
A is het aantal kostendelende medebewoners plus de belanghebbende en zijn echtgenoot van 21 jaar of ouder indien hij gehuwd is. Een kostendelende medebewoner is een 
persoon van 21 jaar of ouder die in dezelfde woning als de belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft en niet: 1) de echtgenoot is. 2) personen die o.g.v. overeenkomst incl. 
commerciële prijs hoofdverblijf hebben (huurder, verhuurder, kostganger, etc.), zie artikel 19a lid 1 onder b en c Participatiewet. 3) persoon die onderwijs volgt (ook een 
vergelijkbare opleiding in het buitenland) waarmee aanspraak kan bestaan op studiefinanciering of WTOS of beroepsopleiding volgt, ook als deze persoon op grond van zijn 
nationaliteit geen aanspraak hierop kan maken (zie art. 19a lid 1 onder d Participatiewet).  

Artikel 22a:  
Kostendelersnorm Participatiewet 

Individuele norm 

70% 

70% 

50% 

43,333% 

40% 

38% 

 € 697,97 

€  977,15 

€ 1395,93 

50% 

Norm per kalendermaand 
Norm indien allen 
bijstand ontvangen 

70% 

70% 

100% 

100% 

130% 

160% 

190% 

21 jr. – pensioeng. leeftijd pensioengerechtigden 

 € 1098,32 

 € 1098,32 

 € 1499,56 

+ 

+ 

+ 

+ 

B B 

alleenstaande 

alleenstaande ouder 

gehuwden Ook indien minimaal 1 van de gehuwden 

deze leeftijd heeft bereikt. 

Individuele norm per kalendermaand 
21 jr. - pensioeng. leeftijd 

 €  977,15 

 € 604,90 

 € 558,37 

 € 530,45 

 € 749,78 
pensioengerechtigden 

 € 649,81 

 € 599,82 

 € 569,83 

De genoemde bedragen gelden per 1-7-2016. 

 (40% + A x 30%) 
                                 x B 
              A 



Jongerennormen Participatiewet 

gehuwden 

Beiden 18, 19 of 20 jaar 

gehuwden 

18, 19 of 20 jaar 21+  

alleenstaande ouder 

18, 19 of 20 jaar 

Gehuwden met 1 of meer ten 
laste komende kinderen 

Beiden 18, 19 of 20 jaar 

+ 
18, 19 of 20 jaar 21+  

+ Gehuwden met 1 of meer ten 
laste komende kinderen 

 € 474,32 

 € 923,47 

 € 237,16 

 € 1 197,99 

+ 

+ 

+ 

21+  
18, 19 of  
20 jaar 21+  

 € 604,90 

 € 558,37 

Individuele norm per 
kalendermaand o.g.v. 
artikel 22a 
Participatiewet* 

 € 748,84 

 € 604,90 
of 

 € 558,37  

In geval van medebewoners bij 
gehuwden (waarvan één ouder 
dan 21 jaar): 

De genoemde bedragen gelden per 1-7-2016. 

*Zie schema ‘kostendelersnorm Participatiewet’ voor de berekening van deze bedragen. 

 € 697,97 

 € 697,97 
of 

alleenstaande 

gehuwden 

18, 19 of 20 jaar 

Beiden 18, 19 of 20 jaar 

gehuwden 

18, 19 of 20 jaar 21+  

alleenstaande ouder 

18, 19 of 20 jaar 

Gehuwden met 1 of meer ten 
laste komende kinderen 

Beiden 18, 19 of 20 jaar 

+ 
18, 19 of 20 jaar 21+  

+ Gehuwden met 1 of meer ten 
laste komende kinderen 

 € 241,20 

 € 482,40 

 € 939,17 

 € 241,20 

 € 1.218,36 

 € 761,59 

Dan is de norm 
voor de gehuwden: 
 
€ 241,20  + 
  
 
 
€ 520,39 + 


