
Participatiewetnormen per 1 januari 2022
 Per maand Per maand 
 met vakantiegeld zonder vakantiegeld 
Personen jonger dan 21 jaar      
- alleenstaand  269,51  256,03
- gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar  539,02  512,07
- gehuwd, zonder kind, een jonger dan 21 jaar  1.049,30  996,84
- gehuwd, met kind, beiden jonger dan 21 jaar  850,94  808,39
- gehuwd, met kind, een jonger dan 21 jaar  1.361,22  1.293,16
      
Personen van 21 jaar en ouder, maar jonger dan de    
pensioengerechtigde leeftijd      
- alleenwonende alleenstaande (ouder)  1.091,71  1.037,12
- gehuwden  1.559,58  1.481,60
      
Personen jonger dan 21 jaar (dak- of thuisloos)    
- alleenstaand  144,74  137,51
- gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar  414,25  393,54
- gehuwd, zonder kind, een jonger dan 21 jaar  924,53  878,31
- gehuwd, met kind, beiden jonger dan 21 jaar  726,17  689,86
- gehuwd, met kind, een jonger dan 21 jaar  1.236,45  1.174,63
      
Personen van 21 jaar en ouder, maar jonger dan de    
pensioengerechtigde leeftijd (dak- of thuisloos)    
- alleenwonende alleenstaande (ouder)  966,94  918,60
- gehuwden  1.434,81  1.363,07
      
Pensioengerechtigde personen      
- alleenwonende alleenstaande (ouder)  1.213,06  1.152,41
- gehuwden, beiden pensioengerechtigd  1.642,54  1.560,41
- gehuwden, een pensioengerechtigd  1.642,54  1.560,41
      
Kostendelers van 21 jaar en ouder, maar jonger dan de    
pensioengerechtigde leeftijd. Per persoon bij:    
- 2 personen  779,79  740,80
- 3 personen  675,82  642,03
- 4 personen  623,83  592,64
- 5 personen  592,64  563,01
- 6 personen  571,85  543,25
- 7 personen  556,99  529,14
      
Kostendelers die de pensioengerechtigde      
leeftijd hebben bereikt. Per persoon bij:     
- 2 personen  821,27  780,21
- 3 personen  711,77  676,18
- 4 personen  657,02  624,17
- 5 personen  624,17  592,96
- 6 personen  602,26  572,15
- 7 personen  586,62  557,29
      
Kostendelers in geval één partner > 20 jaar     
- zonder kinderen  269,51  256,03
- met kinderen  581,43  552,36
      
Personen in een inrichting      
- alleenstaande (ouder)  379,68  362,40
- gehuwden  616,69  589,81
      
Afrondingsverschillen van € 0,01 kunnen voorkomen    

Toeslagen    
Als u recht op een uitkering hebt, hebt u misschien ook recht op één of meer toeslagen van de Belastingdienst.
Dat kan behoorlijk in uw inkomen schelen! Meer over toeslagen kunt u lezen op toeslagen.nl

Deze flyer geeft informatie, geen rechten.


