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5. Bedragen WWB, IOAW, IOAZ en WIK per 1 april 2004 aangepast 
 
Algemeen 
In de verzamelbrief van 27 februari 2004, kenmerk Intercom/2004/12012 is mededeling 
gedaan van de op handen zijnde wijziging van de bijstandsnormen, de IOAW en IOAZ-
bedragen en de WIK-uitkeringen per 1 april 2004. De wijzigingen vinden plaats als gevolg 
van de nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2004 en de daarmee verband houdende 
toepassing van de indexeringsbepalingen van de WWB, IOAW, IOAZ en WIK. 
De wijziging van de WWB-normen vindt van rechtswege plaats. Van de nieuwe 
bijstandsnormen wordt – namens de staatssecretaris door de directeur Werk en Bijstand - 
mededeling gedaan in de Staatscourant. 
Een consequente toepassing van de indexeringsbepalingen van de IOAW, de IOAZ en de 
WIK leidt eveneens tot een geringe aanpassing van de in die wetten genoemde bedragen 
voorzover deze zijn gekoppeld aan het nettominimumloon. Door de wijze waarop de 
verlaging van de algemene heffingskorting in de loonbelastingtabellen is verwerkt gaan de 
wijzigingen per 1 april 2004 in. 

./. In bijlage I zijn de bijstandsnormen opgenomen zoals deze per 1 april 2004 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 desbetreffende 
mededeling en wijzigingsbesluiten zullen binnenkort in de Staatscourant worden 
gepubliceerd. 
 
Bijstandsnormen voor personen van 65 jaar of ouder (RECTIFICATIE normbedrag 
1 januari 2004) 
Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om u mee te delen dat bij de vaststelling per 1 
januari 2004 van de bijstandsnorm voor personen, waarvan beide partners 65 jaar of ouder 
zijn, een onjuistheid is geslopen. Het van toepassing zijnde bedrag voor de periode 1 januari 
2004 tot 1 april 2004 moet zijn € 1.219,98 in plaats van de bekendgemaakte € 1.210,30. 
Uitgangspunt bij de vaststelling van de WWB-normbedragen voor personen van 65 jaar of 
ouder is het netto AOW-bedrag. Voornoemde wijziging houdt verband met het verrekenen 
van de niet bij de loonheffing op de maanduitkering vergolden heffingskortingen, met de 
loonheffing op de vakantie-uitkering. Evenals dat nu bij gehuwde bejaarden, met een partner 
jonger dan 65 jaar, het geval is wordt op de netto AOW van 1 januari 2004 geen loonheffing 
ingehouden. Dit resulteert in een voor beide categorieën gelijke bijstandsuitkering 
 
Rekenvoorschrift voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen 
aan het eind van het jaar 
De verlaging van de algemene heffingskorting per 1 april 2004, die terugwerkt tot en met 1 
januari 2004, heeft ook gevolgen voor het rekenvoorschrift voor de berekening van de 
loonbelasting/premie volksverzekeringen aan het eind van het jaar. Dit geldt met name voor 
de algemene heffingskortingen. In bijlage Ia zijn de nieuwe bedragen opgenomen. Het 
gewijzigde rekenvoorschrift geldt voor het hele jaar 2004. 
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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 
loonbelastingtabellen per 1 januari 2004. Een doorwerking van de verlaging van de algemene 
heffingskorting in de formules heeft geen wezenlijk effect op de uitkomsten van de met 
toepassing van de Regeling WWB in aanmerking te nemen. De Regeling WWB zal derhalve 
op dit onderdeel niet worden aangepast. 
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Bijlage I 
Overzicht van de bedragen genoemd in de Wet werk en bijstand per 1 april 2004. 
De bedragen van 1-1-2004 tot en met 31 maart 2004 zijn tussen haakjes opgenomen 
    1-4-2004     (1-1-2004)   

Belanghebbenden jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen (art. 20, eerste lid)  
 - alleenstaanden € 199,77   (€ 199,83 ) 
 - gehuwden; beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 399,54   (€ 399,66 ) 
 - gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder € 777,88   (€ 778,10 ) 
Belanghebbenden jonger dan 21 jaar met een of meer ten laste komende kinderen (art. 20, tweede lid) 
 - alleenstaande ouder € 431,01   (€ 431,14 ) 
 - gehuwden; beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 630,78   (€ 630,97 ) 
 - gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder € 1009,12   (€ 1009,41 ) 
Belanghebbenden van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar (a rt. 21) 
 - alleenstaande € 578,11   (€ 578,27 ) 
 - alleenstaande ouder € 809,35   (€ 809,58 ) 
 - gehuwden, beide echtgenoten jonger dan 65 jaar € 1156,21   (€ 1156,54 ) 
Belanghebbenden van 65 jaar of ouder (art. 22)           
 - alleenstaande € 864,85   (€ 865,08 ) 
 - alleenstaande ouder € 1092,83   (€ 1093,05 ) 
 - gehuwden, beide echtgenoten 65 jaar of ouder € 1219,82   (€ 1219,98 ) *) 
 - gehuwden, een echtgenoot jonger dan 65 jaar € 1219,82   (€ 1219,98 ) 
            
Maximale toeslag (art. 25, tweede lid) € 231,24   (€ 231,31 ) 
            
Verblijf in een inrichting (art. 23, eerste lid)           
 - alleenstaande of alleenstaande ouder € 251,84   (€ 251,91 ) 
 - gehuwden € 391,74   (€ 391,86 ) 
            
NB. De hierbovengenoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag 
Deze bedraagt van de betreffende bijstandsnorm 
 c.q. toeslag (art. 19, derde lid):   4,6%    ( ongewijzigd  ) 

*) In de bekendmaking per 1 januari 2004 is abusievelijk € 1.210,30 vermeld 
 
Over de bijstand verschuldigde loonbelasting, premies volksverzekeringen en ziekenfondspremie 
gedurende het jaar 2004  
(niet gewijzigd ten opzichte van 1 januari 2004) 

heffings-             premie Ziekenfondswet     
   Percentage 1)   wn deel 2) wg deel 2)   
a. personen van 65 jaar en ouder   0,00%     6,38 % 0,00 % 
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   0,00%     1,27 % 6,84 % 
c. overige personen   26,00%     1,60 % 8,64 % 
                
bij onbelaste uitkeringen (o.a. krediethypotheek)               
 - personen jonger dan 65 jaar   0,00%     1,27 % 6,84 % 
 - personen van 65 jaar en ouder   0,00%     6,38 % 0,00 % 

 
1) het heffingspercentage dient te worden toegepast op de netto bijstand vermeerderd met het 
werknemersaandeel premie ZFW 
2) het opslagpercentage premie Ziekenfondswet (zowel werknemersaandeel als werkgeversaandeel) dient te 
worden berekend over de netto bijstandsuitkering 
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Bijlage Ia 
Rekenvoorschrift voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen  
aan het eind van het jaar 2004. 
 
Overzicht met toe te passen percentages en bedragen voor bijstandsgerechtigden: 

  
jonger dan 65 
jaar van 65 jaar en ouder 

A Algemene heffingskorting *) 1825,00  gehuwden 1266,00 
    alleenstaanden 1514,00 
      
B tariefpercentage 1e schijf van het 

schijventarief 
33,40%   15,50% 

      
C tariefpercentage 1e schijf van het 

schijventarief  
na correctie arbeidskorting 

31,506%   14,621% 

      
D bruteringspercentage bijstand waarover 

Ziekenfondspremie  
is verschuldigd 

56,51%   19,75% 

      
E bruteringspercentage bijstand waarover geen 

Ziekenfondspremie is  
verschuldigd (bijvoorbeeld 
partneralimentatie) 

50,15%   18,34% 

      
F bruteringsfactor premieloon Zfw 1,0127   1,0638 
      
G werknemerspremie Zfw 1,25%   6,00% 
      
H werkgeverspremie Zfw 6,75%   n.v.t. 

 
*) De Algemene heffingskorting wordt in aanmerking genomen voorzover die nog niet bij een andere  
inhoudingsplichtige te gelde is gemaakt 
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Bijlage II 
 

Berekening van het nettominimumloon als  bedoeld in artikel 37 van de Wet werk en bijstand per 1 april 
2004 
Bruto minimumloon       € 1.264,80 
af: premie Zfw  1,25%   € 15,81   
 premie Awf  5,80% *)  0,47   
 loonheffing     € 145,16   
        € 161,44 
netto minimumloon       € 1.103,36 
          
*) rekening houdend met een franchise van € 58,00 per dag     
          
bruto vakantieuitkering       € 101,18 
af: premie Zfw     € 1,26   
 premie Awf     € 5,86   
 loonheffing     € 41,21   
        € 48,33 
          
netto vakantie-uitkering       € 52,85 
          
netto minimumloon ex art. 37, eerste lid, WWB      € 1156,21 

 
Berekening van de bijstandsnorm per maand voor gehuwden, een alleenstaande ouder en een 
alleenstaande  
van 21 tot 65 jaar per 1 april 2004 
gehuwden, beide partners 21 jaar of ouder  1.103,36 + 52,85  =  € 1.156,21 

hierin begrepen vakantietoeslag:  4,6% van 1.156,21  =  € 53,19 
 
alleenstaande ouder 21 jaar of ouder  70% van  1.156,21  =  € 809,35 
hierin begrepen vakantietoeslag:  4,6% van 809,35  =  € 37,23 
 
alleenstaande 21 jaar of ouder  50% van  1.156,21  =  € 578,11 
hierin begrepen vakantietoeslag:  4,6% van 578,11  =  € 26,59 
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Bijlage III 
 
Wijziging van de netto bedragen genoemd in de IOAW en de IOAZ per 1 april 2004  
(voor grondslagen zie bijlage IV) 
   1-4-2004    (oud)  
IOAW          
netto bedragen genoemd in artikel 5 van de IOAW voor:         
werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder € 578,11   (€ 578,27 ) 
          
alleenstaande werkl. werkn. van 21 jaar of ouder  
met een of meer kinderen 

€ 1040,59   (€ 1040,89 ) 

          
alleenstaande werkl. werkn. van 21 jaar of ouder zonder kinderen         
 - van 23 jaar of ouder € 809,35   (€ 809,58 ) 
 - van 22 jaar € 663,58   (€ 663,70 ) 
 - van 21 jaar € 583,39   (€ 583,51 ) 
          
alleenstaande werkl. werkn. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen         
 - alleenstaand € 1010,43   (€ 1010,72 ) 
 - thuisinwonend € 757,20   (€ 757,42 ) 
          
alleenstaande jonger dan 21 jaar zonder kinderen, alleenwonend € 561,35   (€ 561,51 ) 
alleenstaande jonger dan 21 jaar, thuisinwonend € 308,12   (€ 308,21 ) 
          
IOAZ         
netto bedragen genoemd in artikel 5, vijfde lid, van de IOAZ voor:         
gewezen zelfstandige en de echtgenoot € 578,11   (€ 578,27 ) 
alleenstaande gewezen zelfstandige met een of meer kinderen € 1040,59   (€ 1040,89 ) 
alleenstaande gewezen zelfstandige zonder kinderen € 809,35   (€ 809,58 ) 
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                   Bijlage IV 
 
Grondslagen als bedoeld in artikel 5 van de IOAW en de IOAZ per 1 april 2004           
IOAW   1-4-2004   (oud)   
werkloze werknemer en de echtgenoot met of zonder kinderen € 1346,24 (€ 1346,22 ) 
alleenst. werkl. werkn. van 21 jaar of ouder met een of meer kind. € 1225,34 (€ 1225,47 ) 
alleenstaande werkl. werkn. van 21 jaar of ouder zonder kinderen      
 - van 23 jaar of ouder € 1040,4 (€ 1040,46 ) 
 - van 22 jaar € 808,95 (€ 808,91 ) 
 - van 21 jaar € 681,74 (€ 681,68 ) 
alleenstaande werkl. werkn. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen      
 - alleenstaand € 1176,78 (€ 1176,91 ) 
 - thuisinwonend € 775,69 (€ 775,75 ) 
alleenstaande jonger dan 21 jaar zonder kinderen, alleenwonend € 647,86 (€ 647,85 ) 
alleenstaande jonger dan 21 jaar, thuisinwonend € 312,01 (€ 312,1 ) 
vrij te laten bedragen genoemd in het Inkomensbesluit IOAW      
 - maximale vrijlating (art. 3, tweede lid, onderdeel d) € 263,40 (€ 263,42 ) 
 - premie in het kader van voorziening gericht op 
arbeidsinschakeling (art. 7, tweede lid, onderdeel h) € 1984,00 ( ongewijzigd ) 
premie genoemd in artikel 7, onderdeel t, van het Inkomensbesluit Ioaw € 1337,00 (€ 1225,47 ) 
 
 - kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk (art. 7, tweede lid, onderdeel i)   
      per week € 20,30 ( ongewijzigd ) 
      per jaar € 711,00 ( ongewijzigd ) 
IOAZ      
gewezen zelfstandige en de echtgenoot € 1346,24 (€ 1346,22 ) 
alleenstaande gewezen zelfstandige met een of meer kinderen € 1225,34 (€ 1225,47 ) 
alleenstaande gewezen zelfstandige zonder kinderen € 1040,40 (€ 1040,46 ) 
bedrag genoemd in artikel 5, tweede en derde lid € 22695,00 ( ongewijzigd ) 
buiten beschouwing te laten vermogen (art. 8, tweede lid) € 111303,00 ( ongewijzigd ) 
bedrag genoemd in artikel 5, eerste lid van de Regeling      
vermogenswaardering IOAZ € 101902,00 (€ 101932 ) 
Correctiepercentage IOAW en IOAZ      
vereveningsbijdrage  5,8% ( ongewijzigd ) 
hierbij geldt een franchise per dag van € 58,00 ( ongewijzigd ) 
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Berekening van enkele netto IOAW- en IOAZ-uitkeringen 
  gehuwde  alleenstaande   alleenstaande  
  werkloze partner  ouder   > 23 jaar  
bruto grondslag   673,12 673,12  1225,34  1040,4  
bruto uitkering (grondslag x 100/108)  623,26 623,26  1134,57  963,33  
AWf  (franchise € 58,00 per dag) 5,80% 0,00 0,00  0,00  0,00  
Zfw-premie werkgever 6,75% 42,06 42,06  76,58  65,02  
tabelloon  661,50 661,50  1210,50  1026,00  

loonheffing  68,83 68,83  137,08 
 
*) 190,58  

Zfw-premie werknemer 1,25% 7,79 7,79  14,18  12,04  
netto uitkering  546,64 546,64  983,31  760,71  
 
bruto vakantieaanspraak   49,86 49,86  90,77  77,07  
Awf 5,80% 0,00 0,00  0,00  0,00  
Zfw-premie werkgever 6,75% 3,36 3,36  6,12  5,20  
loonheffing 33,40% 17,77 17,77  32,36  27,47  
Zfw-premie werknemer 1,25% 0,62 0,62  1,13  0,96  
netto vakantieaanspraak  31,47 31,47  57,28  48,64  
         
totaal netto IOAW/IOAZ  578,11 578,11  1040,59  809,35  

 
*) toelichting in aanmerking genomen loonheffing alleenstaande ouder 
 
loonheffing volgens de groene maandtabel 252,16 
af: alleenstaande-ouderkorting per maand 115,08 
in aanmerking genomen loonheffing 137,08 
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Bijlage V 
 
Bedragen genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars per 1 april 2004 
    1-4-2004    (oud)  
Bedragen genoemd in artikel 4, onderdeel a          
(de toepasselijke bijstandsnormen inclusief de maximale 
toeslagen):         
          
alleenstaande € 809,35   (€ 809,58 ) 
alleenstaande ouder € 1040,59   (€ 1040,89 ) 
gehuwd € 1156,21   (€ 1156,54 ) 
          
Renteloze geldlening genoemd in artikel 9, eerste lid:         
alleenstaande € 566,55   (€ 566,71 ) 
          
De bedragen als bedoeld in onderdeel b en c zijn:         
alleenstaande ouder (onderdeel b) € 797,79   (€ 798,02 ) 
gehuwd (onderdeel c) € 913,41   (€ 913,67 ) 
          
Bijverdienhoogte (125% van de bijstandsnorm):         
(bedragen genoemd in artikel 10, tweede lid)         
alleenstaande (onderdeel a) € 1011,69   (€ 1011,98 ) 
alleenstaande ouder (onderdeel b) € 1300,74   (€ 1301,11 ) 
gehuwd (onderdeel c) € 1445,26   (€ 1445,68 ) 
          
De in de uitkering begrepen vakantietoeslag bedraagt:   4,60%   ( ongewijzigd ) 

 
 


