
Bijlage I 
 
Overzicht van de bedragen genoemd in de Participatiewet en het Bbz 2004 in 2021. 
 
  1 januari 2021 1 juli 2021 
Jongerennormen (art. 20, eerste lid), zonder kinderen     
- alleenstaande, indien hij 18, 19 of 20 jaar  is € 265,49 € 266,29 
- gehuwden waarvan beide echtgenoten 18 ,19 of 20 jaar zijn € 530,98 € 532,58 
- gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 
jaar of ouder, zonder kostendelende medebewoners 

€ 1.033,66 € 1.036,79 

    
Jongerennorm, met kinderen (art. 20, tweede lid)   
- alleenstaande ouder, indien hij 18, 19 of 20 jaar is € 265,49 € 266,29 
- gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn € 838,25 € 840,78 
- gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 
jaar of ouder, zonder kostendelende medebewoners 

€ 1.340,93 € 1.344,99 

    
 Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd (art. 21)   
- een alleenstaande of een alleenstaande ouder zonder kostendelende medebewoner € 1.075,44 € 1.078,70 
- gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de pensioengerechtigde 
leeftijd, zonder kostendelende medebewoner 

€ 1.536,34 € 1.541,00 

    
Normen pensioengerechtigden (art. 22)   
- een alleenstaande of een alleenstaande ouder zonder kostendelende medebewoners € 1.195,97 € 1.199,98 
- gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in 
dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, en waarvan één of meer de 
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, zonder kostendelende medebewoners 

€ 1.620,74 € 1.627,08 

    
Normen kostendelersnorm (art. 22a, derde lid)   
- norm voor jongere partner, indien geen ten laste komende kinderen € 265,49 € 266,29 
- norm voor jongere partner, indien een of meer ten laste komende kinderen € 572,76 € 574,49 
    
Verblijf in een inrichting (art. 23, eerste lid)   
 - alleenstaande of alleenstaande ouder € 340,53 € 341,55 
 - gehuwden € 529,67 € 531,26 
Verhoging genoemd in artikel 23, tweede lid, (premie Zorgverzekeringswet)   
 - alleenstaande € 34,00 € 34,00 
 - gehuwden € 76,00 € 76,00 
    
NB. De hierboven genoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag. Deze bedraagt 
van de betreffende bijstandsnorm c.q. toeslag (art. 19, derde lid) 

5,00% 5,00% 

    
Uitzondering lijfrente als voorliggende voorziening (artikel 15, tweede lid)   
Totale waarde lijfrente(n) (art. 15, tweede lid, onderdeel b, 2º ) € 265.952,00 € 265.952,00 
Maximale inleg lijfrente(n) (art 15, tweede lid, onderdeel b, 3º ) € 6.383,00 € 6.383,00 

 
  


