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Bijlage 8. Wijziging bedragen WWB, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 januari 2006 
 
 
1. 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. In verband met de gewijzigde 
verhouding verandert het percentage per 1 januari 2006. De in de bijstandsnorm/ -uitkering 
begrepen vakantietoeslag bedraagt per 1 januari 2006 4,9 procent (was 4,8%). 
 
2. 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-gerechtigden 
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. 
 
3. Tegemoetkoming aan AOW-gerechtigden 
Met ingang van 1 januari 2006 zal de tijdelijke tegemoetkoming aan AOW-ers worden 
omgezet in een structurele regeling. Voor 2006 bedraagt de tegemoetkoming € 9,66 bruto per 
maand en resulteert in een netto hoger bedrag van € 9,03 per maand. Voor gehuwden is de 
netto tegemoetkoming € 9,03 per gerechtigde, voor beide partners samen dus € 18,06.  
Voor de toepassing van de Wet werk en bijstand 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 Wet werk en bijstand. 
 
4. Belasting over bijstandsuitkeringen 
A. Bijstandspercentagetarief gedurende het jaar 2006 
Als gevolg de wijziging van belasting en premie volksverzekeringen en de invoering van de 
Zorgverzekeringswet wijzigt het bijstandspercentageratief voor de categorie “overige 
personen” per 1 januari 2006. Het percentage dat gedurende het jaar 2006 dient te worden 
gehanteerd bedraagt 24 %, en wordt berekend over de netto bijstandsuitkering verhoogd met 
de werkgeversvergoeding ingevolge de Zorgverzekeringswet. Het opslagpercentage voor de 
werkgeversvergoeding ingevolge de Zorgverzekeringswet bedraagt per genoemde datum 
8,19% (zie bijlage I).   
 
B. Rekenvoorschrift voor de berekening van de loonbelasting/premie 
volksverzekeringen aan het eind van het jaar 2006 
De belastingtarieven en premies die gelden voor het jaar 2006 hebben ook gevolgen voor het 
rekenvoorschrift voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen 

 aan het eind van het jaar. In bijlage Ia zijn de nieuwe percentages en bedragen opgenomen. 
Het gewijzigde rekenvoorschrift geldt voor het hele jaar 2006. 
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5. Zorgverzekeringswet en zelfstandigen met een Bbz-uitkering 
De bijstand aan zelfstandigen ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het 
bestaan wordt in de regel eerst als lening verstrekt. Na afloop van het kalenderjaar, als de 
ondernemingsresultaten bekend zijn, wordt het definitieve recht op bijstand beoordeeld. 
Indien de bedrijfsresultaten daartoe aanleiding geven, kan een deel van de lening worden 
omgezet in een bedrag om niet. 
 
Over een lening is geen loonbelasting/premie volksverzekeringen (loonheffing) verschuldigd 
en dus ook geen inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage. Wanneer de uitkering definitief is 
vastgesteld en (een deel van) de lening wordt omgezet in een bedrag om niet, is er sprake van 
een belaste periodieke uitkering en is de inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage verschuldigd. 
De inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage wordt vergoed door de gemeente, bedraagt 6,5% en 
wordt berekend over de netto bijstandsuitkering verhoogd met de verschuldigde loonheffing.  
De grondslag voor de berekening van de verschuldigde loonheffing is het bedrag aan bijstand 
dat in 2006 definitief is omgezet in een bedrag om niet, exclusief de inkomensafhankelijke 
Zvw-bijdrage. Over deze grondslag is - rekening houdend met de algemene heffingskorting 
(AHK) - een loonheffing verschuldigd van 57,16%, te berekenen volgens de formule: 
57,16%*(netto uitkering - AHK) –AHK. 
Voor meer informatie zie “Rekenregels en handleiding loonheffingen over 
bijstandsuitkeringen” die binnenkort op www.belastingdienst.nl/ccs worden geplaatst. 
 
6. Personen in een inrichting 
Als gevolg van de invoering van de Zorgverzekeringswet en de intrekking van de 
Ziekenfondswet zijn personen in een inrichting met een uitkering ex artikel 23, eerste lid, van 
de WWB met ingang van 1 januari 2006 ook de nominale premie ingevolge de 
Zorgverzekeringswet verschuldigd. Een inkomensafhankelijke bijdrage is hier niet aan de 
orde omdat de uitkering onbelast is. Omdat de nominale premie - zoals dat vóór 1 januari 
2006 ook het geval was - niet uit de norm behoeft te worden voldaan zal de WWB op dit 
onderdeel worden aangepast in die zin dat de uitkering zal worden verhoogd met een bedrag 
waaruit de nominale premie kan worden voldaan. Deze verhoging van het normbedrag is 
gelijk aan het verschil tussen de nominale rekenpremie en de maximale zorgtoeslag. 
 
7. Regeling WWB 
A. Artikel 7 (Vrijlating uitkeringen en vergoedingen) 
Het kabinet heeft in het Belastingplan 2006 voorgesteld de kostenvergoeding voor 
vrijwilligerswerk met ingang van 1 januari 2006 te verhogen tot € 150,= per maand met een 
maximum van € 1500,= per jaar. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn voor 
uitkeringsgerechtigden om nuttige ervaringen op te doen die hen kunnen helpen een betaalde 
baan te vinden. Dat is waarom de regering de gemeenten bij de uitvoering van de WWB de 
mogelijkheid wil bieden om in het geval het vrijwilligerswerk plaats vindt in het kader van 
een voorziening gericht op de arbeidsinschakeling aan te sluiten bij de kostenvergoeding zoals 
deze per 1 januari 2006 zal worden opgenomen in (artikel 2, zesde lid van) de Wet op de 
loonbelasting 1964. Het gaat hierbij dus om die gevallen, waarin het college het aanbieden 
van vrijwilligerswerk noodzakelijk acht in het kader van de arbeidsinschakeling. In alle 
andere gevallen bedraagt de hoogte van de kostenvergoeding € 95 per maand met een 
maximum van € 764 per jaar. Het betreft hier de bedragen in de huidige regeling 
onkostenvergoeding vrijwilligerswerk die ingevolge artikel 38, tweede lid, van de WWB zijn 
opgehoogd met de procentuele wijziging van het netto minimumloon zonder de daarin 
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begrepen vakantieaanspraak op vakantiebijslag. Voorts is het weekbedrag omgerekend naar 
een maandbedrag. Wanneer de bedragen genoemd in artikel 2, zesde lid van de Wet op de 
loonbelasting 1964 wijzigen zullen genoemde € 95 en € 764 worden herzien met het 
percentage van deze wijziging. 
 
B. 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 2006 geldende belasting- en premietarieven. In verband met de wijziging per 
1 januari 2006 van belastingtarieven en premies moeten de in genoemde regeling vermelde 

  bedragen en percentages worden aangepast. In bijlage VI bij deze brief zijn de bedragen en 
premies opgenomen gebaseerd op de tarieven zoals die vanaf 1 januari 2006 gelden. 
 
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 januari 2006. 

 In de bijlagen III en IV zijn de netto IOAW- en IOAZ-bedragen, respectievelijk de daaraan 
gekoppelde grondslagen, opgenomen zoals die per 1 januari a.s. 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 maandelijks 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. Tezamen met 
de als VT uitbetaalde alleenstaande-ouderkorting levert de eerdergenoemde lagere netto 
uitkering het in de wet genoemde netto uitgangspunt op. 
 
9. Vereveningsbijdrage 
De bruto uitkeringen ingevolge de IOAW en de IOAZ moeten worden verminderd met de 
vereveningsbijdrage. De vereveningsbijdrage is het equivalent van het werknemersdeel in de 
Awf-premie. Het werknemersdeel in de Awf-premie is per 1 januari 2006 vastgesteld op 
5,2%. De franchise verandert niet per 1 januari a.s. en bedraagt € 1256,67 per maand. De 
vereveningsbijdrage wordt berekend over de bruto IOAW- of IOAZ-uitkering. Gezien de 
hoogte van de franchise zal een inhouding van de vereveningsbijdrage bij de berekening van 
de netto IOAW- en IOAZ-uitkering in de regel overigens niet aan de orde zijn. 
 
10. Toepassing van artikel 9, vierde en vijfde lid, van de IOAW 
Door de verhoging van het bruto minimumloon per 1 januari 2006 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 0,62%. 
 
11. Inkomenseis ex artikel 5 van de IOAZ 
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Het inkomen bedoeld in artikel 5, tweede lid, onder 3° en derde lid, onder 2°, heeft betrekking 
op het inkomen dat de gewezen zelfstandige naar verwachting duurzaam zal behalen. Bij de 
vaststelling van de hoogte van dit inkomen dient derhalve rekening te worden gehouden met 
de invoering van de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006. In verband hiermee wordt in 
deze berekening de premie voor een particuliere ziektekostenverzekering vervangen door de 
(verlaagde) inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet. Deze nieuwe 
berekeningswijze leidt ertoe dat de bedragen genoemd in artikel 5, tweede lid, onder 3° en 
derde lid onder 2° ten opzichte van 2005 lager zullen worden vastgesteld. Voor de berekening 
van het bedrag genoemd in artikel 5, tweede lid, onder 2° (inkomen in de laatste drie 
boekjaren) wordt de gebruikelijke berekeningswijze gehanteerd, omdat de invoering van de 
Zorgverzekeringswet hierop (nog) geen effect heeft. 
 
12. Bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en 
Bbz 2004  
De bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 
2004 volgen de ontwikkeling van de lonen en mutaties in werkgeverspremies. In verband 
hiermee worden de bedragen genoemd in artikel 5 van die regeling per 1 januari 2006 
aangepast. De nieuwe bedragen zijn in bijlage VII opgenomen. 
 
13. 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. Deze netto uitgangspunten zijn op dezelfde 
wijze vastgesteld als in de oude WIK. 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. 
Door de invoering van de Zorgverzekeringswet is de kunstenaar met een uitkering op grond 
van de WWIK een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd van 6,5% van zijn uitkering. 
Deze wordt vergoed door de inhoudingsplichtige, i.c. de gemeente. De inkomens-afhankelijke 
Zvw-bijdrage wordt ingehouden op de bruto uitkering. 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. 
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Bijlage I : Overzicht van de bedragen genoemd in de Wet werk en bijstand en het Bbz 2004 per 1 
januari 2006. De oude bedragen zijn tussen haakjes opgenomen. 
  1-1-2006 (oud) 
I. Wet werk en bijstand             
Belanghebbenden jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen (art. 20, eerste lid 
 - alleenstaanden € 207,55   (€ 199,39 ) 
 - gehuwden; beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 415,10   (€ 398,78 ) 
 - gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder € 808,15   (€ 776,37 ) 

Belanghebbenden jonger dan 21 jaar met een of meer ten laste komende kinderen (art. 20, tweede lid)   
 - alleenstaande ouder € 447,79   (€ 430,18 ) 
 - gehuwden; beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 655,34   (€ 629,57 ) 
 - gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder € 1.048,39   (€ 1.007,16 ) 
Belanghebbenden van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar (art. 21) 
 - alleenstaande € 600,60   (€ 576,98 ) 
 - alleenstaande ouder € 840,84   (€ 807,77 ) 
 - gehuwden, beide echtgenoten jonger dan 65 jaar € 1.201,20   (€ 1.153,96 ) 
Belanghebbenden van 65 jaar of ouder (art. 22)           
 - alleenstaande € 913,18   (€ 869,52 ) 
 - alleenstaande ouder € 1.133,09   (€ 1.095,23 ) 
 - gehuwden, beide echtgenoten 65 jaar of ouder € 1.261,72   (€ 1.221,02 ) 
 - gehuwden, een echtgenoot jonger dan 65 jaar € 1.261,72   (€ 1.221,02 ) 
           
Maximale toeslag (art. 25, tweede lid) € 240,24   (€ 230,79 ) 
           
Verblijf in een inrichting (art. 23, eerste lid)           
 - alleenstaande of alleenstaande ouder € 267,46   (€ 256,95 ) 
 - gehuwden € 416,04  (€ 399,69 ) 
          
NB. De hierbovengenoemd e bedragen zijn inclusief vakantietoeslag           
Deze bedraagt van de betreffende bijstandsnorm c.q. toeslag (art. 19, 
derde lid): 

  4,9%  ( 4,80% ) 

          
Verhoging genoemd in artikel 23, tweede lid, (premie Zvw)           
 - alleenstaande € 51,=            -       
 - gehuwden € 73,=            -       
          
Niet tot de middelen te rekenen bedragen (art. 31, tweede lid)   
premie in kader van voorziening gericht op arbeidsinschakeling 
(onderdeel j) 

€ 2.054,=    (€ 1.976,=  ) 

onkostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk bedoeld in onderdeel k  
 - bedrag per maand ten hoogste € 95,=    (€ 21,=  ) *) 
 - maximum bedrag per jaar € 764,=    (€ 735,=  ) 
idem, in kader van voorziening gericht op arbeidsinschakeling           
 - bedrag per maand ten hoogste € 150,=         -     
 - maximum bedrag per jaar € 1.500,=         -     
           
maximaal vrij te laten inkomsten uit arbeid (onderdeel o) € 172,=    (€ 165,=  ) 
Bijzonder inkomen (art. 33, tweede lid)   
In aanmerking te nemen inkomen uit studiefinanciering           
 - thuisinwonende studerende € 289,55   (€ 286,17 ) 
 - uitwonende studerende € 520,14   (€ 514,07 ) 

*) Het hier genoemde bedrag was het maximumbedrag per week in 2005 
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  1-1-2006 (oud) 
Buiten beschouwing te laten particuliere oudedagsvoorziening (art. 33, vijfde lid) 
 - alleenstaande en alleenstaande ouder € 17,15   (€ 16,90 ) 
 - echtpaar € 34,30   (€ 33,80 ) 
           
Buiten beschouwing te laten vermogen (art. 34, tweede en derde lid)   

in de woning gebonden vermogen voorzover dit minder bedraagt dan € 43.700,=    (€ 43.100,=  ) 

vermogensgrenzen           
 - alleenstaande € 5.180,=    (€ 5.105,=  ) 
 - alleenstaande ouder € 10.360,=    (€ 10.210,=  ) 
 - gehuwden € 10.360,=   (€ 10.210,=  ) 
          
Drempelbedrag bijzondere bijstand (art. 35, tweede lid) € 114,=   (€ 112,=  ) 
          
Langdurigheidstoeslag (art. 36, vijfde lid)     
 - gehuwden € 473,=    (€ 466,=  ) 
 - alleenstaande ouder € 425,=    (€ 418,=  ) 
 - alleenstaande € 331,=    (€ 327,=  ) 
          
II. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004          
bedrag genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b € 162.641,=   (€ 160.313,=  ) 
bedrag genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel b € 38.701,=   (€ 38.147,=  ) 
bedrag genoemd in artikel 3, tweede lid € 113.849,=   (€ 112.220,=  ) 
percentage genoemd in artikel 6, tweede lid   19,0%  (€ (21,0%) ) 
percentage genoemd in artikel 15, onderdeel a   4,5%  ( ongewijzigd ) 
maximale geldlening (art. 20, eerste lid) € 168.995,=   (€ 166.576,=  ) 
Bedrijfskapitaal om niet aan gevestigde zelfstandige (art. 22) € 8.450,=   (€ 8.329,=  ) 
Bedrijfskapitaal aan beginnende zelfstandige (art. 24) € 31.113,=   (€ 30.668,=  ) 
Inkomenseis oudere zelfstandige (art. 25) € 6.712,=   (€ 6.616,=  ) 
Bijstand voor bedrijfskapitaal oudere zelfstandigen (art. 26) € 8.450,=   (€ 8.329,=  ) 
Voorbereidingskosten starter (art. 29, eerste lid) € 2.570,=    (€ 2.534,=  ) 

 
 
Over de bijstand verschuldigde loonbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke 
bijdrage Zvw vanaf 1 januari 2006 

  
   

heffings-
percentage 1) 

proc. bijdrage  
Zvw 2) 

a. personen van 65 jaar en ouder   0,0%   4,40%   
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%   6,50%   

c. overige personen   24,0%   8,19%   
           
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 
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Bijlage Ia 
 
Rekenvoorschrift voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen aan het eind van 
het jaar 2006. 
 
Overzicht met toe te passen percentages en bedragen voor bijstandsgerechtigden: 
    jonger dan 65 jaar van 65 jaar en ouder 
A Loonheffingskorting *) €  1.990,00 gehuwden €  1.322,00 
    alleenstaanden €  1.884,00 
      
B Tariefpercentage 1e schijf van het 

schijventarief 
34,15%  16,25% 

      
C Tariefpercentage 1e schijf van het 

schijventarief na correctie 
arbeidskorting 

32,211%  15,327% 

      
D Bruteringspercentage bijstand  57,16%  20,43% 
      
G inkomensafhankelijke Zvw-

bijdrage 
6,50%  4,40% 

      
H vergoeding Zvw-bijdrage 6,50%  6,50% **) 

 
*) De loonheffingskorting wordt in aanmerking genomen voorzover die nog niet bij een andere 
inhoudingsplichtige te gelde is gemaakt 
**) Als iemand 65 jaar of ouder is en inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking heeft, dan is de 
inkomensafhankelijke bijdrage-Zvw en vergoeding Zvw-bijdrage over dit inkomen 6,5% en niet 4,4%. 
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Bijlage II 
 
I. Berekening van het nettominimumloon als  bedoeld in artikel 37 van de Wet werk en bijstand per 
1 januari 2006 
 
A. Bruto en netto minimumloon inclusief vakantieuitkering  
Brutominimumloon inclusief vakantie-uitkering  € 1.374,40 
         
af: ink.afh. bijdrage Zvw 6,50%   € 88,93   
 premie Awf 5,20%  *)  € 6,12   
 loonheffing    € 167,08   
bij: verg. ink.afh. bijdrage Zvw    € 88,93 € 173,20 
         
netto minimumloon ex art. 37, eerste lid, WWB    € 1.201,20 

 
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      € 1.272,60 
         
af: ink.afh. bijdrage Zvw 6,50%   € 82,66   
 premie Awf 5,20%  *)  € 0,82   
 loonheffing    € 129,33   
bij: verg. ink.afh. bijdrage Zvw    € 82,66 € 130,15 
         
netto minimumloon      € 1.142,45 

 
*) rekening houdend met een franchise van € 1.256,67 per maand 
 
De in netto minimumloon begrepen netto vakantie-uitkering is € 1.201,20 - € 1.142,45 = € 58,75 
 
II. Berekening van de bijstandsnorm per maand voor gehuwden, een alleenstaande ouder en een 
alleenstaande van 21 tot 65 jaar per 1 januari 2006 
gehuwden, beide partners 21 jaar of ouder   = 1.201,20 
hierin begrepen vakantietoeslag: 4,9% *)   van 1.201,20 = 58,86 
       
alleenstaande ouder 21 jaar of ouder 70% van 1.201,20 = 840,84 
hierin begrepen vakantietoeslag: 4,9% *)   van 840,84 = 41,20 
       
alleenstaande 21 jaar of ouder  50% van 1.201,20 = 600,60 
hierin begrepen vakantietoeslag: 4,9% *)   van 600,60 = 29,43 

 
*) 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 58,75       
Nettominimumloon 1201,20       
verhouding 58,75 / 1201,20 x 100% = 4,891% 
     afgerond 4,9% 

 



 

 
 

27 

Bijlage III 
 
Wijziging van de netto bedragen genoemd in de IOAW en de IOAZ per 1 januari 2006 (voor grondslagen 
zie bijlage IV) 
      1-1-2006     (oud)   
IOAW             
netto bedragen genoemd in artikel 5 van de IOAW voor:           
werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder € 600,60   (€ 576,98 ) 
            
alleenstaande werkl. werkn.  21 jaar of ouder met een of meer kinderen € 1.081,08   (€ 1.038,57 ) 
            
alleenstaande werkl. werkn. van 21 jaar of ouder zonder kinderen           
 - van 23 jaar of ouder € 840,84   (€ 807,77 ) 
 - van 22 jaar  € 682,49   (€ 657,33 ) 
 - van 21 jaar  € 600,91   (€ 578,75 ) 
            
alleenstaande werkl. werkn. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen           
 - alleenstaand  € 1.045,30   (€ 1.005,66 ) 
 - thuisinwonend € 783,10   (€ 753,47 ) 
            
alleenstaande jonger dan 21 jaar zonder kinderen, alleenwonend € 580,72   (€ 558,70 ) 
alleenstaande jonger dan 21 jaar, thuisinwonend € 318,52   (€ 306,51 ) 
            
IOAZ            
netto bedragen genoemd in artikel 5, vijfde lid, van de IOAZ voor:           
gewezen zelfstandige en de echtgenoot € 600,60   (€ 576,98 ) 
alleenstaande gewezen zelfstandige met een of meer kinderen € 1.081,08   (€ 1.038,57 ) 
alleenstaande gewezen zelfstandige zonder kinderen € 840,84   (€ 807,77 ) 
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Bijlage IV 
 
Grondslagen als bedoeld in artikel 5 van de IOAW en de IOAZ per 1 januari 2006 

IOAW   1-1-2006   (oud)   
werkloze werknemer en de echtgenoot met of zonder kinderen € 1.364,10 (€ 1.352,86 ) 
alleenst. werkl. werkn. van 21 jaar of ouder met een of meer kind. € 1.252,13 (€ 1.234,97 ) 
alleenstaande werkl. werkn. van 21 jaar of ouder zonder kinderen          
 - van 23 jaar of ouder € 1.060,05 (€ 1.049,68 ) 
 - van 22 jaar € 810,48 (€ 805,48 ) 
 - van 21 jaar € 682,37 (€ 679,84 ) 
alleenstaande werkl. werkn. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen          
 - alleenstaand € 1.196,44 (€ 1.181,22 ) 
 - thuisinwonend € 783,28 (€ 772,67 ) 
alleenstaande jonger dan 21 jaar zonder kinderen, alleenwonend € 650,57 (€ 647,60 ) 
alleenstaande jonger dan 21 jaar, thuisinwonend € 318,52 (€ 311,01 ) 
vrij te laten bedragen genoemd in het Inkomensbesluit IOAW          
 - maximale vrijlating (art. 3, tweede lid, onderdeel d) € 268,38 (€ 265,90 ) 
 - pre mie in het kader van voorziening gericht op arbeidsinschakeling 
   (art. 7, tweede lid, onderdeel h) 

€ 2.054,=  (€ 1.976,=  ) 

 - kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk (art. 7, tweede lid, onderdeel i) 
      per week € 22,=  (€ 21,=  ) 
      per jaar € 764,=  (€ 735,=  ) 
      
IOAZ          
gewezen zelfstandige en de echtgenoot € 1.364,10 (€ 1.352,86 ) 
alleenstaande gewezen zelfstandige met een of meer kinderen € 1.252,13 (€ 1.234,97 ) 
alleenstaande gewezen zelfstandige zonder kinderen € 1.060,05 (€ 1.049,68 ) 
bedrag genoemd in artikel 5, tweede lid, 2º € 22.288,=  ( ongewijzigd ) 
bedrag genoemd in art. 5, tweede lid, 3º en derde lid, 2º € 18.633,=  (€ 22.288,=    
buiten beschouwing te laten vermogen (art. 8, tweede lid) € 113.849,=  (€ 112.220,=  ) 
bedrag genoemd in artikel 5, eerste lid van de Regeling 
vermogenswaardering IOAZ (art. 5, eerste lid) € 105.513,=  

 
(€ 101.484,=  ) 

          
Correctiepercentage IOAW en IOAZ          
vereveningsbijdrage   5,20% ( 5,85% ) 
hierbij geldt een franchise per maand van € 1256,67 ( ongewijzigd ) 
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Berekening van enkele netto IOAW- en IOAZ-uitkeringen per 1 januari 2006 
      gehuwde 

      werkloze   partner 
alleenstaande 

ouder 
  
  

alleenstaande 
> 23 jaar 

bruto grondslag      682,05   682,05 1252,13   1060,05 
Bruto uitkering (*100/108)     631,53   631,53 1159,38   981,53 
premie Awf 5,20%   0,00   0,00 0,00   0,00 
ink.afh.bijdr. Zvw 6,50%   41,04   41,04 75,35   63,79 
werkg.verg. Zvw     41,04   41,04 75,35   63,79 
tabelloon     670,50  670,50 1233,00  1044,00 
totaal heffing     63,08  63,08 137,33 *) 190,66 
netto     568,45   568,45 1022,05   790,87 
                
vakantieuitkering               
bruto per maand     50,52   50,52 92,75   78,52 
premie Awf 5,20%   0,00   0,00 0,00   0,00 
ink.afh.bijdr, Zvw  6,50%   3,28   3,28 6,02   5,10 
werkg.verg Zvw    3,28   3,28 6,02   5,10 
grondslag loonheffing     53,80   53,80 98,77   83,62 
loonheffing vakantieuitkering     18,37   18,37 33,72   28,55 
                
netto     32,15   32,15 59,03   49,97 
                
Totaal     600,60   600,60 1081,08   840,84 
                  

 
* toelichting in aanmerkinggenomen loonheffing alleenstaande ouder 
loonheffing volgens de groene maandtabel 255,17 
af: alleenstaande-ouderkorting per maand 117,83 
in aanmerking genomen loonheffing  137,33 
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Bijlage V 
 
Bedragen genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars per 1 januari 2006 

      1-1-2006   (oud)   
Bijzonder inkomen (artikel 6)           
inkomen uit studiefinanciering          
 - thuisinwonende studerende   € 289,55 (€ 286,17 ) 
 - uitwonende studerende   € 520,14 (€ 514,07 ) 
          
Vermogen (artikel 7)          
In de woning gebonden vermogen (tweede lid) € 43.700,00 (€ 43.100,00 ) 
Vermogensgrenzen genoemd in derde lid          
 - alleenstaande   € 5.180,00 (€  5.105,00 ) 
 - alleenstaande ouder   € 10.360,00 (€ 10.210,00 ) 
 - voor de gehuwden samen   € 10.360,00 (€ 10.210,00 ) 
          
Toetredingsgrens (artikel 8)   
 - alleenstaande   € 1.059,17 (€ 1.177,57 ) 
 - alleenstaande ouder   € 1.252,24 (€ 1.395,33 ) 
 - gehuwden   € 1.376,33 (€ 1.558,90 ) 
          
Hoogte van de uitkering (artikel 15)  
 - alleenstaande   € 664,00 (€ 737,26 ) 
 - alleenstaande ouder   € 855,58 (€ 944,29 ) 
 - gehuwden   € 969,11 (€ 1.080,95 ) 
          
Maximale hoogte uitkering bij definitieve vaststelling (artikel 16)  
 - alleenstaande   € 1.404,65 (€  1.588,69 ) 
 - alleenstaande ouder   € 1.750,61 (€ 1.979,09 ) 
 - gehuwden   € 1.943,01 (€ 2.213,00 ) 
              

 
Berekening van de netto WWIK-uitkering ex. artikel 15, eerste lid, van de WWIK per 1 januari 2006 

bruto uitkering  

onderdeel a 
alleenstaande 

   

onderdeel b 
alleenstaande  

ouder   

onderdeel c 
gehuwden 

  
Bruto uitkering incl. vakantieuitkering 664,00   855,58   969,11   
premie Awf (franchise € 1256,67) 0,00   0,00   0,00   
ink. afh. bijdrage werkn. 43,16   55,61   62,99   
vergoeding werkg. ink.afh.bijdrage 43,16   55,61   62,99   
tabelloon 706,50   909,00   1030,50   
totaal heffing *) 75,41   26,75   20,16   
            
netto 588,59   828,83   948,95   

 
*) toelichting loonheffing 
marginale loonheffing per jaar  €      2.895,00    €    3.725,00    €    4.222,00   
algemene heffingskorting per jaar  €      1.990,00    €    1.990,00    €    1.990,00   
alleenstaande ouderkorting per jaar    €    1.414,00     
minstverdienende partnerkorting per jaar      €    1.990,00   
in aanmerking genomen loonheffing per 
jaar  €         905,00    €       321,00    €       242,00   
op maandbasis   €           75,41    €         26,75    €         20,16   
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Bijlage VI 
 
Formules en percentages genoemd in paragraaf 6 (Vakantietoeslag) van de Regeling WWB voor het jaar 
2006 
 
In artikel 9 wordt «in het kalenderjaar 2005» vervangen door: in het kalenderjaar 2006. 
 
Artikel 11. Vakantieaanspraak voor personen jonger dan 65 jaar met inkomen uit tegenwoordige arbeid 

bij een netto inkomen per maand bedraagt de aanspraak 
gelijk aan of meer dan en minder dan op vakantietoeslag 
€ 0,00 € 483,41 8,00% x   ink     
€ 483,41 € 552,86 7,75% x   ink    -   €    12,85 
€ 552,86 € 1000,82 6,54% x   ink   -   €    6,13 
€ 1000,82 € 1059,44 1,96% x   ink   +  €    39,76 
€ 1059,44 € 1073,38 1,80% x   ink   +  €    33,88 
€ 1073,38     5,75% x   ink   -   €    8,36 

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

bij een netto inkomen per maand bedraagt de aanspraak 
gelijk aan of meer dan en minder dan op vakantietoeslag 
€ 0,00 € 455,96 8,00% x   ink     
€ 455,96 € 906,22 8,01% x   ink    -  €    13,27 
€ 906,22 € 954,21 2,38% x   ink   +  €    37,63 
€ 954,21 € 965,45 2,21% x   ink   +  €    31,88 
€ 965,45     7,04% x   ink    -  €    14,70 

 
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 bedraagt de aanspraak 
gelijk aan of meer dan en minder dan op vakantietoeslag 
€ 0,00 € 740,39 8,00% x   ink       
€ 740,39 € 788,39 2,38% x   ink   +  €    41,58 
€ 788,39 € 799,62 2,22% x   ink   +  €    35,56 
€ 799,62     7,04% x   ink   -   €    3,03 

 
Artikel 14. Vakantieaanspraak voor personen van 65 jaar of ouder 
Percentage genoemd in het eerste lid 5,70% 
Percentage genoemd in het tweede lid 8,00% 
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Bijlage VII 
 
Herziening bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 
per 1 januari 2006 
   1-1-2006  (1-1-2005) 
      
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) 

 €            261,-  ( €           262,- ) 

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

 €         2.640,-  ( €        2.616,- ) 

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

 €         1.561,-  ( €        1.547,- ) 

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

 €            959,-  ( €           951,- ) 

      
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  €         1.591,-  ( €        1.577,- ) 
 - belanghebbende bedoeld in artikel 2, derde lid, Bbz 2004  €         3.182,-  ( €        3.154,- ) 
      
Artikel 5, vierde lid     
Kosten van een aan derden opgedragen onderzoek betrekking hebbend op 
een aanvraag om uitkering op grond van de IOAZ 

 €         1.079,-  ( €        1.069,- ) 

      
 


