
Kostendelersnorm
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
bijstandsnorm wordt die voor u van toepassing is.   

Voor de kostendelersnorm tellen niet mee: 
•	 Gehuwden
•	 Personen jonger dan 21 jaar
•	 Huurders die een commercieel huurcontract hebben en een 

reeële  huurprijs betalen (met uitzondering van bloed- en 
aanverwanten in de 1e en 2e graad) 

•	 Personen	die	onderwijs	volgen	waarvoor	studiefinanciering	
op grond van de WSF of de WTOS mogelijk is 

•	 Personen die een BBL-opleiding volgen

Vermogen
In de Participatiewet is de vrij te laten 
vermogensgrens voor 2021 vastgesteld voor:
•	 Gehuwd/samenwonend en alleenstaande ouder € 13.010,-
•	 Alleenstaande € 6.505,-
•	 Woont u in uw eigen (koop)huis dan mag er niet  

meer dan € 54.900,- eigen vermogen in dit huis  
zitten (Normbedragen 2022).

Wat is vermogen?
Onder vermogen worden naast spaargeld ook kostbare 
bezittingen gerekend, zoals een recreatiewoning, auto, 
caravan, boot, juwelen en waardepapieren.

De hoogte van een bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd en woonsituatie. In dit overzicht kunt u opzoeken hoe hoog een 
bijstandsuitkering in uw situatie is. Dit is het bedrag in de kolom ‘100% maanduitkering’. Dit bedrag is 100% van de voor u geldende 
bijstandsnorm. Dit bedrag is netto en inclusief vakantietoeslag. De voor u geldende bijstandsnorm is ook belangrijk bij het bepalen 
van uw recht op extra regelingen en toeslagen. Per regeling kan een ander percentage gelden. Daarom ziet u achter uw situatie en 
uw bijstandsnorm ook de bedragen voor de verschillende percentages. Achterop deze folder staat welk percentage geldt voor welke 
regeling of toeslag. Alle genoemde bedragen bij de percentages zijn netto en inclusief vakantietoeslag.

PERSONEN DIE VERBLIJVEN IN EEN INRICHTING

Woonsituatie en leeftijd
Gehuwden van 18, 19 of 20 jaar, zonder kinderen    €    544,04  €    516,84  €    598,44  €    652,85
Gehuwden van 18, 19 of 20 jaar, met kinderen   €    858,85 €    815,91 €    944,74 € 1.030,62
Gehuwden, één persoon jonger dan 21 jaar, zonder kinderen  € 1.059,04   € 1.006,09 € 1.164,94 € 1.270,85
Gehuwden, één persoon jonger dan 21 jaar, met kinderen  € 1.373,85 € 1.305,16 € 1.511,24 € 1.648,62
Gehuwden, beiden vanaf 21 jaar - tot de pensioengerechtigde leeftijd € 1.574,03  € 1.495,33 € 1.731,43 € 1.888,84
Gehuwden, beide personen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.660,36 € 1.577,34 € 1.826,40 € 1.992,43
Gehuwden, waarvan één persoon jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.660,36 € 1.577,34 € 1.826,40 € 1.992,43

Woonsituatie en leeftijd
Alleenstaanden van 18, 19 of 20 jaar    €     272,02 €    258,42 €    299,22 €    326,42
Alleenstaanden van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd €  1.101,82 € 1.046,73 € 1.212,00 € 1.322,18
Alleenstaande, ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd  €  1.225,67 € 1.164,39 € 1.348,24 € 1.470,80

Woonsituatie
Gehuwden       €     542,69        €    515,56   €   596,96           €    651,23    
Alleenstaanden       €     348,89         €    331,45        €   383,78        €    418,67

Woonsituatie
Twee persoonshuishouden      €     787,02 €    747,67 €    865,72 €    944,42
Drie persoonshuishouden      €     682,08 €    647,98 €    750,29 €    818,50
Vier persoonshuishouden      €     629,61 €    598,13 €    692,57 €    755,53
Vijf persoonshuishouden      €     598,13 €    568,22 €    657,94 €    717,76

GEHUWDEN/SAMENWONENDEN

ALLEENSTAANDEN

KOSTENDELERSNORM (zie uitleg hieronder)
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Schatting belastbaar inkomen 
bijstandsgerechtigden 2022

Heeft u een bijstandsuitkering? Of een laag inkomen uit 
werk of een andere uitkering? Dan komt u misschien in 
aanmerking	voor	een	financiële	bijdrage	of	toeslag.	Uw	recht	
op een bijdrage of toeslag hangt onder andere af van de 
hoogte van uw inkomen. Per regeling geldt een percentage 
van de voor u geldende bijstandsnorm. Deze percentages 
zijn vastgesteld door de gemeenteraden van Dantumadiel 
en Noardeast-Fryslân. Op de voorkant van deze folder staat 
welke bedragen horen bij uw bijstandsnorm.

Personen van 21 jaar tot de pensioensgerechtigde leeftijd:

•	 Gehuwd, per partner   € 10.280,00
•	 Alleenstaande (70%)   € 16.229,00

Bij de berekening van de bedragen is uitgegaan van een
volledige bijstandsuitkering. Er is geen rekening gehouden met 
eventuele samenloop met inkomsten uit tegenwoordige arbeid.

Welke percentages
gelden per regeling?

Vragen?
Kijk op de gemeentelijke websites voor meer informatie over deze en andere regelingen voor 
inwoners met een inkomen op of rond bijstandsniveau. 

U	kunt	voor	meer	informatie	ook	contact	met	ons	opnemen	via:
•	kccsociaaldomein@noardeast-fryslan.nl	of
•	telefoonnummer	(0519)	29	88	88,	optie	1.

www.noardeast-fryslan.nl / www.dantumadiel.frl

•	 Bijzondere bijstand (50% van het inkomen boven de 
bijstandsnorm wordt meegenomen als draagkracht.  
De kostendelersnorm is niet van toepassing)

•	 Individuele inkomenstoeslag
•	 Lauwersregeling 

 
 

•	 AV-Frieso zorgverzekering
•	 Sam& voor alle kinderen (Stichting Leergeld en 

Jeugdfonds Sport en Cultuur)
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Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
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