Bijstandsnormen, kortingen, toeslagen, premies en vrijlatingen per 1 juli 2021
norm
vt
norm
Globale
excl. vt
5%
incl. vt
verklaring
Belanghebbenden jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
€ 1.463,95
€ 77,05
€ 1.541,00
Gehuwden
€ 1.024,76
€ 53,94
€ 1.078,70
Alleenstaande (ouder), niet kostendeler >=21
€ 252,98
€ 13,31
€ 266,29
18, 19, 20 jarigen (KB = kinderbijslag)
€ 292,79
€ 15,41
€ 308,20
Verlaging woonsituatie (20% van norm echtpaar)
€ 219,59
€ 11,56
€ 231,15
Verlaging woonsituatie (15% van norm echtpaar)
Pensioengerechtigden
€ 1.545,73
€ 1.139,98

€ 81,35
€ 60,00

€ 1.627,08
€ 1.199,98

Belanghebbenden verblijvend in een inrichting
€ 324,47
€ 17,08
€ 341,55
€ 34,00
€ 34,00
€ 504,70
€ 26,56
€ 531,26
€ 76,00
€ 76,00
Vrijlatingen per maand

Vrijlating vermogen

€ 221,00
€ 350,98
€ 20,85
€ 41,70
€ 17,67
€ 137,94
€ 139,90
€ 26,04
€ 180,00

Gehuwden, één of meer pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaande/alleenstaande ouder
1. LET OP: bij berekening AOW check art. 31, lid 2 sub x Participatiewet
2. LET OP: pensioenvrijlating

Alleenst./alleenst. ouder
Verhoging, alleenstaande
Gehuwden
Verhoging, gehuwden
Maximaal vrij te laten inkomsten PW
Maximaal vrij te laten inkomsten Ioaw/Ioaz (bruto)
Pensioenvrijlating alleenst/alleenst. ouder
Pensioenvrijlating gehuwden
Tegemoetkoming Anw (bruto). Nb Het netto-bedrag is € 11,11 per maand, aldus Grip. Art.2 lid 1 besluit tegemoetkoming ANW.
Maximale vrijlating alleenst ouder
Maximaal vrij te laten inkomsten uit arbeid van iemand die medisch-uren beperkt is.
AOW koopkrachttegemoetk. (bruto) per persoon (gehuwd, dan 2 x € 24,54 = € 49,08) per maand (art. 33a AOW en artikel 31 lid 2 sub x PW). Nb. Netto-bedrag is € 24,54.

Dit bedrag aan vrijwillgersvergoeding kan maximaal per maand vrijgelaten worden, tot een maximum bedrag van € 1.800,00 per jaar.

€ 6.295,00 Vermogen alleenstaande
€ 12.590,00 Vermogen gehuwden/alleenst. ouder
€ 53.100,00 Eigen woning

Premies

€ 750,00 Participatiepremie

Bijdrageregeling minima

€ 121,00 Max. per kalenderjaar, voor een volwassene.
€ 342,00 Max. per kalenderjaar, voor een kind tot 18 jaar.

