PARTICIPATIEWET BEDRAGEN 1 JULI 2018
De bedragen gelden tot 1 januari 2019. De vakantietoeslag wordt op 8 juni 2018 uitbetaald.

UITKERING PARTICIPATIEWET (BIJSTAND)
Uitkering per maand: 18 tot en met 20 jaar
Alleenstaande of alleenstaande ouder
Gehuwd/samenwonend
Gehuwd/samenwonend met kind(eren)

Uitkering
€ 233,71
€ 467,42
€ 737,91

Vakantiegeld
€ 12,30
€ 24,60
€ 38,84

Uitkering per maand: 21 jaar tot AOW-leeftijd
Alleenstaande of alleenstaande ouder
Gehuwd/samenwonend

€ 946,73
€ 1.352,48

€ 49,83
€ 71,18

Kostendelersnorm
Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huis wonen, hoe lager uw bijstandsuitkering. Omdat u uw
woonkosten kunt delen met anderen krijgt u een lagere uitkering. De kostendelersnorm geldt niet voor
studenten, jongeren tot 21 jaar en bij commerciële huur.
Uitkering per maand bij een kostendelersnorm
Tweepersoonshuishouden
€ 676,24
€ 35,59
Driepersoonshuishouden
€ 586,03
€ 30,84
Vierpersoonshuishouden
€ 540,99
€ 28,47
Vrij te laten vermogen
Om te bepalen of u recht heeft op bijstand kijkt Avres hoeveel vermogen u heeft. Heeft u meer vermogen
dan de bedragen hieronder, dan heeft u geen recht (meer) op een uitkering.
Alleenstaande
€ 6.020,00
Alleenstaande ouder/gehuwd/samenwonend
€ 12.040,00

(MINIMA)REGELINGEN
Avres heeft verschillende regelingen om u financieel te ondersteunen als u een minimum inkomen heeft.
Voor inwoners van gemeente Leerdam:
Inkomensgrenzen 110% per maand
Alleenstaande tot 21 jaar
€ 257,08
Alleenstaande, 21 jaar of ouder
€ 1.041,41
Alleenstaande ouder, 21 jaar of ouder
€ 1.299,82
Gehuwden/samenwonenden 21 jaar of ouder
€ 1.487,72
Alleenstaande AOW-gerechtigde leeftijd
€ 1.171,89
Gehuwden/samenwonenden AOW-gerechtigde leeftijd
€ 1.602,17
De 110% inkomensgrens geldt niet voor de collectieve zorgverzekering, de regeling chronisch zieken en de
regelingen voor kinderen, daarvoor geldt de 120% norm. Zie de tabel hieronder voor de inkomensgrens van
120%.
Voor inwoners van gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Lingewaal , Molenwaard en Zederik:
Inkomensgrenzen 120% per maand
Alleenstaande tot 21 jaar
€ 280,45
Alleenstaande, 21 jaar of ouder
€ 1.136,08
Alleenstaande ouder, 21 jaar of ouder
€ 1.394,50
Gehuwden/samenwonenden 21 jaar of ouder
€ 1.622,97
Alleenstaande AOW-gerechtigde leeftijd
€ 1.278,43
Gehuwden/samenwonenden AOW-gerechtigde leeftijd
€ 1.747,83

Meer weten? Bekijk de Avres website.

