
   
 
 
NRL-Cijferkaart  
 
 
 
 

Kerncijfers personenschade 2006 
 
 
 
 
 
Minimum (jeugd)loon 
leeftijd per maand per jaar incl. VT 
23 e.v. € 1.272,60 € 16.492,90 
22 € 1.081,70 € 14.018,83 
21 € 922,65 € 11.957,54 
20 € 782,65 € 10.143,14 
19 € 668,10 € 8.658,58 
18 € 579,05 € 7.504,49 
17 € 502,70 € 6.514,99 
16 € 439,05 € 5.690,09 
15 € 381,80 € 4.948,13 
 
De netto bedragen zijn niet wettelijk vastgesteld en kunnen 
per bedrijfstak uiteenlopen door verschillen in de 
inhoudingen (en door de heffingskortingen). 
 
IOAW en IOAZ 
Deze wetten kennen geen vermogenstoets (wel een 
inkomenstoets i.v.m. de partner). Alleen bij de IOAZ wordt 
4% van het vermogen hoger dan € 113.849 als inkomen 
gezien. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is er geen 
leeftijdseis. Door overgang van de WAO naar de WIA is de 
IOAW voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten vervallen. 
 
  per maand per jaar 

 incl. VT 
(echt)paar vanaf 21 jr € 1.263,06 € 16.369,20 
alleenstaande 
met kinderen 

vanaf 21 jr € 1.159,38 € 15.025,56 

alleenstaande vanaf 23 jr €       981,53 € 12.720,60 
Voor alleenstaanden onder de 23 jaar gelden lagere 
bedragen. 
 
WAZ/Wajong-uitkering 
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 

Extra toeslag  
i.v.m. ZVW p.mnd 

per jaar 
 incl. VT 

23 e.v. €  58,51  € 16.492,80 
22  €  49,73 €    1,58 € 14.036,85 
21  €  42,42 €    3,83 € 12.003,31 
20  €  35,98 €    7,75 € 10.235,04 
19  €  30,72 €  12,92 € 8.814,39 
18  €  26,62 €  13,50 € 7.665,65 
 
 
 
www.nrl.nl 

� Deze (vanaf 2000) en meer rekenkundige 
informatie 

� Gratis gebruik digitale kapitalisatieschijf  
met meer mogelijkheden  

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 

€ 1.223,46 €  15.678,48 

€    994,97 
€    228,49+ 

€  12.715,20 
€    2.963,28+ 

ANW-uitkering na 1-7-1996 
indien met kind tot 18 jr 
Totaal €  1.223,46 €  15.678,48 
wezenuitkering  tot 10 jr €     318,39 €    4.068,84 
10 tot 16 jr €     477,59 €    6.103,32 
16 tot 21/27jr €     636,78 €    8.137,68 
 
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 €         646,35 € 8.212,44 
gehuwden met max. 
toeslag 

€ 1.283,04 € 16.308,96 

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

€         942,33 € 11.946,60 

ongehuwden €         942,33 € 11.946,60 
ongehuwden met kind tot 
18 jr 

€   1.164,96 € 14.800,68 

max. toeslag (AOW vóór 
1-2-94) 

€         340,71 € 4.362,36 

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

€         636,69 € 8.096,52 

 
 
Sociaal minimum 
gehuwd 100% van het netto minimumloon 
alleenstaande ouders   90% van het netto minimumloon 
alleenstaanden   70% van het netto minimumloon 
 
 
 
 
 
Over het NRL 

� Levertijd berekeningen: 4 weken 
 
 



 
 
Bijstand ABW 
De bijstandsuitkering kan in beginsel niet in een 
personenschadeberekening worden verdisconteerd i.v.m. 
de vermogenstoets. 
 
Invoeringswet stelselherziening sociale 
zekerheid alleenstaanden (IWS): voor 
ZW/WW/WAO/WAZ/Wajong* 
Verhoging van deze uitkeringen tot minimumniveau. 
23 jr e.v. € 45,06 per dag 
22 € 34,51 per dag 
21 € 29,05 per dag 
*Exclusief vakantietoeslag 
 
Daglonen WAO en WW 
Het maximumdagloon voor de berekening van 
de WAO- en WW-uitkering zijn vastgesteld op: € 167,70 
 
Premieheffingen: percentages 
 Werkgev

er 
werknemer Totaal 

AOW  17,90% 17,90% 
ANW  1,25%   1,25% 
AWBZ  12,55% 12,55% 
WAO/WIA-basis 5,40%    5,40% 
WAO-rekenpremie 0,98%    0,98% 
AWf (WW) 3,45% 5,20%   8,65% 
ZVW-inkomensafh 6,50% 6,50%   6,50% 
ZVW-ink-afh ex wg 4,40% 4,40%   4,40% 
Dit zijn landelijke gemiddelden. Deze kunnen per 
bedrijfstak verschillen en van substantiële invloed zijn op 
personenschadeberekeningen met een lange looptijd. 
 
Premieheffing: nominaal ZVW 
De aanvullende premie Zorgverzekeringswet verschilt per 
ziektekostenverzekeraar en is afhankelijk van het pakket. 
Gemiddeld per volwassene: € 92 per maand 
(kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd). 
 
Premieheffing: maxima/vrijstellingen 
voor WIA of AWf maximaal € 43.680 
voor ZVW maximaal  € 30.015 
AWf-franchise WN €   15.080 
 
 
Spaarregelingen 
De werknemer kan slechts aan één spaarregeling 
deelnemen.  
Spaarloonregeling maximaal € 613 
Premiespaarregeling  Vervallen 
Levensloopregeling maximaal 12% brutoloon 
 
 
Lijfrente-aftrek 
Jaarruimte maximaal €  25.258 
Inhaalruimte 
Jonger dan 55 jaar 
Ouder dan 55 jaar  

17% van premiegrondslag 
maximaal €  6.389 
maximaal € 12.621 

 
 
Schijventarief box 1 
34,15% ** tot € 17.046 en daarna 
41,45% ** tot € 30.631 en daarna 
42% tot € 52.228 en daarna 
52% over restant 
** Voor 65-plussers is de eerste schijf 16,25% en de 

tweede schijf 23,55% 
 
 
 

 
 
Heffingskortingen IB  
 

 
Belastingtarieven box 2: 
Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang wordt belast 
met tarief van 25%.  
 
Belastingtarieven box 3:  
Vrij van heffing op het belastbaar inkomen uit sparen en 
beleggen (30% van fictief rendement ad 4%) zijn: 
 
Heffingsvrije vermogen per persoon € 19.698 
Heffingsvrij vermogen samenwonenden 
-    bij overdracht aan partner 

€ 39.396 

Heffingsvrij vermogen per minderjarig kind 
-    aftrek bij één ouder 
-    bij overdracht aan partner 

€   2.631 

 
Autovergoeding 
Belastingvrij voor zakelijke ritten per kilometer: € 0,19 
 
Kinderopvangtoeslag (per 2005) 
De hoogte is afhankelijk van het (verzamel)inkomen en 
verschilt voor het eerste, tweede en volgende kind. 
 
Zorgtoeslag (per 2006) 
De hoogte is afhankelijk van het (verzamel)inkomen. 
Maximaal € 400 en € 1.155 i.g.v. een toeslagpartner. 
 
Huurtoeslag (per 2006) 
Vervangt de huursubsidie. De hoogte is afhankelik van de 
huur en het (verzamel)inkomen. 
 
Het “verzamelinkomen” is het eigen, belastbare inkomen 
plus dat van de toeslagpartner in box 1, 2 en 3. 
 
Bovenstaande drie toeslagen dienen bij de belastingdienst 
te worden aangevraagd. 
 
In 2006 zijn er 260 werkdagen. 
 
 
 

tot 65 jaar 65 +

Algemene heffingskorting (voor iedereen) € 1990 € 948
Arbeidskorting (maximaal)*

 tot 57 jaar € 1357
 57 t/m 59 jaar (vanaf 01-04-2002) € 1604
 60 of 61 jaar (vanaf 01-04-2002) € 1849
 62 jaar of ouder (vanaf 01-04-2002) € 2095 € 998
 - winst uit onderneming

 - loon uit tegenwoordige arbeid

Kinderkorting

 - inkomen < € 28.521 € 892 € 425
 - inkomen € 28.521 tot € 44,034 € 892 tot 0 € 425 tot 0
Combinatiekorting € 146 € 70
Aanvullende combinatiekorting € 608 € 290
Alleenstaande-ouderkorting € 1414 € 674
 - alleenstaande ouder 

Aanvullende alleenstaande-ouderkorting € 1414 € 674
 - recht op alleenstaande-ouderkorting

 - verdient buitenshuis

 - kind onder 16 jaar per 01-01-2006

Jonggehandicaptenkorting € 645
 - Wajong-uitkering

Ouderenkorting € 374
 - inkomen < € 31.256

Alleenstaande ouderenkorting € 562
 - inkomen < € 31.256

 - AOW-ongehuwdenpensioen


