
Wijziging bedragen WWB, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2008 
 
1. Inleiding 
Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2008 vastgesteld op € 1.356,60 per maand 
(Regeling van 27 mei 2008, Stcrt. 99). In verband hiermee zal het netto minimumloon, als 
bedoeld in artikel 37 van de Wet werk en bijstand (WWB) per genoemde datum eveneens 
een wijziging ondergaan. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de aan het nettominimumloon 
gerelateerde bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ. Ook de bruto bedragen 
genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) wijzigen per 1 juli 2008. 
De wijziging van de WWB-normen en de WWIK-bedragen vindt van rechtswege plaats. 
Van de nieuwe bedragen wordt, namens de staatssecretaris, door de directeur Werk en 
Bijstand mededeling gedaan in de Staatscourant. Ook de besluiten tot wijziging van de 
overige bedragen zullen binnenkort in de Staatscourant worden gepubliceerd. 

 
 In bijlage I zijn de bijstandsnormen opgenomen zoals deze per 1 juli 2008 zullen gelden. De 

berekening van de bijstandsnormen per maand voor een echtpaar, een alleenstaande  
 ouder en een alleenstaande van 21 tot 65 jaar is weergegeven in bijlage II. De netto in de 
 IOAW en de IOAZ genoemde bedragen, die uitgangspunt vormen voor de grondslagen 
 staan in bijlage III, de grondslagen ingevolge de IOAW en de IOAZ in bijlage IV en de 
 WWIK-bedragen in bijlage V. In bijlage VI staan de formules en percentages genoemd in 

paragraaf 6 (vakantietoeslag) van de Regeling WWB voor 2008. Deze bijlage is niet 
gewijzigd ten opzichte van 1 januari 2008. Hetzelfde geldt voor bijlage VII waarin de 
bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 
2004 zijn opgenomen.  
 
2. In de algemene bijstand begrepen vakantietoeslag 
In artikel 19, derde lid, van de WWB is aangegeven hoe hoog het aandeel is van de in de 
algemene bijstand begrepen vakantietoeslag. Het in dat artikel genoemde percentage geeft 
de verhouding weer tussen de netto aanspraak op vakantietoeslag en het maandloon 
inclusief vakantietoeslag die bij het netto minimumloon bestaat. Het percentage wordt per 1 
juli 2008 gewijzigd in 4,6 procent. 
 
3. Bijstandsnormen voor personen van 65 jaar of ouder 
Ten aanzien van de bijstandsnormen voor personen van 65 jaar of ouder wordt aangesloten 
bij de netto AOW-bedragen. Daarbij wordt rekening gehouden met de voor AOW-gerech-
tigden geldende algemene heffingskorting, de ouderenkorting en - voor zover van 
toepassing - de aanvullende ouderenkorting. Ten aanzien van het normbedrag voor de 
persoon van 65 jaar of ouder met een partner die jonger is dan 65 jaar wordt daarbij tevens 
in aanmerking genomen de algemene heffingskorting voor de (minstverdienende) jongere 
partner voor zover de door de bejaarde partner verschuldigde loonheffing daarvoor 
toereikend is. Deze algemene heffingskorting voor de jongere partner moet door de 
betrokkene bij de Belastingdienst worden aangevraagd. Gelet op de bepalingen van de 
WWB dient deze als middel in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de 
hoogte van de uitkering. 
 
4. Tegemoetkoming aan AOW-gerechtigden 
De AOW- tegemoetkoming bedraagt voor het hele jaar 2008 € 14,86 bruto per 
uitkeringsgerechtigde per maand. Dit resulteert in een netto hoger bedrag van € 13,79 per 
maand. Voor gehuwden, waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn, is de netto 
tegemoetkoming € 13,79 per gerechtigde, voor beide partners samen dus € 27,58.  



Voor de toepassing van de WWB geldt dat de tegemoetkoming naar zijn aard niet tot de 
middelen wordt gerekend. Dit is geregeld in artikel 31, tweede lid, onderdeel p, van de 
WWB. 
 
5. Rentepercentage Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 
De ontwikkeling van de hoogte van de rente, die door banken bij het verlenen van zakelijke 
kredieten op middellange termijn wordt gevraagd, is het afgelopen jaar gestegen. Dit vormt 
aanleiding om de rente op Bbz kredieten hieraan aan te passen. Het in artikel 15, onderdeel 
a, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 genoemde percentage wordt om die 
reden per 1 juli 2008 verhoogd van 6 % naar 7 %. Deze wijziging van het rentepercentage 
van het Bbz 2004 wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 
 
6. Belasting over bijstandsuitkeringen 
A. Bijstandspercentagetarief gedurende het jaar 2008 
Het bijstandspercentagetarief wijzigt niet per 1 juli 2008. Het percentage dat gedurende het 
jaar 2008 dient te worden gehanteerd bedraagt 23 % en wordt berekend over de netto 
bijstandsuitkering verhoogd met de inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de 
Zorgverzekeringswet. Het opslagpercentage voor de inkomensafhankelijke bijdrage 
bedraagt per genoemde datum 9 % (zie bijlage I). 
 
B. Rekenvoorschrift voor de berekening van de loonbelasting/premie 
volksverzekeringen aan het eind van het jaar 2008 
Het rekenvoorschrift wijzigt niet per 1 juli 2008. Het ongewijzigde rekenvoorschrift geldt 
voor het hele jaar 2008. NB: Met ingang van 1 januari 2008 zijn de normen van personen in 
een inrichting (art. 23 WWB, zowel lid 1 als lid 2) belast. Indien de uitkeringsgerechtigde 
geen andere inkomsten heeft, betaalt hij hierover geen belasting in verband met de algemene 
heffingskorting. 
 
7. Regeling WWB (Paragraaf 6: Vakantietoeslag) 
De formules die ten behoeve van de forfaitaire berekening van de in aanmerking te nemen 
vakantietoeslag in paragraaf 6 van de Regeling WWB zijn opgenomen zijn gebaseerd op de 
per 1 januari 2008 geldende belastingtarieven en premies. Aangezien deze per 1 juli 2008 
niet veranderen vindt er geen wijziging plaats in deze formules. Volledigheidshalve zijn in 
bijlage VI bij deze brief de bedragen en premies opgenomen zoals die vanaf 1 januari 2008 
van toepassing zijn. 
 
8. Grondslagen IOAW en IOAZ 
De bruto grondslagen ingevolge de IOAW en de IOAZ worden zodanig vastgesteld dat deze 
netto gelijk zijn aan de in die wetten genoemde netto bedragen. Als gevolg van de wijziging 
van het netto minimumloon veranderen ook de netto bedragen en daardoor de grondslagen 
per 1 juli 2008. 

 In de bijlagen III en IV zijn de netto IOAW- en IOAZ-bedragen, respectievelijk de daaraan 
gekoppelde grondslagen, opgenomen zoals die per 1 juli 2008 van toepassing zullen zijn. 
Bij de vaststelling van de grondslagen is ten aanzien van de in te houden loonheffing 
rekening gehouden met de algemene heffingskorting. Bij de vaststelling van de grondslagen 
voor alleenstaande ouders is daarnaast de alleenstaande-ouderkorting in aanmerking 
genomen. In de praktijk komt het er op neer dat de inhouding van de loonheffing via de te 
hanteren groene loonbelastingtabel tot een hogere loonheffing, dus een lagere netto 
uitkering leidt. Dit wordt gecompenseerd door de Voorlopige Teruggaaf (VT) die maande-
lijks door de Belastingdienst wordt uitbetaald. De VT moet wel door de belanghebbende 
zelf bij de Belastingdienst worden aangevraagd. De VT wordt - evenals overige 
heffingskortingen die als VT worden uitbetaald - in het kader van de IOAW en de IOAZ 



niet als middel in aanmerking genomen. Samen met de als VT uitbetaalde alleenstaande-
ouderkorting levert de eerdergenoemde lagere netto uitkering het in de wet genoemde netto 
uitgangspunt op. 
 
9. Toepassing van artikel 9, vierde en vijfde lid, van de IOAW 
Door de verhoging van het bruto minimumloon per 1 juli 2008 dienen de toetsingsinkomens 
van IOAW-gerechtigden, die zijn onderworpen aan de beperkende werking van artikel 9, 
vierde en vijfde lid van de IOAW, eveneens te worden aangepast. Deze aanpassing is gelijk 
aan de procentuele stijging van het bruto minimumloon, te weten 1,62 %. 
 
10. Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) 
De WWIK kent een bruto uitkeringsstructuur en is daardoor in dat opzicht enigszins 
vergelijkbaar met de IOAW. Een belangrijk verschil in dit verband is dat de WWIK geen 
aparte vakantie-uitkering kent en geen gesplitste uitbetaling. De bruto bedragen zijn zodanig 
vastgesteld dat ze netto gelijk zijn aan de van het netto minimumloon afgeleide netto 
bedragen; deze zijn inclusief vakantie-uitkering. Op de uitkeringen dient de normale groene 
loonbelastingtabel te worden toegepast. Bij de vaststelling van de bruto bedragen is ten 
aanzien van de loonheffing rekening gehouden met de algemene heffingskorting. Bij de 
vaststelling van de bedragen voor alleenstaande ouders is daarnaast - evenals bij de IOAW - 
rekening gehouden met de alleenstaande ouderkorting. Bij gehuwden is rekening gehouden 
met de algemene heffingskorting voor de (minstverdienende) partner. In de praktijk 
betekent dit dat de inhouding van de loonheffing via de te hanteren groene 
loonbelastingtabel tot een hogere loonheffing, dus een lagere netto uitkering leidt. Dit wordt 
gecompenseerd door de Voorlopige Teruggaaf (VT) die maandelijks door de 
Belastingdienst wordt uitbetaald. De VT moet wel door de belanghebbenden zelf bij de 
Belastingdienst worden aangevraagd. De VT wordt - evenals overige heffingskortingen die 
als VT worden uitbetaald - in het kader van de WWIK niet als middel in aanmerking 
genomen. Tezamen met de als VT uitbetaalde heffingskorting levert de eerdergenoemde 
lagere netto uitkering het beoogde netto uitgangspunt op. 
De kunstenaar met een uitkering op grond van de WWIK is een inkomensafhankelijke 
bijdrage verschuldigd van 7,2 % van zijn uitkering. De inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage 
wordt ingehouden op de bruto uitkering en wordt vergoed door de inhoudingsplichtige, i.c. 
de gemeente. Als de definitieve WWIK-uitkering na afloop van een kalenderjaar op een 
ander bedrag wordt vastgesteld dient de reeds door de centrumgemeente ingehouden en 
afgedragen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te worden herberekend. 
 



Bijlage I  
 
 
Overzicht van de bedragen genoemd in de Wet werk en bijstand en het Bbz 2004 per 1 juli 2008. 
 De oude bedragen zijn tussen haakjes opgenomen.  

1-7-2008 (oud) 
I. Wet werk en bijstand 
Belanghebbenden jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen (art. 20, eerste lid) 
 - alleenstaanden € 220,01  (€ 217,75 )
 - gehuwden; beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 440,02  (€ 435,50 )
 - gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder € 856,70  (€ 847,89 )
Belanghebbenden jonger dan 21 jaar met een of meer ten laste komende kinderen (art. 20, tweede lid) 

 - alleenstaande ouder € 474,68  (€ 469,81 )
 - gehuwden; beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 694,69  (€ 687,56 )
 - gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder € 1.111,37  (€ 1.099,95 )
Belanghebbenden van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar (art. 21)    
 - alleenstaande € 636,69  (€ 630,14 )
 - alleenstaande ouder € 891,36  (€ 882,20 )
 - gehuwden, beide echtgenoten jonger dan 65 jaar € 1.273,37  (€ 1.260,28 )
Belanghebbenden van 65 jaar of ouder (art. 22)    
 - alleenstaande € 975,01  (€ 963,78 )
 - alleenstaande ouder € 1.202,53  (€ 1.187,92 )
 - gehuwden, beide echtgenoten 65 jaar of ouder € 1.337,72  (€ 1.321,84 )
 - gehuwden, een echtgenoot jonger dan 65 jaar € 1.337,72  (€ 1.321,84 )

   
Maximale toeslag (art. 25, tweede lid) € 254,67  (€ 252,06 )

   
Verblijf in een inrichting (art. 23, eerste lid)    
 - alleenstaande of alleenstaande ouder € 283,55  (€ 280,63 )
 - gehuwden € 441,04  (€ 436,50 )

   
NB. De hierbovengenoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag.   
Deze bedraagt van de betreffende bijstandsnorm c.q. toeslag (art. 19, derde lid): 4,6%  ( 4,7% )

Verhoging genoemd in artikel 23, tweede lid, (premie Zorgverzekeringswet)   
 - alleenstaande € 54,=   ( ongewijzigd )
 - gehuwden € 77,=   ( ongewijzigd )

   
Niet tot de middelen te rekenen bedragen (art. 31, tweede lid)    
premie in kader van voorziening gericht op arbeidsinschakeling (onderdeel j) € 2.184,=   (€ 2.160,= )

Onkostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk bedoeld in onderdeel k  
 - bedrag per maand ten hoogste € 95,=   ( ongewijzigd )
 - maximum bedrag per jaar € 764,=   ( ongewijzigd )
idem, in kader van voorziening gericht op arbeidsinschakeling    
 - bedrag per maand ten hoogste € 150,=   ( ongewijzigd
 - maximum bedrag per jaar € 1.500,=   ( ongewijzigd

   
maximaal vrij te laten inkomsten uit arbeid (onderdeel o) € 183,=   (€ 181,= )
    
Bijzonder inkomen (art. 33, tweede lid)    
In aanmerking te nemen inkomen uit studiefinanciering    
 - thuisinwonende studerende € 297,89  ( ongewijzigd )
 - uitwonende studerende € 535,11  ( ongewijzigd )



 
1-7-2008 (oud) 

Buiten beschouwing te laten particuliere oudedagsvoorziening (art. 33, vijfde lid) 
 - alleenstaande en alleenstaande ouder € 17,60  ( ongewijzigd )
 - echtpaar € 35,20  ( ongewijzigd )

   
Buiten beschouwing te laten vermogen (art. 34, tweede en derde lid)    
in de woning gebonden vermogen voor zover dit minder bedraagt dan  € 44.900,=  ( ongewijzigd )
vermogensgrenzen    
 - alleenstaande € 5.325,=   ( ongewijzigd )
 - alleenstaande ouder € 10.650,=   ( ongewijzigd )
 - gehuwden € 10.650,=   ( ongewijzigd )

   
Drempelbedrag bijzondere bijstand (art. 35, tweede lid) € 117,=   ( ongewijzigd )

   
Langdurigheidstoeslag (art. 36, vijfde lid)    
 - gehuwden € 486,=   ( ongewijzigd )
 - alleenstaande ouder € 436,=   ( ongewijzigd )
 - alleenstaande € 341,=   ( ongewijzigd )

   
II. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004    
bedrag genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b € 167.147,=   ( ongewijzigd )
bedrag genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel b € 39.774,=   ( ongewijzigd )
bedrag genoemd in artikel 3, tweede lid € 117.004,=   ( ongewijzigd )
percentage genoemd in artikel 6, tweede lid 18,0%  ( ongewijzigd )
percentage genoemd in artikel 15, onderdeel a 7,0%  ( 6,0% )
maximale geldlening (art. 20, eerste lid) € 173.677,=   ( ongewijzigd )
Bedrijfskapitaal om niet aan gevestigde zelfstandige (art. 22) € 8.684,=   ( ongewijzigd )
Bedrijfskapitaal aan beginnende zelfstandige (art. 24) € 31.975,=   ( ongewijzigd )
Inkomenseis oudere zelfstandige (art. 25) € 6.898,=   ( ongewijzigd )
Bijstand voor bedrijfskapitaal oudere zelfstandigen (art. 26) € 8.684,=   ( ongewijzigd )
Voorbereidingskosten starter (art. 29, eerste lid) € 2.642,=   ( ongewijzigd )

   
 
 
 
Over de bijstand verschuldigde loonbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke 
bijdrage Zvw gedurende het jaar 2008 

heffings- 
percentage 1) 

proc. bijdrage  
Zvw 2) 

a. personen van 65 jaar en ouder 0,0%  5,37%
b. personen als bedoeld in de artikel 20, eerste lid, onderdelen a en b, en tweede 
lid, onderdelen a en b, van de Wet werk en bijstand 

0,0%  7,20%

c. overige personen 23,0%  9,00%
  

bij onbelaste uitkeringen (o.a. krediethypotheek)   
 - personen jonger dan 65 jaar 0,0%  0,00%
 - personen van 65 jaar en ouder 0,0%  0,00%

  
1) het heffingspercentage dient te worden toegepast op de netto bijstand vermeerderd met de procentuele 
bijdrage Zvw 
2) de procentuele bijdrage Zvw dient te worden berekend over de netto bijstandsuitkering 
 



 Bijlage 1a 
 

Rekenvoorschrift voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen aan het eind van 
het jaar 2008. 
 
Overzicht met toe te passen percentages en bedragen voor bijstandsgerechtigden: 
    jonger dan 65 jaar van 65 jaar en ouder 
A Loonheffingskorting *) €  2.074  gehuwden €  1.456 
    alleenstaanden €  2.011 
      
B Tariefpercentage 1e schijf van het 

schijventarief 
33,60%   15,70% 

      
C Tariefpercentage 1e schijf van het 

schijventarief na correctie 
arbeidskorting 

31,701%   14,812% 

      
D Bruteringspercentage bijstand  56,30%   19,82% 
      
E Bruteringspercentage bijstand 

waarover geen Ziekenfondspremie 
is verschuldigd (bijvoorbeeld 
kinderalimentatie) 

50,60%   18,62% 

      
F Bruteringsfactor bijdrage-inkomen 

Zvw 
1,0000   1,054 

      
G Inkomensafhankelijke Zvw-

bijdrage 
7,20%   5,10% 

      
H Vergoeding Zvw-bijdrage 7,20%   n.v.t 
      
J Bijdrage en vergoeding Zvw over 

andere looninkomsten 
7,20%   7,20% 

      
K Maximum bijdrage-inkomen Zvw 

per jaar 
€ 31.231   € 31.231 

 
*) De loonheffingskorting wordt in aanmerking genomen voorzover die nog niet bij een andere 
inhoudingsplichtige te gelde is gemaakt. 



Bijlage II 
 

I. Berekening van het nettominimumloon als  bedoeld in artikel 37 van de Wet werk  
 en bijstand per 1 juli 2008       
        
A. Bruto en netto minimumloon inclusief vakantieuitkering  € 1.465,12
        
af: inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 7,20%   € 105,13   
 premie Awf 3,50%  *)  € 4,84   
 loonheffing    € 186,91   
bij: verg. ink.afh. bijdrage Zvw    € 105,13 € 191,75
        
netto minimumloon ex art. 37, eerste lid, WWB    € 1.273,37
        
Voor de berekening van de in de bijstandsnorm begrepen vakantie-uitkering wordt het  
bruto-netto traject tweemaal doorlopen. Eenmaal inclusief vakantie-uitkering en eenmaal  
exclusief vakantieuitkering. Het verschil is de in het nettominimumloon begrepen vakantieuitkering 
        
B. Bruto en netto minimumloon exclusief vakantieuitkering    
Bruto minimumloon     € 1.356,60
        
af: inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 7,20%   € 97,60   
 premie Awf 3,50%  *)  € 1,04   
 loonheffing    € 141,16   
bij: verg. ink.afh. bijdrage Zvw    € 97,60 € 142,20
        
netto minimumloon     € 1.214,40
         
*) rekening houdend met een franchise van € 1.326,75 per maand   
        

In netto minimumloon begrepen netto vakantie-uitkering is 1.273,37
 
- 1.214,40 

 = 
€ 58,97

        
II. Berekening van de bijstandsnorm per maand voor gehuwden, een alleenstaande ouder en  
een alleenstaande van 21 tot 65 jaar per 1 juli 2008     
        
gehuwden, beide partners 21 jaar of ouder   = 1.273,37   
hierin begrepen vakantietoeslag: 4,6% *)   van 1.273,37 = 58,58   
       

alleenstaande ouder 21 jaar of ouder  
70% 
van 1.273,37 = 891,36   

hierin begrepen vakantietoeslag: 4,6% *)   van 891,36 = 41,00   
        

alleenstaande 21 jaar of ouder  
50% 
van 1.273,37 = 636,69   

hierin begrepen vakantietoeslag: 4,6% *)   van 636,69 = 29,29   
        
        
*) Het percentage, genoemd in artikel 19, derde lid, geeft de verhouding weer tussen de netto aanspraak  
op vakantietoeslag en het maandloon inclusief vakantietoeslag die bij het netto minimumloon bestaat 
 Netto vakantieuitkering 58,97      
 Nettominimumloon 1273,37      
 verhouding 58,97 / 1273,37 x 100% = 4,631%
     afgerond 4,6%



Bijlage III 
 
Wijziging van de netto bedragen genoemd in de IOAW en de IOAZ per 1 juli 2008 
(voor grondslagen zie bijlage IV) 
 

 1-7-2008   (oud)

IOAW    
netto bedragen genoemd in artikel 5 van de IOAW voor:    
werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder € 636,69  (€ 630,14 )

    
alleenstaande werkl. werkn. van 21 jaar of ouder met een of meer kinderen € 1.146,03  (€ 1.134,25 )

    
alleenstaande werkl. werkn. van 21 jaar of ouder zonder kinderen     
 - van 23 jaar of ouder € 891,36  (€ 882,20 )
 - van 22 jaar € 728,01  (€ 718,84 )
 - van 21 jaar € 639,43  (€ 631,31 )

    
alleenstaande werkl. werkn. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen    
 - alleenstaand € 1.113,19  (€ 1.098,38 )
 - thuisinwonend € 834,48  (€ 822,70 )

    
alleenstaande jonger dan 21 jaar zonder kinderen, alleenwonend € 618,44  (€ 610,21 )
alleenstaande jonger dan 21 jaar, thuisinwonend € 339,73  (€ 334,53 )

    
IOAZ    
netto bedragen genoemd in artikel 5, vijfde lid, van de IOAZ voor:    
gewezen zelfstandige en de echtgenoot € 636,69  (€ 630,14 )
alleenstaande gewezen zelfstandige met een of meer kinderen € 1.146,03  (€ 1.134,25 )
alleenstaande gewezen zelfstandige zonder kinderen € 891,36  (€ 882,20 )
 



 
Bijlage IV 

 
Grondslagen als bedoeld in artikel 5 van de IOAW en de IOAZ per 1 juli 2008 
 
IOAW   1-7-2008  (oud)

werkloze werknemer en de echtgenoot met of zonder kinderen € 1.446,96 (€ 1.427,34 )
alleenst. werkl. werkn. van 21 jaar of ouder met een of meer kind. € 1.330,17 (€ 1.311,74 )
alleenstaande werkl. werkn. van 21 jaar of ouder zonder kinderen   
 - van 23 jaar of ouder   € 1.121,87 (€ 1.107,83 )
 - van 22 jaar   € 867,05 (€ 851,38 )
 - van 21 jaar   € 727,93 (€ 716,42 )
alleenstaande werkl. werkn. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen   
 - alleenstaand   € 1.277,68 (€ 1.256,22 )
 - thuisinwonend   € 842,19 (€ 823,93 )
alleenstaande jonger dan 21 jaar zonder kinderen, alleenwonend € 695,49 (€ 682,32 )
alleenstaande jonger dan 21 jaar, thuisinwonend  € 339,73 (€ 334,53 )
vrij te laten bedragen genoemd in het Inkomensbesluit IOAW   
 - maximale vrijlating (art. 3, tweede lid, onderdeel d)  € 287,50 (€ 282,36 )
 - premie in het kader van voorziening gericht op  
   arbeidsinschakeling (art. 7, tweede lid, onderdeel h) 

€ 2.184,=  (€ 2.160,= )

- kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk 
 (art. 7, tweede lid, onderdeel i) 

 
 

 
 

 

      per maand   € 95,=  ( ongewijzigd )
      per jaar   € 764,=  ( ongewijzigd )
idem, in kader van voorziening gericht op arbeidsinschakeling     
 - bedrag per maand ten hoogste   € 150,=  ( ongewijzigd )
 - maximum bedrag per jaar   € 1.500,=  ( ongewijzigd )
      
IOAZ     
gewezen zelfstandige en de echtgenoot   € 1.446,96 (€ 1.427,34 )
alleenstaande gewezen zelfstandige met een of meer kinderen € 1.330,17 (€ 1.311,74 )
alleenstaande gewezen zelfstandige zonder kinderen  € 1.121,87 (€ 1.107,83 )
bedrag genoemd in artikel 5, tweede lid, 2º  € 21.914,=  (€ ongewijzigd )
bedrag genoemd in art. 5, tweede lid, 3º en derde lid, 2º € 20.033,=  (€ 19.708,= )
buiten beschouwing te laten vermogen (art. 8, tweede lid) € 117.004,=  ( ongewijzigd )
bedrag genoemd in artikel 5, eerste lid van de Regeling    
vermogenswaardering IOAZ (art. 5, eerste lid)  € 112.153,=  (€ 110.933,= )
      
Correctiepercentage IOAW en IOAZ     
Vereveningsbijdrage   3,50% ( ongewijzigd )
hierbij geldt een franchise per maand van   € 1.326,75  ( ongewijzigd )



Berekening van enkele netto IOAW- en IOAZ-uitkeringen per 1 juli 2008 
 

 gehuwde Alleenstaande
ouder 

 Alleenstaande 
>23 jaar 

 werkloze  partner     
bruto grondslag  723,48 723,48 1330,17  1121,87
Bruto uitkering (grondslag*100/108) 669,89 669,89 1231,64  1038,77
premie Awf 3,50% 0,00 0,00 0,00  0,00
ink.afh.bijdr. Zvw 7,20% 48,23 48,23 88,67  74,79
werkg.verg. Zvw 48,23 48,23 88,67  74,79
Tabelloon 715,50 715,50 1318,50  1111,50
totaal heffing 67,50 67,50 148,58  *) 200,58
Netto 602,39 602,39 1083,06  838,19

   
   

Vakantieuitkering   
bruto per maand 53,59 53,59 98,53  83,10
premie Awf 3,50% 0,00 0,00 0,11  0,00
ink.afh.bijdr, Zvw 3,85 3,85 7,09  5,98
werkg.verg Zvw 7,20% 3,85 3,85 7,09  5,98
grondslag loonheffing 57,44 57,44 105,51  89,08
loonheffing vakantieuitkering 19,29 19,29 35,45  29,93

   
Netto 34,30 34,30 62,97  53,17

   
Totaal 636,69 636,69 1146,03  891,36
 

*) toelichting in aanmerking genomen loonheffing alleenstaande ouder
 loonheffing volgens de groene maandtabel   270,17 
 af: alleenstaande-ouderkorting per maand   121,58 
 in aanmerking genomen loonheffing   148,58 
   

 



Bijlage V 
Bedragen genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars per 1 juli 2008 
 

1-7-2008  (oud)
Bijzonder inkomen (artikel 6)   
inkomen uit studiefinanciering   
 - thuisinwonende studerende € 297,89 ( ongewijzigd ) 
 - uitwonende studerende € 535,11 ( ongewijzigd ) 

  
Vermogen (artikel 7)   
In de woning gebonden vermogen (tweede lid) € 44.900,=  ( ongewijzigd ) 
Vermogensgrenzen genoemd in derde lid   
 - alleenstaande € 5.325,=  ( ongewijzigd ) 
 - alleenstaande ouder € 10.650,=  ( ongewijzigd ) 
 - voor de gehuwden tezamen € 10.650,=  ( ongewijzigd ) 

  
Toetredingsgrens (artikel 8)   
 - alleenstaande € 1.122,19 (€      1.106,95 ) 
 - alleenstaande ouder € 1.329,45 (€      1.311,51 ) 
 - gehuwden € 1.465,12 (€      1.441,80 ) 

  
Hoogte van de uitkering (artikel 15)   
 - alleenstaande € 703,61 (€         694,12 ) 
 - alleenstaande ouder € 910,78 (€         897,18 ) 
 - gehuwden € 1.030,71 (€         1.014,28 ) 

  
Maximale hoogte uitkering bij definitieve vaststelling (artikel 16)   
 - alleenstaande € 1.492,92 (€ 1469,31 ) 
 - alleenstaande ouder € 1.862,70 (€ 1835,72 ) 
 - gehuwden € 2.066,25 (€ 2033,67 ) 
 
 
Berekening van de netto WWIK-uitkering ex. artikel 15, eerste lid, van de WWIK 
per 1 juli 2008 
bruto uitkering  onderdeel a 

alleenstaande 
 

onderdeel b 
alleenstaande  

ouder 

onderdeel c 
gehuwden 

Bruto uitkering incl. vakantieuitkering 
premie Awf (franchise € 1326,75) 
ink. afh. bijdrage werkn. 
vergoeding werkg. ink.afh.bijdrage 
tabelloon 
totaal heffing *) 
 
netto 

703,61
0,00

50,65
50,65

751,50
79,66

623,95

910,78 
0,00 

65,57 
65,57 

972,00 
32,16 

 
878,62 

1030,71
0,00

74,21
74,21

1102,50
24,75

1005,96

 
alleenstaande alleenst. ouder  gehuwde 

marginale loonheffing per jaar 
algemene heffingskorting per jaar 
 
inhouding volgens tabel 
alleenstaande ouderkorting per jaar 
minstverdienende partnerkorting per jaar 
in aanmerking genomen loonheffing per jaar 
idem, per maand 

 €      3.030,00 
 €      2.074,00 

 €         956,00 

 €         956,00 
79,66

 €        3.919,00 
 €        2.074,00 

 
 €        1.845,00 
 €        1.459,00 

 
 €           386,00 

32,16 

 €  4.445,00 
 €  2.074,00 

€  2.371,00 

 €  2.074,00 
 €     297,00 

24,75



Deze bijlage is t.o.v. van 1 januari 2008 niet gewijzigd 
 

Bijlage VI 
 
Formules en percentages genoemd in paragraaf 6 (Vakantietoeslag) van de Regeling WWB voor het 
jaar 2008 
 
 
Artikel 11. Vakantieaanspraak voor personen jonger dan 65 jaar met inkomen uit tegenwoordige arbeid 

bij een netto inkomen per maand 
gelijk aan of meer dan en minder dan 

bedraagt de aanspraak op vakantietoeslag 

€ 0,00 € 468,87 8,00% x   ink     
€ 468,87 € 508,60 5,13% x   ink    
€ 508,60 € 581,09 7,75% x   ink    -   €  13,41 
€ 581,09 € 1063,47 6,53% x   ink   -   €  6,31 
€ 1063,47 € 1089,90 3,45% x   ink   +  €  26,39 
€ 1089,90 € 1136,34 3,08% x   ink   +  €  21,50 
€ 1136,34     5,63% x   ink   -   €  7,53 

 
Artikel 12. Vakantieaanspraak voor personen jonger dan 65 jaar met inkomen uit vroegere arbeid 

bij een netto inkomen per maand 
gelijk aan of meer dan en minder dan 

bedraagt de aanspraak op vakantietoeslag 

€ 0,00 € 444,34 8,00% x   ink     
€ 444,34 € 479,84 5,13% x   ink       
€ 479,84 € 947,25 8,00% x   ink   -   €  13,83 
€ 947,25 € 984,47 4,22% x   ink   +  €  22,42 
€ 984,47 € 1021,73 3,77% x   ink   +  €  17,92 
€ 1021,73     6,90% x   ink   -   €  14,06 

 
Artikel 13. Vakantieaanspraak voor personen jonger dan 65 jaar voor wie bij het in aanmerking te 
nemen netto inkomen geen rekening is gehouden met de algemene heffingskorting 

bij een netto inkomen per maand 
gelijk aan of meer dan en minder dan 

bedraagt de aanspraak op vakantietoeslag 

€ 0,00 € 786,97 8,00% x   ink     
€ 786,97 € 811,64 4,22% x   ink   +  €   29,71 
€ 811,64 € 849,00 3,78% x   ink   +   €   24,44 
€ 849,00     6,91% x   ink   -    €   2,13 
        
Artikel 14. Vakantieaanspraak voor personen van 65 jaar of ouder   
1. Indien het inkomen bestaat uit een gekort AOW-pensioen bedraagt de daarbij behorende de 
aanspraak op vakantie-uitkering voor:  
a. een alleenstaande 5,45% x   ink    
b. een alleenstaande ouder, indien    
 - het inkomen € 939,60 of meer bedraagt 5,66% x   ink  - € 9,46  
 - het inkomen lager is dan € 939,60 4,70% x   ink    
c. gehuwden, beide partners 65 jaar of ouder 5,69% x   ink    
d. gehuwden, één partner jonger dan 65 jaar, indien    
 - het inkomen € 619,69 of meer bedraagt 5,70% x   ink   - € 6,90  
 - het inkomen lager is dan € 619,69 5,69% x   ink    

  2. Indien naast de gekorte AOW sprake is van een ander inkomen dat recht geeft 
op vakantietoeslag bedraagt de aanspraak op die vakantietoeslag 8,00%  



Bijlage VII 
Deze bijlage is t.o.v. 1 januari 2008 niet gewijzigd. 
 
Bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in 2008.  
 
   1-7-2008  
    
Artikel 5, eerste lid   
Vergoeding per besluit op een aanvraag van ondernemers in de 
binnenvaart om verlening van bijstand (art. 56, eerste lid, onderdeel a, 
Bbz 2004) 

 €         273,=  

    
Artikel 5, tweede lid   
 - onderdeel a   
voor een uitgebreid rapport betrekking hebbend op bijstandverlening aan 
een startende of reeds gevestigde zelfstandige 

 €      2.748,=  

voor een verkort rapport betrekking hebbend op bijstandsverlening aan 
een startende of reeds gevestigde zelfstandige 

 €      1.625,=  

 - onderdeel b   
voor een rapport betrekking hebbend op bijstandsverlening aan een 
oudere of een beëindigende zelfstandige of een nader of vervolgrapport 
betrekking hebbend op bijstandsverlening aan een zelfstandige 

 €         999,=  

    
Artikel 5, derde lid   
Aan derden opgedragen begeleiding van persoon aan wie algemene 
bijstand wordt verstrekt 

  

 - belanghebbende bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004  €      1.657,=  
 - belanghebbende bedoeld in artikel 2, derde lid, Bbz 2004  €      3.313,=  
    
Artikel 5, vierde lid   
Kosten van een aan derden opgedragen onderzoek betrekking hebbend 
op een aanvraag om uitkering op grond van de IOAZ 

 €      1.123,=  

    
 


