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Minimum (jeugd)loon

Leeftijd  Per maand Per jaar incl. vt
23 e.v.  € 1.469,40  € 19.043,42  
22  € 1.249,00  € 16.187,04  
21  € 1.065,30  € 13.806,29  
20  € 903,70   € 11.711,95  
19 € 771,45  € 9.997,99  
18  € 668,60   € 8.665,06  
17  € 580,40  € 7.521,98  
16  € 506,95   € 6.570,07  
15  € 440,80  € 5.712,77  

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

Per maand Per jaar incl. vt
(Echt)paar vanaf 21 jaar  € 1.567,40   € 18.808,80  
Alleenstaande 
met kinderen

vanaf 21 jaar  € 1.497,89  € 17.974,68  

Alleenstaande vanaf 23 jaar*  € 1.202,83   € 14.433,96  

* Voor alleenstaanden onder de 23 jaar gelden lagere bedragen.

Bij de iOAW wordt geen rekening gehouden met vermogen. Bij de 
iOAZ wordt wel rekening gehouden met vermogen. Bij  de iOAZ blijft 
vermogen tot € 127.400 buiten beschouwing. In geval van iOAZ:
-  als inkomen wordt gezien: 4% van het vermogen > € 127.400.  

Deze inkomsten komen in mindering op de uitkering;
-  bij een pensioentekort: een bedrag tot maximaal € 114.131 t.b.v. 

aanvullende pensioenvoorzieningen wordt buiten beschouwing 
gelaten. 

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is er geen leeftijdseis. De iOAW 
voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten is vervallen door overgang  van 
de WAO naar de WiA .

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

Leeftijd Grondslag 
per werkdag

Per jaar 
incl. vt*

Extra toeslag  
per maand

23 e.v.  € 67,56  € 19.043,81
22  € 57,43  € 16.188,36  € 1,81
21  € 48,98  € 13.806,48  € 4,41
20  € 41,55  € 11.712,11 € 8,95
19  €  35,47  € 9.998,28  € 14,93
18  € 30,74  € 8.664,99 € 15,57 

* Te vermenigvuldigen met uitkeringspercentage.

4. Kerncijfers personenschade 2013  

Daglonen ZW, WAO/WIA en WW
Het maximumdagloon voor de berekening van de ZW,  WAO/WiA- en 
WW-uitkering is vastgesteld op: € 194,85.

Uitkeringspercentage WAO/Wajong/WAZ/IVA/WGA

% arbeids
ongeschiktheid

Uitkeringspercentage

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

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

Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid 
 alleenstaanden (IWS): voor ZW/WW/WAO/WAZ/Wajong
Per 01-01-2008 is de Invoeringswet vervallen. De wet beoogde  
om deze uitkeringen d.m.v. kopjesbedragen te verhogen tot het 
minimumniveau. De toeslagenwet is hierop  veranderd, zodat het 
sociaal minimum voor uitkeringspercentages is gewaarborgd. 

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).

Relevant minimum (Toeslagenwet)

Gehuwd/samenwonend 100% van het netto minimumloon
Alleenstaande ouders  90% van het netto minimumloon
Alleenstaanden vanaf 23 jaar  70% van het netto minimumloon
Alleenstaanden 18 t/m 22 jaar  75% van het netto minimumloon

Premieheffingen: percentages

Werkgever Werknemer Totaal
aow 17,90% 17,90%
anw 0,60% 0,60%
awbz 12,65% 12,65%
wao/wia-basis 4,65% 4,65%
wao-rekenpremie 0,00% 0,00%
wga-rekenpremie 0,54% 0,54%
awf (ww) 1,70% 1,70%
zvw-inkomensafh. 7,75% 7,75%
zvw-ink-afh. ex wg. 5,65% 5,65%

Dit zijn landelijke gemiddelden. Deze kunnen per bedrijfstak 
 verschillen en van substantiële invloed zijn op personenschade-
berekeningen met een lange looptijd. 
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Schijventarief box 1 IB

37% *         (1e schijf) tot € 19.645 en daarboven
42% *         (2e schijf) tot € 33.363 en daarboven
42%  (3e schijf) tot € 55.991 en daarboven
52%  (4e schijf) over restant  

* >_  AOW leeftijd is de 1e schijf 19,1% en de 2e schijf 24,1%.

Belastingtarieven box 2 IB
Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang wordt belast met tarief 
van 25%. 

Belastingtarieven box 3 IB 
Vrij van heffing op het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen 
(30% van fictief rendement ad 4%)

Heffingsvrij vermogen per persoon € 21.139
Heffingsvrij vermogen samenwonenden
- bij overdracht aan partner

€ 42.278

Heffingsvrij vermogen per minderjarig kind
- aftrek bij één ouder

vervallen

Spaarregelingen 

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 € 27.618
Inhaalruimte   17% van premiegrondslag
Jonger dan 55 jaar   maximaal € 6.989
Ouder dan 55 jaar   maximaal € 13.802

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 € 1.060 
per jaar voor een alleenstaande en € 2.062 per jaar voor  samenwonen-
den/gehuwden tezamen. Vanaf 2013 vervalt de zorgtoeslag voor een 
alleenstaande met een vermogen groter dan € 101.139 en voor samen-
wonenden/gehuwden met een vermogen groter dan € 122.278.

Huurtoeslag (vanaf 2006)
Vervangt de huursubsidie. De hoogte is afhankelijk van de huur en 
het (verzamel)inkomen*.

Premieheffing: nominaal ZVW
De nominale premie Zorgverzekeringswet verschilt per ziekte kosten-
verzekeraar en is afhankelijk van het pakket. Gemiddeld per  volwassene: 
€ 106,00 per maand.(kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd).

Premieheffing: maxima/vrijstellingen

Voor wia of awf maximaal € 50.853
Voor zvw maximaal € 50.853
awf-franchise wn € 0

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

Kerncijfers vanaf 2000
Zie www.nrl.nl onder ‘Rekencijfers’

Heffingskortingen IB

< AOW leeftijd ≥ AOW leeftijd
Algemene heffingskorting (voor iedereen) € 2.001 € 1.034
Arbeidskorting, lagere inkomens (maximaal) € 1.723 € 890
- loon uit tegenwoordige arbeid
- winst uit onderneming
Kinderkorting (afgeschaft per 01-01-2008)
Werkbonus (vanaf 01-01-2009)
Maximum € 1.100
- loon uit tegenwoordige arbeid  
- winst uit onderneming
- leeftijd 60 tot 64 jaar per 1 januari 2013
- maximum werkbonus van 100% tot 120%            
 van het minimumloon; van 120% tot 175% 
 van het minimumloon afgebouwd tot nihil
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 
(maximaal) 

€ 2.133 € 1.101

- inkomen tegenwoordige arbeid > € 4.814
- kind < 12 jaar per 01-01-2013
Alleenstaande-ouderkorting € 947 € 489
- alleenstaande ouder 
Aanvullende alleenstaande-ouderkorting € 1.319 € 681
- recht op alleenstaande-ouderkorting
- verdient buitenshuis
- kind < 12 jaar per 01-01-2013
Jonggehandicaptenkorting € 708
- Wajong-uitkering
Ouderenkorting
- inkomen < € 35.450 € 1.032
- inkomen > € 35.450 € 150
Alleenstaande-ouderenkorting € 429
 - aow-ongehuwdenpensioen
Levensloopverlofkorting (per opgebouwd jaar) € 205
Ouderschapsverlofkorting (per verlofuur) € 4,24
Tijdelijke heffingskorting VUT/prepensioen (1%) € 182
- leeftijd < AOW leeftijd
- uitkering VUT of prepensioen
- inkomensafhankelijke bijdrage ZVW
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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 € 26.147 Geen recht meer 
vanaf inkomen

1 kind € 1.017  € 39.529  
2 kinderen € 1.553  € 46.581  
3 kinderen € 1.736  € 48.989  
Verhoging budget voor 12-15 jarigen € 231 
Verhoging budget voor 16-17 jarigen € 296

Voor 4e en volgende kinderen € 106 extra per kind.

Vanaf 2013 vervalt het kindgebondenbudget voor een alleenstaande 
met een vermogen groter dan € 101.139 en voor  samenwonenden/ 
gehuwden met een vermogen groter dan € 122.278.

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 2013 zijn er 261 werkdagen.

ANWpensioen

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

Per jaar 
incl. vt

Nabestaanden uitkering € 1.119,52  € 16,23   € 14.619,72   
Halfwezen uitkering  € 249,53   € 16,23   € 3.472,08  
Nabestaandenuitkering voor  
nabestaanden met kind 
< 18 jaar

 € 1.369,05  € 16,23   € 17.897,04  

Nabestaandenuitkering bij 
verzorgingsrelaties

 € 723,41   € 16,23   € 9.583,32  

Wezenuitkering tot 10 jaar  € 358,25   € 16,23   € 4.810,80  
Wezenuitkering 10 tot 16 jaar  € 537,37   € 16,23   € 7.118,76  
Wezenuitkering 16 t/m 20 jaar  € 716,49   € 16,23   € 9.426,72  

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. Andere nabestaanden-
pensioenen hebben geen invloed. 

4. Kerncijfers personenschade 2013

AOWpensioen

Per maand Tegemoet
koming aow 

i.v.m. kob*

Per jaar 
incl. vt

Gehuwden € 722,21  € 33,65 € 9.662,64  
Gehuwden met max. toeslag € 1.444,42 € 33,65  € 18.921,48  
Gehuwden zonder toeslag 
(partner < AOW leeftijd; AOW 
vóór 1-2-94)

€ 1.056,72 € 33,65  € 13.913,88  

Alleenstaande € 1.056,72  € 33,65  € 13.913,88  
Alleenstaande ouder met kind 
tot 18 jaar

€ 1.338,07  € 33,65  € 17.527,08  

* KOB: Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen.

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 2019 aan:

Verhoging AOW tot 2019:  
2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 mnd
65+1 mnd

1 mnd
65+2 mnd 

1 mnd
65+3 mnd 

2 mnd
65+5 mnd

2 mnd
65+7 mnd

2 mnd
65+9 mnd

3 mnd
66 jaar

Eigen bijdrage Wmo en AWBZ 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat 
mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning 
krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicap-
ten of mensen met psychische problemen.  Indicatiestelling en 
uitvoering van de Wmo gebeurt door de gemeente. Iedere gemeente 
legt andere accenten.
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voorziet in de 
kosten van langdurige zorg en ondersteuning, thuis of in een zorgin-
stelling, wegens ziekte of een handicap. De indicatiestelling gebeurt 
door het Centrum Indicatiestelling Zorg (ciZ).
Het Centraal Administratiekantoor (cAk) berekent en incasseert de 
eigen bijdragen voor zowel de Wmo als de AWBZ. Het cAk stelt op 
grond van onder meer het verzamelinkomen de eigen bijdrage vast. 
Wanneer er na een gebeurtenis een schadevergoeding wordt uitgekeerd, 
wordt het verzamelinkomen hoger en daardoor bijna altijd ook de eigen 
bijdrage. Vanaf 2013 telt 8% van de ‘grondslag sparen en beleggen’ (box 
3-inkomen) mee bij de berekening van de eigen bijdrage.

In 2013 gelden de volgende minimum-/maximumbedragen:

Eigen bijdrage  WMO  PGB
Minimum per 4 weken   
- ongehuwd  € 18,60 € 18,60 
- gehuwd  € 26,60 € 26,60 
Maximum per 4 weken kosten van voorziening

Eigen bijdrage AWBZ  ZmV
lage eigen bijdrage

AWBZ  ZmV
hoge eigen bijdrage

Minimum per maand € 152,00 ‘piepgrens’* 
Maximum per maand € 797,80 € 2.189,20 

* ‘Piepgrens’- bedragen: ongehuwd € 292,94 en gehuwd € 455,63.


