Voor deelname aan de minimaregelingen zoals de Gelrepas en collectieve ziektekostenverzekering via Menzis geldt
een inkomensgrens van 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.
*Voor de mensen met een inkomen tussen de 120% en 140% van de bijstandsnorm gelden aparte regels. Hiervoor
verwijzen wij u naar onze website.
Voor de Individuele inkomenstoeslag en de regeling bijdrage duurzame gebruiksgoederen voor mensen met de
Pensioengerechtigde leeftijd geldt een inkomensgrens van 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.
Vermogensgrens
Er wordt eveneens een grens gesteld aan het vermogen dat iemand mag hebben. Het vrij te laten vermogen is de
som tussen bezittingen en schulden.
Minimuminkomen en vermogensgrens voor de bijzondere bijstand peildatum januari 2019
(exclusief vakantietoeslag 5%)
21 jaar tot pensioen-gerechtigde
leeftijd
Alleenstaande of alleenstaande
ouder
Gehuwden/ samenwonenden/
gezin
Pensioengerechtigden
Alleenstaande of alleenstaande
ouder
Gehuwden
Gehuwden waarvan één
pensioengerechtigd is; de ander
niet
Vermogen (vrij te laten
vermogen)
Alleenstaanden
Alleenstaande ouders
Gehuwden/samenwonenden

Normbedrag

110%

120%

*140%

€ 974,27

€ 1.071,70

€ 1.169,12

€ 1.363,98

€ 1.391,82

€ 1.531,00

€ 1.670,18

€ 1.948,55

Normbedrag
€ 1.090,41

110%
€ 1.199,45

120%
€ 1.308,49

140%
€ 1.526,57

€ 1.485,29
€ 1.485,29

€ 1.633,82
€ 1.633,82

€ 1.782,35
€ 1.782,35

€ 2.079,41
€ 2.079,41

€ 6.120,00
€ 12.240,00
€ 12.240,00

Bezit van een eigen woning
Voor het vermogen in de eigen woning (de overwaarde) gelden aparte regels. Wanneer er sprake is van overwaarde
dan dient u hiervan bewijsstukken te overleggen.
Bovenstaande gegevens zijn slechts een indicatie en is niet volledig weergegeven. De hoogte van de bijstand is
afhankelijk van uw leefsituatie en zal ook door middel van het aanleveren van bewijsstukken bij de aanvraag
moeten worden beoordeeld.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Loket WWZ van de gemeente Duiven of u kunt online een
afspraak maken bij het Loket WWZ.
Telefoonnummer 0900 - 279 11 11 (lokaal tarief, werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur).
Een aanvraagformulier kunt u downloaden van de website www.duiven.nl/bijzondere-bijstand-enminimaregelingen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze tabel.

