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Minimum (jeugd)loon

Leeftijd  Per maand Per jaar incl. vt
23 e.v. € 1.551,60 € 20.108,74 
22 € 1.318,85 € 17.092,30 
21 € 1.124,90 € 14.578,70 
20 € 954,25 € 12.367,08 
19 € 814,60 € 10.557,22 
18 € 706,00 € 9.149,76 
17 € 612,90 € 7.943,18 
16 € 535,30 € 6.937,49 
15 € 465,50 € 6.032,88 

De netto-bedragen zijn niet wettelijk vastgesteld en kunnen  
per bedrijfstak uiteenlopen door verschillen in inhoudingen  
(en heffingskortingen).

IOAW eN IOAZ
Beide wetten vullen het totale inkomen van de rechthebbende en zijn 
partner aan tot bijstandsniveau. Op de hierna volgende bedragen 
worden dus de bruto inkomsten van de rechthebbende en zijn partner 
in mindering gebracht. Vanaf 2015 vervalt het onderscheid tussen 
alleenstaande en alleenstaande ouder. Beide groepen ontvangen een 
ioaw-uitkering tot maximaal de grondslag voor een alleenstaande. 

Per maand Per jaar incl. vt
(Echt)paar € 1.498,24 € 19.417,20 
Alleenstaande zonder 
meerderjarige medebewoners

€ 1.158,80 € 15.018,00 

Alleenstaande met 
 meerderjarige medebewoners

€ 953,16 € 12.352,92 

Bij de IOAW wordt geen rekening gehouden met vermogen. Bij de 
IOAZ wordt wel rekening gehouden met vermogen. Bij de IOAZ blijft 
vermogen tot € 130.549 buiten beschouwing. In geval van IOAZ:
-  als inkomen wordt gezien: 3% van het vermogen > € 130.549.  

Deze inkomsten komen in mindering op de uitkering;
-  bij een pensioentekort: een bedrag tot maximaal € 121.474 t.b.v. aanvul-

lende pensioenvoorzieningen wordt buiten beschouwing gelaten. 
De IOAW geldt voor degenen geboren voor 01-01-1965 en die 50 jaar 
of ouder waren toen zij werkloos werden. De IOAZ is bedoeld voor 
ex-zelfstandigen van 55 jaar of ouder. De IOAW voor gedeeltelijk arbeids-
ongeschikten is vervallen door overgang van WAO naar WIA.

WAZ/Wajonguitkering
De WAZ is per 01-08-2004 vervallen. Zelfstandigen die vóór 01-08-2004 
arbeidsongeschikt werden hebben recht op een WAZ-uitkering. 

Leeftijd Grondslag 
per werkdag

Per jaar 
incl. vt*

Extra toeslag  
per maand

23 e.v. € 71,34 € 20.109,32
22 € 60,64 € 17.093,20 € 1,92
21 € 51,72 € 14.578,83 € 4,66
20 € 43,87 € 12.366,08 € 9,46
19 € 37,45 € 10.556,41 € 15,78
18 € 32,46 € 9.149,82 € 16,43

* Te vermenigvuldigen met uitkeringspercentage.

4. Kerncijfers personenschade 2017 

Daglonen ZW, WAO/WIA en WW
Het maximumdagloon voor de berekening van de ZW-, WAO/WIA-  
en WW-uitkering is vastgesteld op: € 205,77.

Uitkeringspercentage WAO/Wajong/WAZ/IVA/WGA

% arbeids
ongeschiktheid

Uitkeringspercentage

wao waz wajong iva wga
  0 – 15 0 0 0 0 0
15 – 25 14 0 14 0 0
25 – 35 21 21 21 0 0
35 – 45 28 28 28 28 28
45 – 55 35 35 35 35 35
55 – 65 42 42 42 42 42
65 – 80 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75
80 – 100 75 75 75 / 70 ** 75 70 *

*  Overeenkomstig de WW is het uitkeringspercentage WGA gedurende  
de eerste twee maanden 75%.

**  Vanaf 2018 zullen Wajongers die niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn en 
over enige mate van arbeidsvermogen beschikken een uitkering van 70%  
van de grondslag ontvangen. Bij duurzame arbeidsongeschiktheid blijft de 
uitkering 75% van de grondslag.

Participatiewet (voorheen: WWB (bijstand)
De bijstandsuitkering wordt veelal niet in een personenschade-
berekening verdisconteerd i.v.m. de vermogens- en inkomenstoets 
(‘relevant minimum’ is de algemene bijstandsnorm).

Sociaal relevant minimum (Toeslagenwet)

Gehuwd/samenwonend 100% van het minimumloon
Alleenstaanden vanaf 23 jaar 70% van het minimumloon
Alleenstaanden 18 t/m 22 jaar 75% van het jeugdminimumloon

Premieheffingen: percentages

Werkgever Werknemer Totaal
aow 17,90% 17,90%
Anw 0,10% 0,10%
wlz (t/m 2014 awbz) 9,65% 9,65%
wao/wia-basis 6,16% 6,16%
whk-rekenpremie 1,16% 1,16%
awf (ww) 2,64% 2,64%
Zvw-inkomensafh. 6,65% 6,65%
Zvw-ink-afh. ex wg. 5,40% 5,40%

Premieheffing: nominaal ZVW
De nominale premie Zorgverzekeringswet verschilt per ziektekosten-
verzekeraar en is afhankelijk van het pakket en de hoogte van het eigen 
risico, dat wettelijk minimaal € 385 per jaar bedraagt.
Gemiddeld per volwassene: € 1.326 per jaar.
(kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd).
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Belastingtarieven box 2 IB
Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang wordt belast met een 
tarief van 25%. 

Belastingtarieven box 3 IB 
Het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen wordt belast met een 
tarief van 30%. Het forfaitair rendement over het spaardeel (rendements-
klasse I) bedraagt 1,63% en over het beleggingsdeel (rendementsklasse II) 
5,39%. Van het vermogen wordt € 25.000 per persoon vrijgesteld, 
waarbij samenwonenden hun heffingsvrij vermogen kunnen over-
dragen aan de partner. Het rendement over het belastbare vermogen 
is als volgt:

Belastbaar  
vermogen  
meer dan

maar niet 
meer dan

deel toe
gerekend aan 
rendements

klasse I

deel toe
gerekend aan 
rendements

klasse II

Totaal 
fictief 

rendement

€ 0 € 75.000 67% 33% 2,87%
€ 75.000 € 975.000 21% 79% 4,60%
€ 975.000 - 0% 100% 5,39%

Spaarregelingen 
De werknemer kan slechts aan één spaarregeling deelnemen. 

Spaarloonregeling vervallen in 2012 
Premiespaarregeling vervallen in 2003
Levensloopregeling maximaal
(t/m het jaar 2021)

12% brutoloon, mits:
- deelname reeds in 2011
- spaartegoed per 31-12-2011
  minimaal € 3.000

Lijfrenteaftrek

Jaarruimte   maximaal € 12.598
Reserveringsruimte   17% van premiegrondslag
Jonger dan AOW-leeftijd -/- 10 jaar   maximaal € 7.110
Ouder dan AOW-leeftijd -/- 10 jaar   maximaal € 14.039

Kinderopvangtoeslag (vanaf 2005)
De hoogte is afhankelijk van het (verzamel)inkomen* en verschilt 
voor het eerste, tweede en volgende kind.

Zorgtoeslag (vanaf 2006)
De hoogte is afhankelijk van het (verzamel)inkomen*. Maximaal  
€ 1.066 per jaar voor een alleenstaande en € 2.043 per jaar voor 
samenwonenden/gehuwden tezamen. In 2017 vervalt de zorgtoeslag 
voor een alleenstaande met een vermogen groter dan € 107.752 en 
voor samenwonenden/gehuwden met een vermogen groter dan  
€ 132.752.

Premieheffing: maxima/vrijstellingen

Voor wia of awf maximaal € 53.701
Voor Zvw maximaal € 53.701
awf-franchise wn € 0

Autovergoeding
Belastingvrij voor zakelijke ritten per kilometer: € 0,19.

Heffingskortingen IB

< AOW leeftijd ≥ AOW leeftijd
Algemene heffingskorting (< € 19.982) € 2.254 € 1.151
Algemene heffingskorting (> € 67.068) nihil nihil
Arbeidskorting, lagere inkomens (maximaal) € 3.223 € 1.645
- loon uit tegenwoordige arbeid
- winst uit onderneming
Kinderkorting (afgeschaft per 01-01-2008)
Werkbonus (vanaf 01-01-2013)
Maximum € 1.119
- loon uit tegenwoordige arbeid  
- winst uit onderneming
- leeftijd 60 tot 64 jaar per 1 januari 2014
- maximum werkbonus van 100% tot 120%
 van het minimumloon; van 120% tot 175% 
 van het minimumloon afgebouwd tot nihil
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 
(maximaal) 

€ 2.778 € 1.419

- inkomen tegenwoordige arbeid > € 4.881
- kind < 12 jaar per 01-01-2016
Alleenstaande-ouderkorting vervallen
- alleenstaande ouder 
- kind < 18 jaar
Jonggehandicaptenkorting € 722
- Wajong-uitkering
Ouderenkorting
- inkomen <_ € 36.057 € 1.292
- inkomen > € 36.057 €       71
Alleenstaande-ouderenkorting €    438
- aow-ongehuwdenpensioen
Levensloopverlofkorting  
(per tot 2012 gespaard jaar)

€ 210

Ouderschapsverlofkorting (per verlofuur) vervallen
Tijdelijke heffingskorting VUT/ 
prepensioen (0,67%) 

vervallen

Schijventarief box 1 IB

36,55% * (1e schijf) tot € 19.982 en daarboven
40,80% * (2e schijf) tot € 33.791 en daarboven
40,80%  (3e schijf) tot € 67.072 en daarboven
52%  (4e schijf) over restant 

* >_  AOW-leeftijd is de 1e schijf 18,65% en de 2e schijf 22,9%.
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Huurtoeslag (vanaf 2006)
Vervangt de huursubsidie. De hoogte is afhankelijk van de huur en 
het (verzamel)inkomen*.

Kindgebonden budget (vanaf 2009)
Deze regeling vervangt de kindertoeslag en werd in 2008 ingevoerd. 
Gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar komen in aanmerking  
voor het kindgebonden budget. De hoogte is afhankelijk van het 
(verzamel)inkomen*.

Aantal kinderen Inkomen tot € 20.109 Geen recht meer 
vanaf inkomen

1 kind € 1.142 € 37.028 
2 kinderen € 2.040 € 50.331 
3 kinderen € 2.325 € 54.553 
Alleenstaande ouderkop € 3.076  +/+ € 45.570
verhoging budget voor 12-15 jarigen € 234 
verhoging budget voor 16-17 jarigen € 417 

Voor 4e en volgende kinderen € 285 extra per kind.

In 2017 vervalt het kindgebonden budget voor een alleenstaande met 
een vermogen boven de € 107.752 en voor samenwonenden / gehuwden 
met een vermogen groter dan € 132.752.

De kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden 
budget dienen bij de Belastingdienst te worden aangevraagd.

*  Het ‘verzamelinkomen’ is de optelsom van het belastbaar inkomen  
in box 1, 2 en 3 van zowel de benadeelde als zijn toeslagpartner.

Werkdagen
In 2017 zijn er 260 werkdagen.

ANW

Per maand Tegemoet
koming i.v.m. 
zvw p/mnd

Per jaar 
incl. vt

Nabestaanden uitkering (70%) € 1.164,89 € 16,79 € 15.208,92
Halfwezenuitkering Is per 01-01-2015 vervallen door de  

Wet hervorming kindregelingen   

Nabestaandenuitkering met 
kostendelersnorm (60%)

€ 956,59 € 16,79 € 12.562,32

Nabestaandenuitkering bij 
verzorgingsrelaties

€ 746,64 € 16,79 € 9.895,92

Wezenuitkering tot 10 jaar € 372,76 € 16,79 € 5.003,76
Wezenuitkering 10 tot 16 jaar € 559,15 € 16,79 € 7.405,08
Wezenuitkering 16 t/m 20 jaar € 745,53 € 16,79 € 9.806,28

De ANW kent een inkomenstoets. Van inkomen uit arbeid blijft een 
deel buiten beschouwing. Uitkeringen uit vroegere arbeid komen 
volledig in mindering op de ANW-uitkering. Nabestaandenpensioenen 
hebben geen invloed. 

4. Kerncijfers personenschade 2016

AOW

Per maand Inkomens
ondersteuning 

aow 

Per jaar 
incl. vt

Gehuwden € 769,03 € 25,56 € 10.148,88
Gehuwden met  
volledige toeslag

€ 1.538,06 € 25,56 € 19.991,04

Gehuwden met max. toeslag 
en gezamenlijk inkomen >  
€ 2.714,68 per maand

€ 1.461,16 € 25,56 € 19.006,80

Alleenstaande € 1.127,79 € 25,56 € 14.699,52
Alleenstaande ouder met kind 
tot 18 jaar

Is per 01-01-2015 vervallen door  

de Wet hervorming kindregelingen

De AOW-leeftijd gaat in de loop van de jaren telkens op 1 januari 
omhoog met steeds grotere stappen. Onderstaande tabel geeft het 
effect van de verhoging op de AOW-leeftijd tot 2023 aan:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

65 jaar
+3 mnd 

65 jaar
+6 mnd

65 jaar
+9 mnd

66 jaar 66 jaar
+4 mnd

66 jaar
+8 mnd

67 jaar 67 jaar
+3 mnd

Eigen bijdrage WmO en WLZ 
Het kabinet heeft per 01-01-2015 de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) 
ingevoerd. Deze wet vervangt de huidige Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ). 
De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht 
dichtbij nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of 
mensen met psychische problemen. De indicatiestelling en vaststelling 
van een zorgprofiel gebeurt door het Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ). De Wlz wordt uitgevoerd door regionaal werkende zorgkantoren, 
die zorg op maat bij de zorginstellingen inkopen.
De (nieuwe) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor 
dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning 
krijgen die ze nodig hebben om zo lang mogelijk thuis te kunnen 
blijven wonen. Indicatiestelling en uitvoering van de Wmo gebeurt 
door de gemeente. Iedere gemeente legt andere accenten. De gemeente 
is verantwoordelijk voor ondersteuning bij de zelfredzaamheid, 
participatie, mantelzorg, beschermd wonen en opvang. De gemeente kan 
onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. 
Met een pgb kunnen mensen zelf de ondersteuning inkopen die zij 
nodig hebben, op de tijd en plaats die hen het beste schikt. 
Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en incasseert de 
eigen bijdragen voor zowel de Wmo als de Wlz. Het CAK stelt op grond 
van onder meer het verzamelinkomen (het inkomen in box 1, 2 en 3) 
en 8% van de grondslag in box 3, de hoogte van de eigen bijdrage vast. 
Voor AOW-gerechtigden is de vrijstelling in box 3 hoger. Bij de 
berekening van de eigen bijdrage wordt rekening gehouden met het 
inkomen van de fiscale partner. 

Wanneer er na een gebeurtenis een schadevergoeding wordt uitgekeerd, 
worden het verzamelinkomen en de grondslag in box 3 hoger. Dit leidt 
altijd tot een hogere eigen bijdrage. 
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In 2017 gelden de volgende minimum-/maximumbedragen:

Eigen bijdrage  Wmo  Pgb
Minimum per 4 weken   
- alleenstaand  € 17,50 € 17,50 
-  meerpersoonshuishouden 

inkomen < € 35.000 
inkomen > € 35.000

 € 0,00
 € 23,00

€ 0,00
€ 23,00

Maximum per 4 weken  kosten van voorziening

Eigen bijdrage Wlz  ZmV
lage eigen bijdrage

Wlz  ZmV
hoge eigen bijdrage

Minimum per maand € 160,60 ‘piepgrens’* 
Maximum per maand € 842,80 € 2.312,60 

* ‘Piepgrens’- bedragen per maand: ongehuwd € 311,17 en gehuwd € 484,00.


