Inkomens- en vermogenstoets per 1 januari 2021
(gebaseerd op norm Participatiewet per 1 januari 2021)

Inkomenstoets: (netto bedragen excl. vak.toeslag)
Normbedrag
excl.vak.toeslag

Toetsbedrag=
125% norm
excl. vak.toeslag

Aanvrager is thuiswonend : Inkomen van ouder(s)/verzorger(s):
(Norm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd)

- één ouder zonder kostendelende medebewoner
- ouders gehuwd of geregistr.partner

€ 1.021,67
€ 1.459,52

€ 1.277,09
€ 1.824,40

€
€
€

252,22
504,43
981,98

€ 315,26
€ 630,54
€ 1.227,48

€ 252,22
€ 796,34
€ 1.273,88

€ 315,26
€ 994,43
€ 1.592,35

€ 1.021,67
€ 1.459,52

€ 1.277,09
€ 1.824,40

Aanvrager (zelfstandig) uitwonend én tussen 18, 19 of 20 jaar :
(Jongerennormen zonder kinderen)

- alleenstaand
- gehuwd, waarvan beide echtgenoten 18 ,19 of 20 jaar zijn
- gehuwd, waarvan een echtgenoot 21 jaar of ouder is
(Jongerennorm, met kinderen)

- alleenstaand
- gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn
- gehuwden waarvan een echtgenoot 21 jaar of ouder is
Aanvrager (zelfstandig) uitwonend én 21 jaar of ouder :
(Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd)

- alleenstaand
- gehuwd of geregistr.partner

Vermogenstoets
Norm Participatiewet
€ 6.295,00
€ 12.590,00
€ 12.590,00

Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Gehuwden of samenwonenden
Vermogenstoets bij eigen woning met hypotheek
Voorbeeld 1
WOZ-waarde
Hypotheek
Vrijlating ogv de Participatiewet
Positief vermogen

€ 275.000
€ 185.000
€ 53.100
€ 36.900

Voorbeeld 2
WOZ-waarde
Hypotheek
Vrijlating ogv de Participatiewet
Negatief vermogen

€ 275.000
€ 250.000
€ 53.100
€ 28.100

-/-/-

-/-/-/-

Voorbeelden van bewijsstukken in het kader van de inkomens- en vermogenstoets
Laatste salaris- of uitkeringsspecificatie
Volledig overzicht uitkering DUO
Bewijsstuk ontvangst partneralimentatie of
onderhoudsbijdrage voor de kinderen

Via bankafschrift

Beschikking Belastingdienst
Algemene heffingskorting niet- of
minstverdienende partner

Alleen in het geval van gehuwden, waarbij 1
van de partners niet werkt of een klein
inkomen heeft.
Beschikking belastingdienst 2021. Voor het
jaar 2020 is het bedrag maximaal € 2.837
(voor inkomens tot € 21.043 per jaar). Per
maand is dat € 236,41

In te dienen bewijsstukken
vermogenstoets
Kopie laatste bankafschrift van alle
aanwezige bankrekeningnummers
Bewijsstuk aandelen, obligaties
Bewijsstuk schulden

Opmerking

Bewijsstukken aparte vermogenstoets
eigen woning
Actuele WOZ waarde
Opgave restant hypotheekschuld
Hypotheekakte

Opmerking

Saldi nemen van de data die het meest
aansluiten bij de aanvraagdatum.
Aantoonbare schulden waarbij een
aflossingsverplichting bestaat mogen in
mindering worden gebracht op het
vermogenssaldo

