
NRL CIJFERKAART 
 

KERNCIJFERS 2008 
 
Minimum (jeugd)loon 
leeftijd per maand per jaar incl. VT 
23 e.v. € 1.335,00 € 17.301,60 
22 € 1.134,75 € 14.706,36 
21 € 967,90 € 12.543,99 
20 € 821,05 € 10.640,81 
19 € 700,90 € 9.083,66 
18 € 607,45 € 7.872,55 
17 € 527,35 € 6.834,46 
16 € 460,60 € 5.969,38 
15 € 400,50 € 5.190,48 
 
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 € 117.004 als inkomen gezien. 
Hiernaast wordt bij een pensioentekort € 110.933 t.b.v. 
aanvullende pensioenvoorzieningen niet meegenomen. 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 € 1.321,61 € 17.128,08 
alleenstaande 
met kinderen 

vanaf 21 jr € 1.214,57 € 15.740,88 

Alleenstaande* vanaf 23 jr € 1.025,77 € 13.293,96 
* 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. €  61,38  € 17.301,79 
22  €  52,17 €    1,65 € 14.725,48 
21  €  44,50 €    4,01 € 12.591,78 
20  €  37,75 €    8,13 € 10.738,53 
19  €  32,23 €  13,56 € 9.247,71 
18  €  27,93 €  14,16 € 8.042,83 
 
 
Daglonen WAO/WIA en WW 
Het maximumdagloon voor de berekening van de WW- 
WAO/WIA-uitkering is vastgesteld op: € 177,03 
 
Hoogte uitkering WAO/IVA/WGA/WAZ/Wajong 
arbeids- 
ongeschiktheids- 
percentage 

uitkerings- 
percentage 
WAO/IVA/WAZ/Wajong 

uitkerings- 
percentage 
WGA (WIA) 

 0  - 15 0 0 
15 – 25 14 0 
25 – 35 21 0 
35 – 45 28 28 
45 – 55 35 35 
55 – 65 42 42 
65 – 80 50,75 50,75 
80 – 100 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* 
 
Verhoging van deze uitkeringen tot minimumniveau 
middels kopjesbedragen. Per 01-01-2008 is deze regeling 
vervallen. De toeslagenwet is hierop veranderd zodat het 
sociaal minimum voor uitkeringsgerechtigden is 
gewaarborgd. 
 
 
ANW-pensioen 
 
 per maand per jaar 

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

€ 1.283,11 €  16.395,24 

€ 1.042,88 
€    240,23+ 

€  13.290,84 
€    3.104,40+ 

ANW-uitkering na 1-7-1996 
indien met kind tot 18 jr 
Totaal €  1.283,11 €  16.395,24 
wezenuitkering  tot 10 jr €     333,72 €    4.253,04 
10 tot 16 jr €     500,58 €    6.379,56 
16 tot 21/27jr €     667,44 €    8.506,08 
 
 
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 €         673,84 € 8.546,28 
gehuwden met max. 
toeslag 

€ 1.347,68 € 17.092,56 

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

€         984,86 € 12.462,48 

ongehuwden €         984,86 € 12.462,48 
ongehuwden met kind tot 
18 jr 

€   1.222,72 € 15.500,88 

max. toeslag (AOW vóór 
1-2-94) 

€         362,82 € 4.630,08 

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

€         673,84 € 8.546,28 

 
 
 
Relevant minimum (Toeslagenwet) 
gehuwd 100% van het bruto minimumloon 
alleenstaande ouders   90% van het bruto minimumloon 
alleenstaanden   70% van het bruto minimumloon 
 
 
 
Bijstand ABW 
De bijstandsuitkering kan in beginsel niet in een 
personenschadeberekening worden verdisconteerd i.v.m. 
de vermogenstoets (‘sociaal minimum’ is de algemene 
bijstandsnorm). 
 
 



Premieheffingen: percentages 

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 premies Zorgverzekeringswet verschillen per 
ziektekostenverzekeraar en zijn afhankelijk van het pakket. 
Gemiddeld per volwassene: € 97 per maand 
(kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd). 
 
 
Premieheffing: maxima/vrijstellingen 
voor WIA of AWf maximaal € 46.205 
voor ZVW maximaal  € 31.231 
AWf-franchise WN €   15.921 

 
 
Heffingskortingen IB: 

 
 
Schijventarief box 1 
33,60% *** tot € 17.579 en daarna 
41,85% *** tot € 31.589 en daarna 
42% tot € 53.860 en daarna 
52% over restant 

*** Voor 65-plussers is de eerste schijf 15,70% en de tweede 
schijf 23,95% 

 
 
 
 
 
 

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: 
 
Heffingsvrij vermogen per persoon € 20.315 
Heffingsvrij vermogen samenwonenden 
-    bij overdracht aan partner 

€ 40.630 

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

€   2.715 

 
 
Autovergoeding 
Belastingvrij voor zakelijke ritten per kilometer: € 0,19 
 
 
Spaarregelingen 
De werknemer kan slechts aan één spaarregeling 
deelnemen.  
Spaarloonregeling maximaal € 613 
Premiespaarregeling  Vervallen 
Levensloopregeling maximaal 12% brutoloon 
Levensloopregeling minimaal € 180 p.mnd 
 
 
Lijfrenteaftrek 
Jaarruimte maximaal €  17.817 
Inhaalruimte 
Jonger dan 55 jaar 
Ouder dan 55 jaar  

17% van premiegrondslag 
maximaal €  6.590 
maximaal € 13.016 

 
 
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. In 
2008 maximaal € 552 en € 1.464 i.g.v. een toeslagpartner. 
 
Huurtoeslag (vanaf 2006) 
Vervangt de huursubsidie. De hoogte is afhankelijk 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. 
 
Kindertoeslag (vanaf 2008) 
Indien recht op kinderbijslag bestaat of kind van 16 en/of 
17 jaar in belangrijke mate wordt onderhouden. De hoogte 
is afhankelijk van het (verzamel)inkomen (< € 46.700). 
Maximaal € 984 per jaar. 
 
Bovenstaande vier toeslagen dienen bij de belastingdienst 
te worden aangevraagd. 
 
In 2008 zijn er 262 werkdagen. 
 
 
 

Werkgever werknemer Totaal
AOW 17,90% 17,90%
ANW 1,10% 1,10%
AWBZ 12,15% 12,15%
WAO/WIA-basis 5,65% 5,65%
WAO-rekenpremie 0,15% 0,15%
WGA-rekenpremie 0,57% 0,57%
AWf (WW) 4,75% 3,50% 8,25%
ZVW-inkomensafh 7,20% 7,20%
ZVW-ink-afh ex wg 5,10% 5,10%

tot 65 jaar 65 +

Algemene heffingskorting (voor iedereen) € 2074 € 970
Arbeidskorting (maximaal)

 tot 57 jaar € 1443
 57 t/m 59 jaar (vanaf 01-04-2002) € 1697
 60 of 61 jaar (vanaf 01-04-2002) € 1949
 62 jaar of ouder (vanaf 01-04-2002) € 2201 € 1029
 - winst uit onderneming

 - loon uit tegenwoordige arbeid

Kinderkorting (afgeschaft per 01-01-2008)

Combinatiekorting (inkomen > € 4.542) € 112 € 54
 - inkomen tegenwoordige arbeid > € 4.542

 - kind < 12 jaar per 01-01-2008

Aanvullende combinatiekorting € 746 € 350
 - geen partner/laagste inkomen tegenw.arbeid

Alleenstaande-ouderkorting € 1459 € 683
 - alleenstaande ouder 

Aanvullende alleenstaande-ouderkorting (maximaal) € 1459 € 683
 - recht op alleenstaande-ouderkorting

 - verdient buitenshuis

 - kind onder 16 jaar per 01-01-2008

Jonggehandicaptenkorting € 666
 - Wajong-uitkering

Ouderenkorting € 486
 - inkomen < € 32.234

Alleenstaande ouderenkorting € 555
 - inkomen < € 32.234

 - AOW-ongehuwdenpensioen

Levensloopverlofkorting (per opgebouwd jaar) € 191


