Normen en bedragen per januari 2018 (inclusief vakantietoeslag)
Jongerennormen zonder kinderen (art. 20 lid 1 Participatiewet)

Onkostenvergoeding vrijwilligerswerk (art. 31 lid 2 onderdeel k Participatiewet)

JJ

Alleenstaande, 18, 19 of 20 jaar

€ 244,91

JJ

Per maand ten hoogste

JJ

Gehuwden beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar

€ 489,82

JJ

Maximum bedrag per jaar

JJ

Gehuwden geen kostendeler, en waarvan een echtgenoot
18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder is

€ 953,57
Vrijwilligersvergoeding bij arbeidsinschakeling

Jong erennorm met kinderen (art. 20 lid 2 Participatiewet)
JJ

Alleenstaande ouder, 18, 19 of 20 jaar

€ 244,91

JJ

Gehuwden beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar

€ 773,28

JJ

Gehuwden geen kostendeler, en waarvan een echtgenoot
18, 19 of 20 jaar en de andere 21 jaar of ouder is )

€ 1.237,03

Een alleenstaande of een alleenstaande ouder geen kostendeler

JJ

Gehuwden geen kostendeler, en waarvan beide jonger zijn dan de
pensioengerechtigde leeftijd

JJ

Per maand ten hoogste

JJ

Maximum bedrag per jaar

€ 150,00
€ 1.500,00

25 % inkomstenvrijlating uit arbeidmaximum per maand
(art. 31 lid 2 onderdeel n Participatiewet)

€ 202,00

Inkomstenvrijlating alleenstaande ouder volledige zorg kind < 12 jaar

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd (art. 21 Participatiewet)
JJ

€ 150,00
€ 1.500,00

€ 992,12
€ 1.417,32

(art. 31 lid 2 onderdeel r Participatiewet)

€ 126,32

Maximale vrijlating medisch uren-beperkte
(art. 31 lid 2 onderdeel y Participatiewet)

Normen pensioengerechtigden (art. 22 Participatiewet)
JJ

Een alleenstaande of een alleenstaande ouder geen kostendeler

€ 1.115,48

JJ

Gehuwden geen kostendeler, en waarvan beiden de pensioengerechtigde leeftijd
hebben bereikt

€ 1.525,44

Gehuwden geen kostendeler, en waarvan één de pensioengerechtigde leeftijd
heeft bereikt

€ 1.525,44

JJ

€ 128,12

Buiten beschouwing te laten particuliere oudedagsvoorziening (art. 33 lid 5 Participatiewet)
JJ

Alleenstaande of alleenstaande ouder (art. 33 lid 5 onderdeel a Participatiewet)

€ 19,95

JJ

Gehuwden tezamen (art. 33 lid 5 onderdeel b Participatiewet)

€ 39,90

Buiten beschouwing te laten vermogen woning
(art. 34 lid 2 onderdeel d Participatiewet)

€ 50.800,00

Verblijf in een inrichting (art. 23 Participatiewet)
JJ

Alleenstaande of alleenstaande ouder

€ 314,13

Vermogensgrenzen (art. 34 lid 3 Participatiewet)

JJ

Gehuwden

€ 488,61

JJ

Alleenstaande

JJ

Alleenstaande ouder of gehuwden

€ 6.020,00
€ 12.040,00

Verblijf in een inrichting inclusief verhoging (art. 23 lid 2 Participatiewet)
JJ

Alleenstaande of alleenstaande ouder (artikel 23 lid 2 onderdeel a Participatiewet)

€ 348,13

Drempelbedrag bijzondere bijstand

JJ

Gehuwden (artikel 23 lid 2 onderdeel b Participatiewet)

€ 569,61

(art. 35 lid 2 Participatiewet)

Vakantietoeslag (art. 19 lid 3 Participatiewet)
Genoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag

Kostendelersnorm (22a Participatiewet)
5%

Vrij te laten middelen (art. 31 lid 2 Participatiewet)
Een één of tweemalige premie

€ 132,00

€ 2.416,00

JJ

Tweepersoonshuishouden

(50 % x toepasselijke norm)

€ 708,66

JJ

Driepersoonshuishouden

(43,3333 % x toepasselijke norm)

€ 614,17

JJ

Vierpersoonshuishouden

(40 % x toepasselijke norm)

€ 566,93

JJ

Vijfpersoonshuishouden

(38 % x toepasselijke norm)

€ 538,58

Kijk op www.yer.nl/wet-ppw voor overige wetswijzigingen Participatiewet per 01-01-2018.

