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Afdeling Samenleving Richtlijn 120 Ingangsdatum: 01-04-2013 

NORMBEDRAGEN 

Algemeen 

Sinds 1 januari 1996 is sprake van landelijke bijstandsnormen en een gemeentelijke 
toeslagen en kortingensystematiek. Bij verschillende leefsituaties is sprake van verschillende 
landelijke normen en gemeentelijke toeslagen c.q. kortingen. De normbedragen, toeslagen 
en kortingen zijn gebaseerd op het minimumloon. Uitzondering vormen de normbedragen 
voor jongeren (personen onder de 21 jaar) en ouderen (personen van 65 jaar of ouder). 
Tevens zijn de normen bij verblijf in een inrichting uitzondering op deze regel. De 
normbijstand mag nooit hoger zijn dan 100% van het minimumloon. Toeslagen en kortingen 
zijn bij een gemeentelijke verordening geregeld. 

Leefsituatie 

Er zijn de volgende leefsituaties namelijk, 

• alleenstaande;  

• alleenstaande ouder, degene die een kind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar;  

• gezin, u kunt een gezin vormen met uw partner, uw meerderjarige kinderen, de 
meerderjarige partners van uw kinderen, uw vader en/of moeder; 

• gezamenlijke huishouding, u voert een gezamenlijke huishouding als u met een 
ander persoon in dezelfde woning woont en u blijk geeft zorg te dragen voor elkaar 
door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan 
wel anderszins. 

Na vaststelling van de leefsituatie kan de normbijstand worden vastgesteld. Hierbij spelen 
leeftijd (met name bij personen jonger dan 22 jaar) en individuele omstandigheden een rol. 
Bij individuele omstandigheden kan in de meeste gevallen worden voorzien door middel van 
het instrument Bijzondere Bijstand. 

Normbijstand 

De normbijstand is opgebouwd uit een aantal componenten: 

• De landelijke norm: 

1) Voor een alleenstaande is dit 50% van het minimumloon, 
2) Voor een alleenstaande ouder is dit 70% van het minimumloon, 
3) Voor een gezin of gezamenlijke huishouding is dit 100% van het 
minimumloon; 

• De gemeentelijke toeslag:  

Deze bedraagt maximaal 20% van het minimumloon en voor alleenstaanden 
van 21 jaar maximaal 10%. Een persoon jonger dan 21 jaar en een gezin of 
gezamenlijke huishouding kunnen geen aanspraak maken op een toeslag. 

De toeslag wordt lager vastgesteld (op 10% en alleenstaanden van 21 jaar 
0%) als er sprake is van het delen van kosten, bijvoorbeeld er woont iemand 
in die een bijdrage levert in de kosten, zoals de woonkosten; 
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• De gemeentelijke korting: 

Er zijn verschillende soorten gemeentelijke kortingen: 

1. wegens ontbreken woonkosten 20%, 

2. wegens het delen van kosten 10%. 

• De veiligheidsklep is het anticumulatiebeding. Het totaal aan kortingen en verlaagde 
toeslagen mag niet meer bedragen dan 25% van het minimumloon. Is dat het geval 
dan wordt een anticumulatiecorrectie toegepast. Dit is in feite een toeslag die de 
eerdere verlagingen deels ongedaan kan maken.  

 

Op de site: www.rijksoverheid.nl vindt u alle normbedragen per leefsituatie en leeftijd. 

 

Trefwoorden  

Bijstand aan in een inrichting verblijvende persoon 

Bijstand aan zelfstandige personen 

Leefsituatie 

Normbedragen 

Normering van bijstand 

 


