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Afdeling Samenleving Richtlijn 125 Ingangsdatum: 01-01-2014 
 
 

NORMBEDRAGEN BIJZONDERE REGELINGEN 
Algemeen 
In de regelingen Voorzieningenfonds en Bijdrage in de premiekosten aanvullende 
ziektekostenverzekering wordt gesproken over een inkomen tot 110% van het sociaal 
minimum. In deze richtlijn wordt 110%  van het sociaal minimum nader gedefinieerd.  
 
Beoordeling sociaal minimum inkomen 
Om te beoordelen of het inkomen binnen de gestelde inkomensgrenzen blijft, dient het netto 
maandinkomen vergeleken te worden met het bedrag in de tabel.  
 
Wanneer het vakantiegeld niet gereserveerd wordt, dus maandelijks wordt uitbetaald, dient 
het netto maandloon met het percentage vakantiegeld te worden verminderd. 
 
Anderzijds dient het netto maandloon aangepast te worden, indien uit de loonspecificatie 
blijkt, dat betrokkene deelneemt aan een spaarloonregeling en dergelijke (62% van bruto 
spaarloon = netto loon) of een onbelaste vergoeding ontvangt. 

Rekenvoorbeelden 
• Nettoloon volgens specificatie is € 500,00 per maand. Uit de specificatie blijkt dat dit 

bedrag inclusief vakantiegeld is. Dit betekent dat het netto maandloon (bij een 
vakantietoeslag van 5%) bedraagt: € 500,00 maal 0.95 is € 475,00.  

• Nettoloon volgens specificatie is € 500,00 per maand. Uit de specificatie blijkt dat 
betrokkene deelneemt aan een spaarloonregeling met € 50,00 per maand. Dit  
betekent dat € 50,00 maal 0.62 is € 31,00 bijgeteld dient te worden. Totaal derhalve € 
531,00. 

 
Sociaal minimum (vermogen) 
Naast de hierboven besproken inkomensgrenzen gelden er vermogensgrenzen. Hierbij wordt 
eveneens aansluiting gezocht bij de bedragen volgens de Wet werk en bijstand. Per 1 
januari 2014 is deze grens voor een alleenstaande € 5.850,-- (was € 5.795,--) en voor een 
alleenstaande ouder of gehuwden/samenwonenden € 11.700,-- (was € 11.590,--). Vermogen 
in de vorm van een eigen huis kan genegeerd worden voor een aanvraag 
woonkostentoeslag/krediethypotheek gelden andere regels. 
 
Verwijzingen  
Bepalingen Wwb, overige regelgeving en circulaires  
Richtlijn 560 Aanvullende ziektekostenverzekering en Tand-G 
Richtlijn 430 Krediethypotheek 
Verordening voorzieningenfonds 
 
Trefwoorden 
Sociaal minimum 
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Sociaal minimum inkomen 
Voorop staat een eenvoudige uitvoering van de bijzondere regelingen. Het sociaal minimum 
wordt afgeleid van de door de minister genoemde bijstandsnormen inclusief de maximale 
toeslag en exclusief eventuele verlagingen. In onderstaande tabellen kan het netto 
maandbedrag worden afgeleid bij de van toepassing zijn leefsituatie. 
 
Tabellen per 1 januari 2014 

Leeftijdscategorie van 18 
tot 21 jaar zonder ten laste 
komende kinderen 

Normuitkering 
excl. vt  

110% 
van het 
sociaal 
minimum 

Alleenstaande € 222,31  € 244,54  
Gehuwden/samenwonenden 
beide personen 18,19,20 
jaar € 444,62  € 489,08  
Gehuwden/samenwonenden 
één persoon 21 jaar of 
ouder € 865,72  € 952,29  
 
 
Leeftijdscategorie van 18 
tot 21 jaar met één of meer 
ten laste komende 
kinderen 

Normuitkering 
excl. vt  

110% van 
het 
sociaal 
minimum 

Alleenstaande ouder € 479,67  € 527,64  
Gehuwden/samenwonenden 
beide personen 18,19,20 
jaar € 701,98  € 772,18  
Gehuwden/samenwonenden 
één persoon 21 jaar of 
ouder € 1.123,08  

€ 
1.235,39  

 

Leeftijdscategorie 
21 jaar 

Normuitkering 
excl. vt  

110% van het 
sociaal minimum 

Alleenstaande  € 772,09  € 849,30  
 
 
 

Leeftijdscategorie van 22 
tot 65 jaar 

Normuitkering 
excl. vt  

110% van 
het sociaal 
minimum 

Alleenstaande  € 900,77  € 990,85  
Alleenstaande ouder € 1.158,13  € 1.273,94  
Gehuwden/samenwonenden  € 1.286,81  € 1.415,49  
 



 

                                              3 

 

Leeftijdscategorie van 65 
jaar of ouder 

Normuitkering 
excl. vt  

110% van 
het sociaal 
minimum 

Alleenstaande € 988,15  € 1.086,97  
Alleenstaande ouder € 1.243,53  € 1.367,88  
Gehuwden/samenwonenden 
beiden 65 jaar of ouder € 1.360,13  € 1.496,14  
Gehuwden/samenwonenden 
een echtgenoot jonger dan 
65 jaar € 1.360,13  € 1.496,14  

 
 


