Tabel inkomens- en vermogensgrenzen
Deelname aan de regelingen van Ferm Werk is mogelijk als u een laag inkomen hebt en niet te veel
vermogen. Daarvoor vergelijken we uw inkomen en vermogen met de bedragen in de bijstandswet die
horen bij uw gezinssituatie.
Hieronder ziet u de normbedragen voor verschillende gezinssituaties die gelden op 1 juli 2020.

Inkomensgrenzen (inkomen van aanvrager en eventuele partner)
Bijzondere
bijstand,
individuele
inkomenstoeslag

Gezinssituatie

Declaratieregeling,
Collectieve
zorgverzekering

TMZ

Alleenstaanden en alleenstaande ouders
18, 19 of 20 jaar

274

299

348

1107

1208

1409

791

863

1007

1238

1351

1576

Beiden 18,19 of 20 jaar zonder kind(eren)

547

597

696

Beiden 18,19 of 20 jaar met kind(eren)

21 jaar tot pensioenleeftijd
21 jaar tot pensioenleeftijd zonder woonlasten
vanaf pensioenleeftijd
Echtparen of gezamenlijke huishoudingen

863

942

1098

Eén 18, 19 of 20 en ander 21 jaar tot pensioenleeftijd zonder
kinderen
Eén 18, 19 of 20 en ander 21 jaar tot pensioenleeftijd met
kinderen
Beiden 21 jaar tot pensioenleeftijd

1064

1161

1354

1380

1506

1757

1581

1725

2013

Beiden 21 jaar tot pensioenleeftijd zonder woonlasten

1265

1380

1610

Eén of beiden pensioengerechtigd

1680

1832

2138

Alleenstaande of alleenstaande ouder

385

420

490

Echtpaar of gezamenlijke huishouding

623

679

793

Personen in een inrichting (vanaf 21 jr)

Toelichting
 De pensioenleeftijd is in 2020 66 jaar en 4 maanden
 Onder woonlasten verstaan wij huur of hypotheek voor uw woonruimte

Vermogensgrenzen bijzondere bijstand, toeslagen en declaratieregeling
Alleenstaande
Alleenstaande ouder, echtpaar of gezamenlijke huishouding

6.225
12.450

Vermogensgrenzen tegemoetkoming meerkosten zorg
Alleenstaande of alleenstaande ouder

30.846

Echtpaar of gezamenlijke huishouding

61.692

(vermogen van aanvrager, eventuele partner en kinderen tot 18 jaar)

Hoe bereken ik mijn inkomen?
Als u zich aanmeldt voor de collectieve zorgverzekering dan geeft u zelf aan of uw inkomen minder is
dan een bepaald bedrag. Ook bij het indienen van vervolgaanvragen controleert u zelf of u aan de
financiële voorwaarden voldoet. Dan is het belangrijk om te weten hoe wij uw inkomen meetellen.
Niet elk inkomen telt (volledig) mee
Het gaat om het netto inkomen per maand. Wordt (een deel van) uw inkomen per week of per vier
weken uitbetaald, reken dit dan eerst om naar een maandbedrag.
De volgende inkomsten tellen volledig mee:
 Salaris
 Uitkering
 AOW
De volgende inkomsten tellen voor 95% mee (u mag er eerst 5% van aftrekken):
 Alimentatie voor uzelf of uw kinderen
 De heffingskortingen die de Belastingdienst aan u uitbetaalt (algemene heffingskorting,
combinatiekorting)
 Andere inkomsten waarover u geen vakantietoeslag ontvangt
Bent u gepensioneerd en ontvangt u (bedrijfs)pensioen naast de AOW?
Van dit (bedrijfs)pensioen mag u als alleenstaande of alleenstaande ouder eerst € 20,60 aftrekken.
Bent u gehuwd of samenwonend? Dan trekt u € 41,20 af. U mag er daarna nog eens 5% aftrekken als
u geen vakantietoeslag over dit pensioen ontvangt. Dat is meestal het geval.

VOORBEELDEN
Marleen, alleenstaande ouder van 40 jaar
Salaris
Kinderalimentatie
€
250,00
af: 5% €
12,50
Bedrag dat meetelt
Totaal netto inkomen
Jan en Annie, echtpaar van 70 en 68 jaar
AOW voor twee personen
Pensioen
€
200,00
aftrek voor een echtpaar €
41,20
5% aftrek (over € 158,80) €
7,94
Bedrag dat meetelt
Totaal netto inkomen

€

850,00

€
€

237,50
1.087,50

€

1.625,42

€
€

150,86
1.776,28

Heeft u moeite met de berekening?
Heeft u inkomsten die niet volledig meetellen, maar vindt u de berekening lastig? Tel die inkomsten
dan eerst volledig mee. Is het totaal van uw inkomsten minder dan het bedrag in de meest linkse
kolom? Dan is het niet nodig om uw inkomen preciezer te berekenen. U voldoet dan aan de
inkomensnorm voor alle regelingen. Is uw inkomen (iets) hoger dan het bedrag in de meest linkse
kolom? Dan is het verstandig om uw inkomen precies uit te rekenen. Misschien kent u iemand die u
kan helpen. Komt u er niet uit? Misschien is er iemand in uw omgeving die kan helpen. Ook is er in
iedere gemeente onafhankelijke ondersteuning geregeld:
Woerden
Bodegraven-Reeuwijk
Montfoort
Oudewater

: Kwadraad sociaal raadslieden
: de Papierwinkel, VOTA
: MEE, formulierenbrigade SWOM
: MEE, Formulierenhulp Oudewater

Hoe bereken ik mijn vermogen?
Deelname aan de regelingen van Ferm Werk is mogelijk als uw vermogen niet hoger is dan een
bepaald bedrag. Behalve bij de collectieve zorgverzekering. Daar telt uw vermogen niet mee.
Voor uw vermogen tellen wij de volgende bezittingen mee van uzelf, uw partner en uw kinderen
waarvoor u kinderbijslag ontvangt:
 Het saldo van uw bank- en spaarrekeningen
 Waarde van uw auto boven het bedrag van € 5.000
 Waarde van overige waardevolle bezittingen (kunst, antiek, waardevolle verzamelingen
(de overwaarde van een eigen woning telt dus niet mee)

