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Inleiding 
 
Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2022 vastgesteld op € 1.756,20 per 
maand exclusief vakantiegeld. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als 
bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum eveneens 
wijzigen. Dit heeft gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde 
bijstandsnormen, voor de minimumbedragen studietoeslag en voor de 
grondslagen IOAW en IOAZ.  
 
De wijziging van de bijstandsnormen vindt van rechtswege plaats. De definitieve 
nieuwe bedragen worden medegedeeld in de Staatscourant. Ook de definitieve 
besluiten tot wijziging van de overige bedragen zullen binnenkort in de 
Staatscourant worden gepubliceerd. De bedragen in deze normenbrief worden 
alvast bekend gemaakt vooruitlopend op en onder voorbehoud van de formele 
publicatie. De bedragen zoals opgenomen in deze normenbrief kunnen dus nog 
wijzigen. 
 
In bijlage I zijn de bijstandsnormen en minimumbedragen studietoeslag 
opgenomen zoals deze per 1 juli 2022 zullen gelden. De in de IOAW en de IOAZ 
genoemde nettobedragen, die het uitgangspunt vormen voor de grondslagen, 
staan in bijlage II. De grondslagen ingevolge de IOAW en de IOAZ staan in bijlage 
III. Het Toetsingsinkomen IOAW volgt de ontwikkeling van het bruto minimumloon 
(1,81%). 
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Bijlage I 
 
Overzicht van de bedragen genoemd in de Participatiewet, Bbz 2004 en 
Besluit LKS en minimumbedragen studietoeslag in 2022 
 
  1 januari 2022 1 juli 2022 
Jongerennormen, zonder kinderen (art. 20, eerste lid)    
- alleenstaande, indien hij 18, 19 of 20 jaar is € 269,51  € 272,02  
- gehuwden waarvan beide echtgenoten 18 ,19 of 20 jaar zijn € 539,02  € 544,04  
- gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 
echtgenoot 21 jaar of ouder, zonder kostendelende medebewoners 

€ 1.049,30  € 1.059,04  

     
Jongerennormen, met kinderen (art. 20, tweede lid)    
- alleenstaande ouder, indien hij 18, 19 of 20 jaar is € 269,51  € 272,02  
- gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn € 850,94  € 858,85  
- gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 
echtgenoot 21 jaar of ouder, zonder kostendelende medebewoners 

€ 1.361,22  € 1.373,85  

     
Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd (art. 21)    
- een alleenstaande of een alleenstaande ouder zonder kostendelende 
medebewoners 

€ 1.091,71  € 1.101,82  

- gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de 
pensioengerechtigde leeftijd, zonder kostendelende medebewoners 

€ 1.559,58  € 1.574,03  

     
Normen pensioengerechtigden (art. 22)    
- een alleenstaande of een alleenstaande ouder zonder kostendelende 
medebewoners 

€ 1.213,06  € 1.225,67  

- gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de 
echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, en waarvan één 
of meer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, zonder 
kostendelende medebewoners 

€ 1.642,54  € 1.660,36  

     
Normen kostendelersnorm (art. 22a, derde lid)    
- norm voor jongere partner, indien een of meer ten laste komende 
kinderen 

€ 581,43  € 586,83  

- norm voor jongere partner, indien geen ten laste komende kinderen € 269,51  € 272,02  
   
Verblijf in een inrichting (art. 23, eerste lid)    
 - alleenstaande of alleenstaande ouder € 345,68  € 348,89  
 - gehuwden € 537,69  € 542,69  
Verhoging genoemd in artikel 23, tweede lid, (premie 
Zorgverzekeringswet) 

   

 - alleenstaande € 34,00  € 34,00  
 - gehuwden € 79,00  € 79,00  
     
NB. De hierboven genoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag. 
Deze bedraagt van de betreffende bijstandsnorm c.q. toeslag (art. 19, 
derde lid) 

5,00% 5,00% 

     
Uitzondering lijfrente als voorliggende voorziening (artikel 15, 
tweede lid) 

   

Totale waarde lijfrente(n) (art. 15, tweede lid, onderdeel b, 2º ) € 274.675,00  € 274.675,00  
Maximale inleg lijfrente(n) (art 15, tweede lid, onderdeel b, 3º ) € 6.592,00  € 6.592,00  
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Bijlage I – vervolg 
 

  1 januari 2022 1 juli 2022 
Niet tot de middelen te rekenen bedragen (art. 31, tweede lid)     
Een één- of tweemalige premie arbeidsinschakeling (onderdeel j) € 2.672,00  € 2.699,00  
Maximum onkostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk 
(onderdeel k) 

   

 - bedrag per maand ten hoogste € 180,00  € 180,00  
 - maximum bedrag per jaar € 1.800,00  € 1.800,00  
Maximaal vrij te laten inkomsten uit arbeid (onderdeel n) € 224,00  € 226,00  
Vrij te laten inkomsten uit arbeid voor een alleenstaande ouder 
(onderdeel r)  

€ 139,71  € 141,12  

Maximaal vrij te laten inkomsten uit arbeid van persoon die medisch 
uren-beperkt is (onderdeel y) 

€ 141,69  € 143,12  

     
Buiten beschouwing te laten particuliere oudedagsvoorziening 
(art. 33, vijfde lid) 

   

 - alleenstaande (ouder) € 21,50  € 21,50  
 - gehuwden € 43,00  € 43,00  
     
Buiten beschouwing te laten vermogen (art. 34, tweede en derde 
lid) 

   

In de woning gebonden vermogen voor zover dit minder bedraagt dan  € 54.900  € 54.900  
Vermogensgrenzen    
 - alleenstaande € 6.505 € 6.505  
 - alleenstaande ouder € 13.010 € 13.010  
 - gehuwden € 13.010 € 13.010  

     
Drempelbedrag bijzondere bijstand (art. 35, tweede lid) € 143,00  € 143,00  

     
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004    
Bedrag genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b € 204.171 € 204.171  
Bedrag genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel b € 48.583 € 48.583  
Bedrag genoemd in artikel 3, tweede lid € 142.920 € 142.920  
Percentage genoemd in artikel 6, tweede lid 17,00% 17,00% 
Percentage genoemd in artikel 15, onderdeel a 8,00% 8,00% 
Maximale geldlening (art. 20, eerste lid) € 212.147 € 212.147  
Bedrijfskapitaal om niet aan gevestigde zelfstandige (art. 22) € 10.607 € 10.607  
Bedrijfskapitaal aan beginnende zelfstandige (art. 24) € 39.057 € 39.057  
Inkomenseis oudere zelfstandige (art. 25) € 8.425 € 8.425  
Bijstand voor bedrijfskapitaal oudere zelfstandigen (art. 26) € 10.607 € 10.607  
   
 1 april 2022 1 juli 2022 
Minimumbedragen studietoeslag en vrijlating stagevergoeding 
(Besluit LKS en minimumbedragen studietoeslag Participatiewet, 
art. 7a en art. 7b) 

  

Minimumbedragen studietoeslag (art. 7a)   
- 21-jarigen en ouder (onderdeel a) € 300,00  € 302,79  
- 20-jarigen (onderdeel b) € 240,00  € 242,23  
- 19-jarigen (onderdeel c) € 180,00  € 181,67  
- 18-jarigen (onderdeel d) € 150,00  € 151,40  
- 17-jarigen (onderdeel e) € 118,50  € 119,60  
- 16-jarigen (onderdeel f) € 103,50  € 104,46  
- 15-jarigen (onderdeel g) € 90,00  € 90,84  
Vrijlating stagevergoeding (art. 7b) € 180,00  € 181,67  
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Bijlage II 
 
Overzicht nettobedragen genoemd in de IOAW en de IOAZ in 2022 
(voor grondslagen zie bijlage III) 
 
  1 januari 2022 1 juli 2022 
IOAW     
Netto bedragen genoemd in artikel 5 van de IOAW voor:     
- De werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder 
(derde lid, onderdeel a) en de alleenstaande werkloze werknemer, die 
met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf heeft (derde 
lid, onderdeel b) 

€ 779,79 € 787,02 

- De alleenstaande werkloze werknemer van 23 jaar of ouder (vierde lid) € 1.091,71 € 1.101,82 
     
     
IOAZ    
Netto bedragen genoemd in artikel 5, vierde lid van de IOAZ voor:    
- De gewezen zelfstandige en de echtgenoot (onderdeel a) en de 
alleenstaande gewezen zelfstandige, die met één of meer meerderjarige 
personen zijn hoofdverblijf heeft (onderdeel c) 

€ 779,79 € 787,02 

- De alleenstaande gewezen zelfstandige (onderdeel b) € 1.091,71 € 1.101,82 
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Bijlage III 
 
Grondslagen als bedoeld in artikel 5 van de IOAW en de IOAZ in 2022 
 
  1 januari 2022 1 juli 2022 
IOAW - Regeling vaststelling grondslagen IOAW    
A.      De werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder € 1.709,02 € 1.734,16 
B.      De alleenstaande werkloze werknemer van 23 jaar of ouder € 1.350,11 € 1.365,65 
C.      De alleenstaande werkloze werknemer, die met één of meer 
meerderjarige personen zijn hoofdverblijf heeft 

€ 854,51 € 867,08 

     
IOAZ - Regeling vaststelling grondslagen IOAZ    
A.      De gewezen zelfstandige en de echtgenoot € 1.709,02 € 1.734,16 
B.      De alleenstaande gewezen zelfstandige € 1.350,11 € 1.365,65 
C.      De alleenstaande gewezen zelfstandige, die met één of meer 
meerderjarige personen zijn hoofdverblijf heeft 

€ 854,51 € 867,08 

     
Vrijlatingen     
Inkomensbesluit     
 - maximale vrijlating  € 357,14 € 359,20 
 - premie in het kader van voorziening gericht op arbeidsinschakeling € 2.672,00 € 2.699,00  
 - kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk    
      per maand € 180,00 € 180,00 
      per jaar € 1.800,00 € 1.800,00 
     
IOAW    
Vrij te laten bedrag conform art. 8, vijfde lid IOAW  € 222,57 € 225,74 
Vrij te laten bedrag conform art. 8, zevende lid IOAW € 226,33 € 227,79 
     
IOAZ    
bedrag genoemd in artikel 5, tweede lid, 2º € 27.021  € 27.021  
bedrag genoemd in art. 5, tweede lid, 3º € 27.597  € 28.111  
buiten beschouwing te laten vermogen (art. 8, tweede lid) € 142.920  € 142.920  
Berekening inkomen uit vermogen dat meer is dan het in art. 8, tweede 
lid genoemde grensbedrag.  

2,00% 2,00% 

bedrag genoemd in artikel 5, eerste lid van de Regeling 
vermogenswaardering IOAZ (art. 5, eerste lid, onderdeel d) 

€ 135.718  € 137.089  

Maximale vrijlating (art. 8, derde lid) € 357,14 € 359,20 
Vrij te laten bedrag conform art. 8, negende lid  € 222,57 € 225,74 
Vrij te laten bedrag conform art. 8, elfde lid € 226,33 € 227,79 
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De overige bijlagen (IV, V, VI en VII) zoals gepubliceerd in de normenbrief van 1 
januari 2022 wijzigen niet. 
 


