Inkomensgrenzen 120%van de bijstandsnorm per 1 juli 2018 (bedragen zijn exclusief
vakantiegeld)
21 jaar tot AOW-leeftijd 120%

AOW-leeftijd 120%

samenwonend/gehuwd

€ 1.622,97

€ 1.747,83

Eenpersoonshuishouden/

€ 1.136,08

€ 1.278,43

tweepersoonshuishouden

€ 811,49

€ 873,91

driepersoonshuishouden

€ 703,23

€ 757,33

alleenstaande ouder

*De gegevens in deze tabel zijn de meest voorkomende inkomensgrenzen. Afhankelijk van uw
persoonlijke situatie kan mogelijk een andere inkomensgrens van toepassing zijn. Deze kunt u
opvragen bij een medewerker van Samen Doen in Dalfsen in het gemeentehuis via telefoonnummer
140529.
Deelt u de woning met meer volwassenen van 21 jaar en ouder? Dan wordt uw inkomensgrens
daarop aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huishouden wonen, hoe lager uw
grens (de kostendelersnorm). Wie telt er niet mee voor de kostendelersnorm:
- Jongeren tot 21 jaar
- Studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000)
- Leerlingen die een beroepsopleiding (BBL) volgen
- Meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op de Wet tegemoetkoming
onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos)
- Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs voor de kamer en/of kost
en inwoning betalen.
Voor een alleenstaande ouder met kinderen tot 18 jaar geldt de norm voor een
eenpersoonshuishouden.
Vermogensgrenzen per 1 juli 2018
Voor alle regelingen geldt de volgende vermogensgrens:
Alleenstaande ouder
€ 12.040,00
Echtpaar/ samenwonenden
€ 12.040,00
Het is mogelijk dat u wel voor een vergoeding in aanmerking komt als u uw inkomen hoger is dat dan
het genoemde bedrag. De gemeente houdt namelijk rekening met eventueel ontbrekende huur-en
zorgtoeslag. Als u inkomen iets hoger is dan de genoemde bedragen kunt u altijd contact opnemen
met een medewerker van Samen Doen in Dalfsen.
Heeft u een hoger vermogen dan dit bedrag, kan komt u niet in aanmerking voor een vergoeding.
Alleen het vermogen in de eigen woning telt niet mee.

