onkostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk (onderdeel k)
Bedrag per maand ten hoogste
Maximum bedrag per jaar

€
€

180,00
1.800,00

Buiten beschouwing te laten particuliere oudedagsvoorziening (art. 33,
vijfde lid) (bij gehuwden geldt dit bedrag per persoon)

€

21,50

Buiten beschouwing te laten vermogen (art. 34, tweede en derde lid)
In de woning gebonden vermogen voor zover dit minder bedraagt dan
Overig vermogen alleenstaande
Overig vermogen alleenstaande ouder
Overig vermogen gehuwden

€
€
€
€

54.900
6.505
13.010
13.010

Niet tot de middelen te rekenen bedragen (art. 31, tweede lid)
Eén- of tweemalige premie (j)
Maximaal vrij te laten inkomsten uit arbeid (onderdeel n)
Maximaal vrij te laten inkomsten uit arbeid voor een alleenstaande ouder (r)
Maximaal vrij te laten inkomsten uit arbeid van persoon die medisch
uren-beperkt is (y)

Drempelbedrag bijzondere bijstand (art. 35, tweede lid)
€
143,00
Maximale dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon		
162,5%
€ 274.675,00
Totaal bedrag lijfrente(n), artikel 15, tweede lid
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Normenkaart Participatiewet (juli 2022)
Belastbaar inkomen bijstandsgerechtigden voor 2022
Gehuwd, per partner
Alleenstaande (ouder) (70%)

€ 10.280,00
€ 16.229,00

Kostendelersnorm artikel 22a PW		
Voor de bepaling van de norm voor een alleenstaande met of zonder kinderen en
gehuwden die de kosten met anderen kan / kunnen delen, is de formule hieronder van
toepassing. A is het aantal meetellende inwonenden en B is de rekennorm.		

(40% + A x 30%) x B
A
		
Voorbeeldbedragen kostendelersnorm
Rekennorm

afgerond
percentage

		

21 jaar of ouder tot
pensioengerechtigde

Pensioengerechtigde
leeftijd

leeftijd

		€ 1.574,03

€ 1.660,36

2 personen

50,00%

€

787,02 p.p.

€

830,18 p.p.

3 personen

43,33%

€

682,08 p.p.

€

719,49 p.p.

4 personen

40,00%

€

629,61 p.p.

€

664,14 p.p.

5 personen

38,00%

€

598,13 p.p.

€

630,94 p.p.

6 personen

36,67%

€

577,14 p.p.

€

608,80 p.p.

Gehuwden, kostendeler
Voor gehuwden die met andere kostendelende medebewoners hun hoofdverblijf in
dezelfde woning hebben is de gehuwdennorm de optelsom van de individuele rechten.
Gehuwden, één partner 18, 19 of 20, kostendeler, zonder ten laste komende
kinderen
Als één van de partners 18, 19 of 20 jaar is en de ander 21 jaar of ouder, is de norm de
optelsom van het bedrag genoemd in art. 22a lid 3 onder b (€ 272,02) plus het bedrag op
grond van art. 22a voor de oudere partner (kolom hierboven).
Gehuwden, één partner 18, 19 of 20, kostendeler, met ten laste komende kinderen
Als één van de partners 18, 19 of 20 jaar is en de ander 21 jaar of ouder, is de norm de
optelsom van het bedrag genoemd in art. 22a lid 3 onder a (€ 586,83) plus het bedrag op
grond van art. 22a voor de oudere partner (kolom hierboven).
Commerciële huurprijs, studenten en jongeren (art. 19a PW)
Personen jonger dan 21 jaar en de meeste studenten worden niet als kostendeler
aangemerkt. (Onder)huurders / kostgangers (geen familieleden in 1e of 2e graad) die een
huurovereenkomst hebben en een commerciële prijs betalen, worden niet als kostendeler
aangemerkt. Verhuurders / kostgevers die geen anderen hebben inwonen dan de
onderhuurder/kostganger en een commerciële prijs ontvangen worden niet als kostendeler
aangemerkt. De gemeente bepaalt wat een commerciële huurprijs is.

Maximale geldboetes van artikel 23 Wetboek van Strafrecht
1e categorie:

€

450,00

3e categorie:

€

9.000,00

5e categorie:

€

2e categorie:

€ 4.500,00

4e categorie:

€ 22.500,00

6e categorie:

€ 900.000,00
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90.000,00

