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Minimum (jeugd)loon

Leeftijd  Per maand Per jaar incl. vt
23 e.v. € 1.501,80 € 19.463,33 
22 € 1.276,55 € 16.544,09 
21 € 1.088,80 € 14.110,85 
20 € 923,60 € 11.969,86 
19 € 788,45 € 10.218,31 
18 € 683,30 € 8.855,57 
17 € 593,20 € 7.687,87 
16 € 518,10 € 6.714,58 
15 € 450,55 € 5.839,13 

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. In 2015 vervalt het onderscheid tussen alleen-
staande en alleenstaande ouder. Beide groepen ontvangen een ioaw-
uitkering tot maximaal de grondslag voor een alleenstaande. 

Per maand Per jaar incl. vt
(Echt)paar vanaf 21 jaar € 1.580,34 € 18.964,08 
Alleenstaande vanaf 21 jaar* €    808,99 €    9.707,88 
Alleenstaande vanaf 22 jaar €    962,36 € 11.548,32 
Alleenstaande vanaf 23 jaar € 1.222,54 € 14.670,48 

* Voor alleenstaanden onder de 21 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 € 129.511 buiten beschouwing. In geval van ioaz:
-  als inkomen wordt gezien: 4% van het vermogen > € 129.511.  

Deze inkomsten komen in mindering op de uitkering;
-  bij een pensioentekort: een bedrag tot maximaal € 118.771 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. €  69,05 € 19.463,81
22 €  58,69 € 16.543,54 €    1,85
21 €  50,06 € 14.110,91 €    4,51
20 €  42,46 € 11.968,62 €    9,15
19 €  36,25 € 10.218,15 €  15,27
18 €  31,42 €   8.856,67 €  15,91

* Te vermenigvuldigen met uitkeringspercentage.

4. Kerncijfers personenschade 2015 

Daglonen ZW, WAO/WIA en WW
Het maximumdagloon voor de berekening van de zw-, wao/wia-  
en ww-uitkering is vastgesteld op: € 199,15.

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. 

Participatiewet (voorheen: 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
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%
wlz (t/m 2014 awbz) 9,65% 9,65%
wao/wia-basis 5,25% 5,25%
whk-rekenpremie 1,15% 1,15%
awf (ww) 2,07% 2,07%
Zvw-inkomensafh. 6,95% 6,95%
Zvw-ink-afh. ex wg. 4,85% 4,85%

Dit zijn gemiddelden. De premieheffingen 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

36,5% *     (1e schijf) tot € 19.822 en daarboven
42% *         (2e schijf) tot € 33.589 en daarboven
42%  (3e schijf) tot € 57.585 en daarboven
52%  (4e schijf) over restant  

* >_  AOW-leeftijd is de 1e schijf 18,6% en de 2e schijf 24,1%.

Belastingtarieven box 2 IB
Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang wordt belast met een 
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 € 21.330
Heffingsvrij vermogen samenwonenden
- bij overdracht aan partner

€ 42.660

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 € 12.153
Reserveringsruimte   17% van premiegrondslag
Jonger dan AOW-datum -/- 10 jaar   maximaal € 7.052
Ouder dan AOW-datum -/- 10 jaar   maximaal € 13.972

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 € 942 
per jaar voor een alleenstaande en € 1.791 per jaar voor samenwonenden/
gehuwden tezamen. In 2015 vervalt de zorgtoeslag voor een alleen-
staande met een vermogen groter dan € 103.423 en voor samen-
wonenden/gehuwden met een vermogen groter dan € 124.753.

Premieheffing: nominaal ZVW
De nominale premie Zorgverzekeringswet verschilt per ziektekosten-
verzekeraar en is afhankelijk van het pakket en de hoogte van het eigen 
risico, dat wettelijk minimaal € 375 per jaar bedraagt.
Gemiddeld per volwassene: € 1.211 per maand.
(kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd).

Premieheffing: maxima/vrijstellingen

Voor wia of awf maximaal € 51.976
Voor Zvw maximaal € 51.976
awf-franchise wn € 0

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

Heffingskortingen IB

< AOW leeftijd ≥ AOW leeftijd
Algemene heffingskorting (< € 19.645) € 2.203 € 1.123
Algemene heffingskorting (> € 56.531) € 1.342 € 685
Arbeidskorting, lagere inkomens (maximaal) € 2.220 € 1.132
- loon uit tegenwoordige arbeid
- winst uit onderneming
Kinderkorting (afgeschaft per 01-01-2008)
Werkbonus (vanaf 01-01-2013)
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) 

€ 2.152 € 1.097

- inkomen tegenwoordige arbeid > € 4.857
- kind < 12 jaar per 01-01-2014
Alleenstaande-ouderkorting vervallen
- alleenstaande ouder 
- kind < 18 jaar
Jonggehandicaptenkorting € 715
- Wajong-uitkering
Ouderenkorting
- inkomen <_ € 35.770 € 1.042
- inkomen > € 35.770 € 152
Alleenstaande-ouderenkorting € 433
- aow-ongehuwdenpensioen
Levensloopverlofkorting  
(per tot 2012 gespaard jaar)

€ 207

Ouderschapsverlofkorting (per verlofuur) vervallen
Tijdelijke heffingskorting VUT/prepensioen (0,33%)       € 61
- leeftijd < AoW-leeftijd
- uitkering VUT of prepensioen
- inkomensafhankelijke bijdrage ZVW


