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Relevante cijfers voor personenschade 2000 
 
 
 
 
 
 
 
Onderstaande uitkeringsbedragen zijn bruto en ex 
overhevelingstoeslag (OVHT). Alleen de ANW-bedragen 
zijn bruto inclusief OVHT. 
 
Minimum (jeugd)loon 
leeftijd per maand per jaar incl. VT 
23 e.v. f 2.406,30 f  31.185,65 
22 f 2.045,40 f  26.508,38 
21 f 1.744,60 f  22.610,02 
20 f 1.479,90 f  19.179,50 
19 f 1.263,30 f  16.372,37 
18 f 1.094,90 f  14.189,90 
17 f       950,50 f  12.318,48 
16 f        830,20 f  10.759,39 
15 f        721,90 f  9.355,82 
 
De netto bedragen zijn niet wettelijk vastgesteld en kunnen 
per bedrijfstak uiteenlopen door verschillen in de 
inhoudingen (en door de tariefgroep). 
 
IOAW en IOAZ 
Deze wetten kennen geen vermogenstoets (wel een 
inkomenstoets i.v.m. de partner). Bij gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid is er geen leeftijdseis. 
 
  per maand per jaar 

 incl. VT 
(echt)paar vanaf 21 jr f 2.380,61 f 30.852,72 
Alleenstaande 
met kinderen 

vanaf 21 jr f 2.192,54 f 28.415,28 

alleenstaande vanaf 23 jr f 1.833,97 f 23.768,28 
alleenstaande vanaf 22 jr f 1.448,99 f 18.778,92 
alleenstaande vanaf 21 jr f 1.229,77 f 15.937,80 
Voor jongeren onder de 21 jaar gelden lagere bedragen. 
 
WAZ/Wajong-uitkering 
leeftijd Per werkdag per jaar incl.  VT 
23 e.v. f  110,63 f 31.064,90 
22 f    94,04 f 26.406,43 
21 f    80,21 f 22.522,97 
20 f    68,04 f 19.105,63 
19 f   58,08 f 16.308,86 
18 f   50,34 f 14.135,47 

 
 
Dit formulier staat ook op: www.nrl.nl 
 
 
 

 
 
 
 
Bijstand ABW 
De bijstandsuitkering kan in beginsel niet in een 
personenschadeberekening worden verdisconteerd i.v.m. 
de vermogenstoets. 
 
ANW-pensioen 
Dit pensioen wordt in de NRL-ANW-kaart uitvoerig 
besproken (gratis verkrijgbaar). 
 
 per maand per jaar 

incl. VT 
nabestaande met kind tot 18 
jr die vóór 1-7-1996 AWW 
genoot 

f 2.281,14 f 29.231,06 

f  1.861,98 
f     419,16+ 

f   23.788,46 
f    5.442,60+ 

ANW-uitkering na 1-7-1996 
indien met kind tot 18 jr 
Totaal f  2.281,14 f 29.231,06 
wezenuitkering  tot 10 jr f      595,83 f 7.612,26 
10 tot 16 jr f      893,75 f 11.418,46 
16 tot 21/27jr f  1.191,67 f 15.224,62 
 
De ANW kent een inkomenstoets. Van inkomen uit arbeid 
blijft een deel buiten beschouwing. Inkomen i.v.m. arbeid 
(uitkeringen) komt volledig in mindering op de ANW-
uitkering. Eigen pensioen heeft geen invloed. 
 
 
AOW-pensioen 
 per maand per jaar 

incl. VT 
gehuwden f 1.198,17 f 15.186,86 
gehuwden met max. 
toeslag 

f 2.396,34 f 30.373,66 

gehuwden zonder toeslag 
(partner jonger dan 65 jr; 
AOW vóór 1-2-94) 

f 1.728,51 f 21.874,34 

ongehuwden f 1.728,51 f 21.874,34 
ongehuwden met kind tot 
18 jr 

f 2.154,35 f 27.307,96 

max. toeslag (AOW vóór 
1-2-94) 

f          667,83 f 8.505 

max. toeslag (AOW vanaf 
1-2-94) 

f 1.198,17 f 15.196,08 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Invoeringswet stelselherziening sociale 
zekerheid alleenstaanden (IWS): voor 
ZW/WW/WAO/WAZ/Wajong* 
Verhoging van deze uitkeringen tot minimumniveau. 
23 jr e.v. f 82,59 per dag 
22 f 65,50 per dag 
21 f 53,68 per dag 
*Exclusief vakantietoeslag 
 
Daglonen WAO en WW 
Het maximumdagloon voor de berekening van 
de WAO- en WW-uitkering zijn vastgesteld op: f 319,06 
 
Premieheffingen: percentages 
 werkgever werknemer Totaal 
AOW  17,90% 17,90% 
ANW  1,25% 1,25% 
WAZ 8,80%  8,80% 
AWBZ  10,25% 10,25% 
WAO-basispremie 6,30%  6,30% 
WAO-rekenpremie 1,54%  1,54% 
Wachtg. 0,92%  0,92% 
WW 3,75% 6,25% 10,00% 
ZFW 6,35% 1,75% 8,10% 
VUT 1,10% 1,45% 2,55% 
    
Dit zijn landelijke gemiddelden. Deze kunnen per 
bedrijfstak verschillen en van substantiële invloed zijn op 
personenschadeberekeningen met een lange looptijd. 
 
Premieheffingen: vrijstellingen 
WAZ-franchise per jaar f 29.000 
loongrens ZFW f 64.600 
loongrens ZFW 65+ f 41.100 
loongrens ZFW zelfstandige f    41.200 
WW-franchise WN f    28.860 
 
Premieheffing: nominaal ZFW 
Nominale premie ZFW verschilt per ziekenfonds. 
Gemiddeld per volwassene: f 410 
(kinderen zijn gratis meeverzekerd). 
 
Premieheffing: maxima 
premie inkomen voor WAZ maximaal f 84.000 
voor WAO of WW maximaal f 82.940 
die voor de ZFW over maximaal  f 55.900 
 
Overhevelingstoeslag 
De overhevelingstoeslag, ter compensatie van de AAW- 
en AWBZ-premie die de werknemer moet betalen, 
bedraagt         2,15% 
over een maximale grondslag van   f 85.150 
 
Spaarregelingen 
Premiespaarregeling maximaal f  1.158 
Spaarloonregeling maximaal f  1.736 
 
Schijventarief 
35,75% ** tot f 15.255 en daarna 
37,95% ** tot f 48.994  en daarna 
50% tot f 107.756 en daarna 
60% over restant 
** Voor 65-plussers is de eerste schijf 16,00% en de 

tweede schijf 20,05% 
 

 
 
 
 
 
 
 
Belastingvrije bedragen IB en LB 
Tariefgroep 0 
- al ingedeeld bij andere dienstbetrekking  

 0 

Tariefgroep 1 
- overdracht aan partner 

f 427 

Tariefgroep 2 
-niet ingedeeld in andere tariefgroepen 

f 8.950 

Tariefgroep 3 
- alleenverdiener  
  (zowel gehuwd als samenwonend) 

f 17.473 

Tariefgroep 4 
- alleenstaande ouder 

f 15.768 

Tariefgroep 5 
- alleenstaande ouder 
- kind onder 12 jaar per 1-1-00 
- verdient buitenshuis 

f 22.586 
maximaal 

De 65-plussers hebben nog diverse extra aftrekken. 
 
Belastingvrije bedragen VB 
Vrij van heffing van vermogensbelasting (7‰) zijn: 
Tariefgroep 1 
- ongehuwden 
- duurzaam gescheiden 

f  200.000 
 

Tariefgroep 2 
-     gehuwden 

f  250.000 

 
Kinderopvang 
Indien beide ouders werken kunnen de kosten van de 
kinderopvang leiden tot een fors belastingvoordeel. 
 
Lijfrente-aftrek 
Eerste tranche f 6.179 
Tweede tranche  f 61.767 
Derde tranche f 12.355 
 
Consumptieve rente 
Maximaal aftrekbare consumptieve rente:  
- ongehuwd  f   5.291 
- gehuwd  f 10.582 
 
Autovergoeding 
Belastingvrij voor zakelijke ritten per kilometer: 60 cent 
 
Arbeidskostenforfait 
voor actieven maximaal f 3.538 
voor inactieven maximaal f 1.073 
voor beiden minimaal  f    263 
 
Sociaal minimum 
gehuwd 100% van het netto minimumloon 
alleenstaande ouders   90% van het netto minimumloon 
alleenstaanden   70% van het netto minimumloon 
 
 
In 2000 zijn er 260 werkdagen. 
 
 
 
In 1999 was het NRL werkzaam voor 190 bedrijven: WA- 
en rechtsbijstandverzekeraars, expertisebureaus, de 
advocatuur en belangenbehartigers als de FNV, het CNV  
en de ANWB. Tevens werd het NRL regelmatig door de 
rechterlijke macht ingeschakeld als deskundige.  
 
Meer informatie: 070 – 3603353 
 


