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Minimum (jeugd)loon

Leeftijd  Per maand Per jaar incl. vt
23 e.v. € 1.485,60 € 19.253,38 
22 € 1.262,75 € 16.365,24 
21 € 1.077,05 € 13.958,57 
20 € 913,65 € 11.840,90 
19 € 779,95 € 10.108,15 
18 € 675,95 € 8.760,31 
17 € 586,80 € 7.604,93 
16 € 512,55 € 6.642,65 
15 € 445,70 € 5.776,27 

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

Per maand Per jaar incl. vt
(Echt)paar vanaf 21 jaar € 1.571,38 € 18.856,56 
Alleenstaande 
met kind(eren)

vanaf 21 jaar € 1.512,79 € 18.153,48 

Alleenstaande vanaf 23 jaar* € 1.211,62 € 14.539,44 

* 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 € 128.547 buiten beschouwing. In geval van iOAz:
-  als inkomen wordt gezien: 4% van het vermogen > € 128.547.  

Deze inkomsten komen in mindering op de uitkering;
-  bij een pensioentekort: een bedrag tot maximaal € 117.058 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 een WAZ-uitkering. 

Leeftijd Grondslag 
per werkdag

Per jaar 
incl. vt*

Extra toeslag  
per maand

23 e.v. €  68,30 € 19.252,40
22 €  58,06 € 16.365,95 €    1,83
21 €  49,52 € 13.958,70 €    4,46
20 €  42,01 € 11.841,78 €    9,05
19 €  35,86 € 10.108,22 €  15,10
18 €  31,08 €   8.760,83 €  15,74

* Te vermenigvuldigen met uitkeringspercentage.

4. Kerncijfers personenschade 2014 

Daglonen ZW, WAO/WIA en WW
Het maximumdagloon voor de berekening van de zw-, wAO/wiA-  
en ww-uitkering is vastgesteld op: € 197,00.

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 4,95% 4,95%
wao-rekenpremie 0,00% 0,00%
whk-rekenpremie 1,03% 1,03%
awf (ww) 2,15% 2,15%
zvw-inkomensafh. 7,50% 7,50%
zvw-ink-afh. ex wg. 5,40% 5,40%

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

36,25% *  (1e schijf) tot € 19.645 en daarboven
42% *         (2e schijf) tot € 33.363 en daarboven
42%  (3e schijf) tot € 56.531 en daarboven
52%  (4e schijf) over restant  

* >_  AOW-leeftijd is de 1e schijf 18,35% en de 2e schijf 24,1%.

Belastingtarieven box 2 IB
Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang wordt belast met tarief 
van 25%. Alleen in 2014 geldt er een verlaagd tarief van 22% voor zover 
het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang niet hoger is dan   
€ 250.000. Over het meerdere is het reguliere tarief van 25% van 
toepassing.

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 
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 € 25.181
Reserveringsruimte   15,5% van premiegrondslag
Jonger dan 55 jaar + 2 maanden   maximaal € 6.989
Ouder dan 55 jaar + 2 maanden   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 € 865 
per jaar voor een alleenstaande en € 1.655 per jaar voor samenwonenden/
gehuwden tezamen. In 2014 vervalt de zorgtoeslag voor een alleen-
staande met een vermogen groter dan € 102.499 en voor samen-
wonenden/gehuwden met een vermogen groter dan € 123.638.

Premieheffing: nominaal ZVW
De nominale premie Zorgverzekeringswet verschilt per ziekte-
kostenverzekeraar en is afhankelijk van het pakket en de hoogte van  
het eigen risico, dat wettelijk minimaal € 360 per jaar bedraagt.
Gemiddeld per volwassene: € 102,00 per maand.
(kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd).

Premieheffing: maxima/vrijstellingen

Voor wia of awf maximaal € 51.414
Voor zvw maximaal € 51.414
awf-franchise wn € 0

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

Heffingskortingen IB

< AOW leeftijd ≥ AOW leeftijd
Algemene heffingskorting (< € 19.645) € 2.103 € 1.065
Algemene heffingskorting (> € 56.531) € 1.366 € 693
Arbeidskorting, lagere inkomens (maximaal) € 2.097 € 1.062
- loon uit tegenwoordige arbeid
- winst uit onderneming
Kinderkorting (afgeschaft per 01-01-2008)
Werkbonus (vanaf 01-01-2009)
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) 

€ 2.133 € 1.080

- inkomen tegenwoordige arbeid > € 4.814
- kind < 12 jaar per 01-01-2014
Alleenstaande-ouderkorting € 947 € 480
- alleenstaande ouder 
Aanvullende alleenstaande-ouderkorting € 1.319 € 668
- recht op alleenstaande-ouderkorting
- verdient buitenshuis
- kind < 16 jaar per 01-01-2014
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) € 4,29
Tijdelijke heffingskorting VUT/prepensioen (0,67%)       € 121
- leeftijd < AOW leeftijd
- uitkering VUT of prepensioen
- inkomensafhankelijke bijdrage ZVW
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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 €19.787 Geen recht meer 
vanaf inkomen

1 kind € 1.046 € 33.550 
2 kinderen € 1.478 € 39.234 
3 kinderen € 1.661 € 41.642 
Verhoging budget voor 12-15 jarigen € 231 
Verhoging budget voor 16-17 jarigen € 296

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

In 2014 vervalt het kindgebonden budget voor een alleenstaande met 
een vermogen boven de € 102.499 en voor samenwonenden / gehuwden 
met een vermogen groter dan € 123.638.

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 2014 zijn er 261 werkdagen.

ANWpensioen

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

Per jaar 
incl. vt

Nabestaanden uitkering € 1.127,17 € 16,50 € 14.731,20 
Halfwezenuitkering Is opgenomen in de nabestaandenuitkering  

voor alleenstaande ouders

Nabestaandenuitkering voor  
nabestaanden met kind 
< 18 jaar

€ 1.405,04 € 16,50 € 18.353,52 

Nabestaandenuitkering bij 
verzorgingsrelaties

€ 726,38 € 16,50 € 9.633,96 

Wezenuitkering tot 10 jaar € 360,69 € 16,50 € 4.848,60 
Wezenuitkering 10 tot 16 jaar € 541,04 € 16,50 € 7.173,96 
Wezenuitkering 16 t/m 20 jaar € 721,39 € 16,50 € 9.499,32 

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 2014

AOWpensioen

Per maand Tegemoet
koming aow 

i.v.m. kob*

Per jaar 
incl. vt

Gehuwden € 760,00 € 25,59 € 9.721,32 
Gehuwden met max. toeslag € 1.494,41 € 25,59 € 19.135,56 
Gehuwden met max.toeslag 
en gezamenlijk inkomen >  
€ 2.599,21 per maand

€ 1.420,97 € 25,59 € 18.194,16 

Alleenstaande € 1.099,84 € 25,59 € 14.040,00 
Alleenstaande ouder met kind 
tot 18 jaar

€ 1.387,79 € 25,59 € 17.736,12 

* 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

65+1 mnd 65+2 mnd 65+3 mnd 65+5 mnd 65+7 mnd 65+9 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, gehandicapten 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 zorg-
instelling, 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 2014 wordt 
voor niet-pensioengerechtigden de “grondslag sparen en beleggen” 
verlaagd met € 10.000.

In 2014 gelden de volgende minimum-/maximumbedragen:

Eigen bijdrage  WMO  PGB
Minimum per 4 weken   
- alleenstaand  € 19,00 € 19,00 
- meerpersoonshuishouden  € 27,20 € 27,20
Maximum per 4 weken kosten van voorziening

Eigen bijdrage AWBZ  ZmV
lage eigen bijdrage

AWBZ  ZmV
hoge eigen bijdrage

Minimum per maand € 156,00 ‘piepgrens’* 
Maximum per maand € 819,40 € 2.248,60 

* ‘Piepgrens’- bedragen per maand: ongehuwd € 296,33 en gehuwd € 460,83.
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5. NRLindicateur jonggehandicapten   

Opleidingen, beroepen en salarissen

Statistische bewerking door nrl, bedoeld als hulpmiddel bij de vaststelling van het verlies 
arbeidsvermogen van jonggehandicapten. Peildatum: medio 2013

Opleiding Start 
salaris

Groeit in 
... naar

Eind 
salaris

Verhouding tot 
modaal  

(afgerond)

Beroepen

VMBo € 22.372 5 - 10 jaar € 34.862 modaal opperman, timmerman 2
DTP-er (junior)

kapper
administratief medewerker

MBo € 27.714 10 - 15 jaar € 43.326 modaal  
+ 30%

DTP-er (senior)
secretariaatsmedewerker

timmerman 1
chauffeur

HBo € 34.312 15 - 17 jaar € 64.774 modaal  
+ 90%

systeembeheerder
onderwijzer

manager
inkoper

financieel adviseur

Wo € 38.023 15 - 20 jaar € 91.463 2x modaal  
+ 70%

jurist/advocaat in loondienst
ingenieur

keuringsarts
beleidsmedewerker

1.  De gegevens zijn afgeleid uit het CBS-loonstructuuronderzoek 2002, de CBS-index brutolonen, de 
Loonwijzer, Intermediair en de overheidsschalen BBRA. In de lonen is een 13e maand opgenomen,  
nu ook de overheid tot verstrekking hiervan is overgegaan.

2. De vermelde salarissen zijn het gemiddelde van de salarissen in de private sector 
 (Loonwijzer, Intermediair), de overheid (BBRA) en de landelijke trend (CBS).
3. De vermelde startsalarissen zijn gebaseerd op het vakvolwassen loon.  
 Voor jeugdlonen kan een percentage daarvan worden genomen.

Inkomensterminologie
- Modaal  € 34.500: meest voorkomende inkomen (voorheen ziekenfondsgrens)
- Minimumloon  € 8.760 vanaf 18 jaar oplopend tot € 19.253 vanaf 23 jaar
- CBS-loonindex  2000 = 100; 2013 = 131,8

1. Hoe jonger het kind, hoe abstracter de inschatting van het theoretisch te verdienen salaris.
2. Naarmate de uitgangspunten voor beroep en carrière exacter worden geformuleerd, zoals 

bijvoorbeeld het van kracht zijn van een specificieke cAO, des te nauwkeuriger zal het 
inkomensverloop kunnen worden berekend.

3. Hoe lager het opleidingsniveau is, hoe eerder er begonnen wordt met werken en hoe lager 
het startsalaris zal zijn (jeugdschalen). Bij een hoger opleidingsniveau wordt er later met 
werken begonnen en is het startsalaris hoger. 

4. De nrl-indicateur jonggehandicapten is tevens te gebruiken voor het bepalen van 
 inkomens van volwassenen van wie alleen het opleidingsniveau bekend is. 


