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Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 januari 2010 
 
1. Inleiding 
Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2010 vastgesteld op € 1.407,60 per maand. 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 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Ook de bruto bedragen genoemd in de 
Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) wijzigen per 1 januari 2010.  
 
Voor de belastingtarieven en de heffingskortingen die relevant zijn voor de gehanteerde 
bruto-netto trajecten geldt nog een voorbehoud van definitieve afhandeling van het 
belastingplan door de Eerste Kamer. De bedragen hebben daarom noodgedwongen een 
voorlopig karakter. 
 
De wijziging van de WWB-, WIJ-normen en WWIK-bedragen vindt van rechtswege plaats. 
Van de nieuwe bedragen wordt, namens de staatssecretaris, door de directeur 
Inkomensverzekeringen en –voorzieningen 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 januari 2010 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 2010. In bijlage VII vindt u de 
bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 
2004. In bijlage VIII vindt u de bedragen van de inkomensvoorziening in de WIJ en in 
bijlage IV treft u de schatting van de belastbare inkomens van bijstandsgerechtigden aan. 
 
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 per 1 
januari 2010 blijft 5 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 
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WWB dient deze als middel in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de 
hoogte van de uitkering. 
 
4. Tegemoetkoming AOW- en Anw-gerechtigden 
De AOW- tegemoetkoming, in het kader van het Besluit tegemoetkoming AOW-ers, 
bedraagt voor het hele jaar 2010 € 34,26 bruto per uitkeringsgerechtigde per maand. Dit 
resulteert in een netto hoger bedrag van € 31,85 per maand. Voor gehuwden, waarvan beide 
partners 65 jaar of ouder zijn, is de netto tegemoetkoming € 31,85 per gerechtigde, voor 
beide partners samen dus € 63,70. De Anw-tegemoetkoming bedraagt voor 2010 € 16,78 per 
maand bruto.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. Belasting over bijstandsuitkeringen 
A. Bijstandspercentagetarief gedurende het jaar 2010 
Het bijstandspercentagetarief wijzigt per 1 januari 2010. Het percentage dat gedurende het 
jaar 2010 dient te worden gehanteerd bedraagt 25 % en wordt berekend over de netto 
bijstandsuitkering verhoogd met de inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de 
Zorgverzekeringswet. Het opslagpercentage voor deze inkomensafhankelijke bijdrage 
bedraagt per genoemde datum 8,97% (zie bijlage I). 
 
B. Rekenvoorschrift voor de berekening van de loonbelasting/premie 
volksverzekeringen aan het eind van het jaar 2010 
 De belastingtarieven en premies die gelden voor het jaar 2010 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 2010. 
 
6. Zorgverzekeringswet en zelfstandigen met een Bbz-uitkering 
De bijstand aan zelfstandigen ter voorziening in de algemene noodzakelijke kosten van het 
bestaan wordt in de regel in eerste instantie 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 daardoor 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 7,05% en wordt berekend over de bijstandsuitkering nadat deze is 
verhoogd met de verschuldigde loonheffing.  
De grondslag voor de berekening van de loonbelasting/ premie volksverzekeringen is het 
netto bedrag aan bijstand dat in 2010 definitief is vastgesteld. 
 
De vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zvw en de toepassing 
van het percentage loonbelasting/ premie volksverzekeringen is voor de Bbz conform de 
WWB. In paragraaf 4.7 van de “Rekenregels en handleiding loonheffingen over 
bijstandsuitkeringen” (www.belastingdienst.nl), is opgenomen wanneer het hoge of lage 
percentage loonbelasting (D of E) moet worden toegepast. Voor de Bbz is in paragraaf 5.2 
een voorbeeld opgenomen. 
 
7. Personen in een inrichting 

http://www.belastingdienst.nl/
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Net als iedere Zvw-verzekerde zijn ook personen in een inrichting met een uitkering ex 
artikel 23, eerste lid, van de Wwb de nominale premie ingevolge de Zorgverzekeringswet 
verschuldigd. Omdat de nominale premie niet uit de norm behoeft te worden voldaan wordt 
de Wwb-uitkering verhoogd met een bedrag waaruit de nominale premie kan worden 
voldaan (art. 23, tweede lid WWB en artikel 29, tweede lid WIJ). Deze verhoging van het 
normbedrag is gelijk aan het verschil tussen de nominale rekenpremie en de maximale 
zorgtoeslag (zie bijlage I). Het zak- en kleedgeld is belast. 
 
8. 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 2010 geldende belastingtarieven en premies. In verband met de wijziging per 
1 januari 2010 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 2010 gelden. 
 
9. 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 2010. 

 In de bijlagen III en IV zijn de netto IOAW- en IOAZ-bedragen, respectievelijk de daaraan 
gekoppelde grondslagen, opgenomen zoals die per 1 januari 2010 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. 
 
10. 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 blijft per 1 januari 2010 0%. De 
vereveningsbijdrage wordt berekend over de bruto IOAW- of IOAZ-uitkering.  
 
11. IOAZ, bedrag genoemd in artikel 5, tweede lid, sub 2  
Vanaf 1 januari 2010 wordt het bedrag onder sub 2 vastgesteld als rekenkundig gemiddelde 
van het actuele bedrijfsinkomen, zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid, sub 3, van de drie 
voorafgaande boekjaren. 
 
12. Toepassing van artikel 9, vierde en vijfde lid, van de IOAW 
Door de verhoging van het bruto minimumloon per 1 januari 2010 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 
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0,64%. Geldt alleen nog voor de oude gevallen. Voor nieuwe gevallen vanaf 1 december 
2009 bestaan het vierde en vijfde lid niet meer en vervalt de mogelijkheid voor de 
halfjaarlijkse indexering. 
 
13. 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. De bedragen 
genoemd in artikel 5 van die regeling worden per 1 januari 2010 aangepast. De nieuwe 
bedragen zijn in bijlage VII opgenomen. 
 
14. 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. Samen 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 Zvw-
bijdrage verschuldigd van 7,05% 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 al door de centrumgemeente ingehouden en 
afgedragen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te worden herberekend. 
 
15. Wet investeren in jongeren (WIJ) 
De normen van de inkomensvoorziening in de WIJ komen overeen met de normen van de 
WWB. De bedragen per 1 januari 2010 zijn opgenomen in bijlage VIII.  
 
16. Schatting belastbare inkomens bijstandsgerechtigden 2010 
 
In bijlage IX vindt u de schattingen van de belastbare inkomens van bijstandsgerechtigden 
voor 2010 op basis van de bijstandsnormen per 1 januari 2010.
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           Bijlage I 
 
Overzicht van de bedragen genoemd in de Wet werk en bijstand en het Bbz 2004 per 1 januari 2010 
De oude bedragen zijn tussen haakjes opgenomen. 
 
          1-1-2010 oud 

I. Wet werk en bijstand         
Belanghebbenden jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen (art. 20, eerste 
lid) 

        

 - alleenstaanden € 224,43   (€ 223,74 ) 
 - gehuwden; beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 448,86   (€ 447,48 ) 
 - gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder € 873,95   (€ 871,28 ) 
Belanghebbenden jonger dan 21 jaar met een of meer ten laste komende kinderen (art. 20, 
tweede lid) 

        

 - alleenstaande ouder € 484,24   (€ 482,75 ) 
 - gehuwden; beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 708,67   (€ 706,49 ) 
 - gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder € 1.133,76   (€ 1.130,29 ) 
Belanghebbenden van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar (art. 21)         
 - alleenstaande € 649,52   (€ 647,54 ) 
 - alleenstaande ouder € 909,33   (€ 906,55 ) 
 - gehuwden, beide echtgenoten jonger dan 65 jaar € 1.299,04   (€ 1.295,07 ) 
Belanghebbenden van 65 jaar of ouder (art. 22)          
 - alleenstaande € 999,17   (€ 994,64 ) 
 - alleenstaande ouder € 1.255,47   (€ 1.252,56 ) 
 - gehuwden, beide echtgenoten 65 jaar of ouder € 1.374,32   (€ 1.368,01 ) 
 - gehuwden, een echtgenoot jonger dan 65 jaar € 1.374,32   (€ 1.368,01 ) 
          
Maximale toeslag (art. 25, tweede lid) € 259,81   (€ 259,01 ) 
          
Verblijf in een inrichting (art. 23, eerste lid)          
 - alleenstaande of alleenstaande ouder € 289,26   (€ 288,37 ) 
 - gehuwden € 449,92  (€ 448,53 ) 
         
NB. De genoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag           

Deze bedraagt van de betreffende bijstandsnorm c.q. toeslag (art. 19, derde lid): 
   

5% 
  

( ongewijzigd
 
) 

         
Verhoging genoemd in artikel 23, tweede lid, (premie Zorgverzekeringswet)          
 - alleenstaande € 44,=    (€ 43,= ) 
 - gehuwden € 81,=    (€ 80,= ) 
         
Niet tot de middelen te rekenen bedragen (art. 31, tweede lid)         

premie in kader van voorziening gericht op arbeidsinschakeling (onderdeel j) 
 

€ 
 

2.229,=  
   

(€ 2.219,= 
 
) 

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) € 187,=    (€ 186,= ) 
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           Bijlage I 
Bijzonder inkomen (art. 33, tweede lid)   1-1-2010     (oud )  
In aanmerking te nemen inkomen uit studiefinanciering         
 - thuisinwonende studerende € 310,23   (€ 302,69 )
 - uitwonende studerende € 557,27   (€ 543,73 )
        
Buiten beschouwing te laten particuliere oudedagsvoorziening (art. 33, vijfde 
lid) 

         

 - alleenstaande en alleenstaande ouder € 18,15   (€ 18,05 )
 - echtpaar € 36,30   (€ 36,10 )
        
Buiten beschouwing te laten vermogen (art. 34, tweede en derde lid)          

in de woning gebonden vermogen voor zover dit minder bedraagt dan 
 

€ 
 

46.200,=  
  

(€ 46.100,= 
 
)

vermogensgrenzen          
 - alleenstaande € 5.480,=    (€ 5.455,= )
 - alleenstaande ouder € 10.960,=    (€ 10.910,= )
 - gehuwden € 10.960,=   (€ 10.910,= )
       
Drempelbedrag bijzondere bijstand (art. 35, tweede lid) € 120,=   ( ongewijzigd )
         
II. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004         
bedrag genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b € 172.011,=   (€ 171.326,= )
bedrag genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel b € 40.931,=   (€ 40.768,= )
bedrag genoemd in artikel 3, tweede lid € 120.408,=   (€ 119.929,= )
percentage genoemd in artikel 6, tweede lid   20,0%  ( 19,0% )
percentage genoemd in artikel 15, onderdeel a   8,0%  ( ongewijzigd )
maximale geldlening (art. 20, eerste lid) € 178.731,=   (€ 178.019,= )
Bedrijfskapitaal om niet aan gevestigde zelfstandige (art. 22) € 8.937,=   (€ 8.901,= )
Bedrijfskapitaal aan beginnende zelfstandige (art. 24) € 32.905,=   (€ 32.774,= )
Inkomenseis oudere zelfstandige (art. 25) € 7.098,=   (€ 7.070,= )
Bijstand voor bedrijfskapitaal oudere zelfstandigen (art. 26) € 8.937,=   (€ 8.901,= )
Voorbereidingskosten starter (art. 29, eerste lid) € 2.718,=    (€ 2.708,= )
     
Over de bijstand verschuldigde loonbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke  
bijdrage Zvw gedurende het jaar 2010         

 

  Heffings- 
Percentage 

1) 

   proc. 
bijdrage  
Zvw 2) 

 

a. personen van 65 jaar en ouder   0,0%   5,21%  
b. personen als bedoeld in de artikel 20, eerste lid, onderdelen a en b, en tweede lid, 
onderdelen a en b, en artikel 23, eerste en tweede lid van de Wet werk en bijstand 

  0,0%   7,05%  

c. overige personen   25%   8,97%  
         
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 2010.      
       
Overzicht met toe te passen percentages en bedragen voor bijstandsgerechtigden:  
                         

    
jonger dan 65 

jaar 
van 65 jaar en 

ouder    
A Loonheffingskorting *) €  1.987  gehuwden €  1.609  
    alleenstaanden €  2.027  
       
B Tariefpercentage 1e schijf van het 

schijventarief 
33,45%   15,55%  

       
C Tariefpercentage 1e schijf van het 

schijventarief na correctie 
arbeidskorting 

31,574%   14,677%  

       
D Bruteringspercentage bijstand  55,78%   19,56%  
       
E Bruteringspercentage bijstand 

waarover geen bijdrage 
Zorgverzekeringswet  is 
verschuldigd (bijvoorbeeld 
kinderalimentatie) 

50,26%   18,41%  

       
F Bruteringsfactor bijdrage-inkomen 

Zvw 
1,000   1,052  

       
G Inkomensafhankelijke Zvw-

bijdrage 
7,05%   4,95%  

       
H Vergoeding Zvw-bijdrage 7,05%   n.v.t  
       
J Bijdrage en vergoeding Zvw over 

andere looninkomsten 
7,05%   7,05% 

 
       
K Maximum bijdrage-inkomen Zvw 

per jaar 
€ 33.189   € 33.189   

       
*) De loonheffingskorting wordt in aanmerking genomen voor zover die nog niet bij een   
andere inhoudingsplichtige te gelde is gemaakt     
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           Bijlage II 
        
I. Berekening van het netto minimumloon als  bedoeld in artikel 37 van de Wet werk  
 en bijstand per 1 januari 2010       
        
A. Bruto en netto minimumloon inclusief vakantie-uitkering  € 1.520,20 
        
af: inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 7,05%   € 107,17   
 premie Awf 0%    € 0,00   
 loonheffing    € 221,16   
bij: verg. ink. afh. bijdrage Zvw    € 107,17 € 221,16 
        
netto minimumloon ex art. 37, eerste lid, WWB    € 1.299,04 
        
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 vakantie uitkering. Het verschil is de in het netto minimumloon begrepen vakantie uitkering 
        
B. Bruto en netto minimumloon exclusief vakantie-uitkering    
Bruto minimumloon     € 1.407,60 
        
af: inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 7,05%   € 99,23   
 premie Awf 0%    € 0,00   
 loonheffing    € 171,58   
bij: verg. ink.afh. bijdrage Zvw    € 99,23 € 171,58 
        
netto minimumloon     € 1.236,02 
         
     
        

In netto minimumloon begrepen netto vakantie-uitkering is 1.299,04
 
- 1.236,02 

 = 
€ 63,02 

        
II. Berekening van de bijstandsnorm per maand voor gehuwden, een alleenstaande ouder en  
een alleenstaande van 21 tot 65 jaar per 1 januari 2010     
        
gehuwden, beide partners 21 jaar of ouder   = 1.299,04   
hierin begrepen vakantietoeslag: 5% *)   van 1.299,04 = 64,95   
        
alleenstaande ouder 21 jaar of ouder 70% van 1.299,04 = 909,33   
hierin begrepen vakantietoeslag: 5% *)   van 909,33 = 45,47   
         
alleenstaande 21 jaar of ouder 50% van 1.299,04 = 649,52   
hierin begrepen vakantietoeslag: 5% *)   van 649,52 = 32,48   
        
        
*) 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 vakantie uitkering 63,02      
 Netto minimumloon 1299,04      
 verhouding 63,02 / 1299,04 x 100% = 4,85% 
     afgerond 5% 
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           Bijlage III 
Wijziging van de netto bedragen genoemd in de IOAW en de IOAZ per 1 januari 2010   
(voor grondslagen zie bijlage IV)       
        
               

      01-01-2010     (oud)  
IOAW           
netto bedragen genoemd in artikel 5 van de IOAW voor:         
werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder € 649,52   (€ 647,54 )
         
alleenstaande werkl. werkn. van 21 jaar of ouder met een of meer 
kinderen € 1.169,14   

(€ 
1.165,56 )

         
alleenstaande werkl. werkn. van 21 jaar of ouder zonder kinderen        
 - van 23 jaar of ouder € 909,33   (€ 906,55 )
 - van 22 jaar  € 746,75   (€ 744,68 )
 - van 21 jaar  € 655,04   (€ 652,85 )
         
alleenstaande werkl. werkn. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen        
 - alleenstaand  € 1.135,84   (€ 1.130,40 )
 - thuisinwonend € 851,35   (€ 847,22 )
         
alleenstaande jonger dan 21 jaar zonder kinderen, alleenwonend € 631,02   (€ 628,00 )
alleenstaande jonger dan 21 jaar, thuisinwonend € 346,53   (€ 344,82 )
         
IOAZ         
netto bedragen genoemd in artikel 5, vierde lid, van de IOAZ voor:        
gewezen zelfstandige en de echtgenoot € 649,52   (€ 647,54 )
alleenstaande gewezen zelfstandige met een of meer kinderen € 1.169,14   (€ 1.165,56 )
alleenstaande gewezen zelfstandige zonder kinderen € 909,33   (€ 906,55 )
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           Bijlage IV 
Grondslagen als bedoeld in artikel 5 van de IOAW en de IOAZ per 1 januari 2010 

IOAW   1-1-2010   (oud)  
werkloze werknemer en de echtgenoot met of zonder kinderen € 1.504,42 (€ 1.494,52 )
alleenst. werkl. werkn. van 21 jaar of ouder met een of meer kind. € 1.454,86 (€ 1.452,26 )
alleenstaande werkl. werkn. van 21 jaar of ouder zonder kinderen        
 - van 23 jaar of ouder € 1.156,76 (€ 1.149,62 )
 - van 22 jaar € 903,11 (€ 898,16 )
 - van 21 jaar € 760,97 (€ 754,26 )
alleenstaande werkl. werkn. jonger dan 21 jaar met een of meer 
kinderen        
 - alleenstaand € 1.387,38 (€ 1.381,37 )
 - thuisinwonend € 945,16 (€ 941,78 )
alleenstaande jonger dan 21 jaar zonder kinderen, alleenwonend € 723,97 (€ 716,41 )
alleenstaande jonger dan 21 jaar, thuisinwonend € 346,53 (€ 344,82 )
 
vrij te laten bedragen genoemd in het Inkomensbesluit IOAW        
 - maximale vrijlating (art. 3, tweede lid, onderdeel d) € 291,04 (€ 290,22 )
 - premie in het kader van voorziening gericht op  
   arbeidsinschakeling (art. 7, tweede lid, onderdeel h) 

€ 2.229,=  (€ 2.219,= )

 - 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 € 1.504,42 (€ 1.494,52 )
alleenstaande gewezen zelfstandige met een of meer kinderen € 1.454,86 (€ 1.452,26 )
alleenstaande gewezen zelfstandige zonder kinderen € 1.156,76 (€ 1.149,62 )
bedrag genoemd in artikel 5, tweede lid, 2º € 19.792,=  (€ 20.335,= )
bedrag genoemd in art. 5, tweede lid, 3º € 20.806,=  (€ 20.335,= )
buiten beschouwing te laten vermogen (art. 8, tweede lid) € 120.408,=  (€ 119.929,= )
bedrag genoemd in artikel 5, eerste lid van de Regeling      
vermogenswaardering IOAZ (art. 5, eerste lid) € 114.478,=  (€ 113.954,= )
       
Correctiepercentage IOAW en IOAZ        
vereveningsbijdrage   0,00% ( ongewijzigd )
hierbij geldt een franchise per maand van € 1.392,00  (€ 1.370,25 )
 



 11

           Bijlage IV 
Berekening van enkele netto IOAW- en IOAZ-uitkeringen per 1 januari 2010       
     gehuwde   alleenstaande     alleenstaande  
     werkloze  partner   ouder     > 23 jaar  
bruto grondslag     752,21  752,21   1454,86     1156,76  
Bruto uitkering (grondslag*100/108)    696,49  696,49   1347,09     1071,07  
premie Awf 0%  0,00  0,00   0,00     0,00  
ink.afh.bijdr. Zvw 7,05%  49,10  49,10   94,97     75,51  
werkg.verg. Zvw    49,10  49,10   94,97     75,51  
tabelloon    742,50  742,50   1440,00     1143,00  

totaal heffing    82,75  82,75   237,33 
 
*)   216,75  

netto    613,74  613,74   1109,76     854,32  
                   
                   
vakantie-uitkering                  
bruto per maand    55,72  55,72   107,77     85,69  
premie Awf 0%  0,00  0,00   0,00     0,00  
ink.afh.bijdr. Zvw  7,05%  3,92  3,92   7,59     6,04  
werkg.verg Zvw  3,92  3,92   7,59     6,04  
grondslag loonheffing    59,64  59,64   115,36     91,73  
loonheffing vakantie-uitkering    19,94  19,94   48,39     30,68  
                   
netto    35,78  35,78   59,38     55,01  
                   
Totaal    649,52  649,52   1169,14     909,33  
                     

 *) toelichting in aanmerking genomen loonheffing alleenstaande ouder  
 loonheffing volgens de groene maandtabel 316,08     
 af: alleenstaande-ouderkorting per maand 78,75     
 in aanmerking genomen loonheffing  237,33     
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           Bijlage V 
Bedragen genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars per 1 januari 2010  
      01-01-2010   (oud)  
Bijzonder inkomen (artikel 6)          
inkomen uit studiefinanciering         

 - thuisinwonende studerende   € 310,23 (€
 

302,69 )

 - uitwonende studerende   € 557,27 (€
 

543,73 )
         
Vermogen (artikel 7)         
In de woning gebonden vermogen (tweede lid) € 46.200,= (€ 46.100,= )
Vermogensgrenzen genoemd in derde lid       
 - alleenstaande   € 5.480,= (€ 5.455,= )
 - alleenstaande ouder   € 10.960,= (€ 10.910,= )
 - voor de gehuwden samen   € 10.960,= (€ 10.910,= )
         
Toetredingsgrens (artikel 8)         

 - alleenstaande   € 1.157,66 (€
     
1.150,80  )

 - alleenstaande ouder   € 1.443,14 (€
     
1.444,72  )

 - gehuwden   € 1.520,20 (€
     
1.510,48  )

         
Hoogte van de uitkering (artikel 15)         

 - alleenstaande   € 732,78 (€
        
726,59  )

 - alleenstaande ouder   € 1.014,75 (€
        
1.012,93  )

 - gehuwden   € 1.081,90 (€
     
1.071,44  )

         
Maximale hoogte uitkering bij definitieve vaststelling (artikel 16)       
 - alleenstaande   € 1.525,24 (€ 1521,52 )
 - alleenstaande ouder   € 1.973,26 (€ 1972,36 )
 - gehuwden   € 2.111,13 (€ 2098,84 )
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           Bijlage V 
 
 
Berekening van de netto WWIK-uitkering ex. artikel 15, eerste lid, van de WWIK per 1 januari 2010 
 

bruto uitkering  
onderdeel a

alleenstaande   

onderdeel b
alleenstaande 

ouder   

onderdeel 
c 

gehuwden  
Bruto uitkering incl. vakantie-uitkering 732,78   1014,75   1081,90  
premie Awf 0,00   0,00   0,00  
ink. afh. bijdrage werkn. 51,66   71,53   76,27  
vergoeding werkg. ink.afh.bijdrage 51,66   71,53   76,27  
tabelloon 783,00   1.084,50   1.156,50  
totaal heffing *) 96,25   118,41   55,66  
             
netto 636,53   896,34   1.026,24  
       
 alleenstaande alleenst. ouder  gehuwde 
marginale loonheffing per jaar  €      3.142,00    €      4.353,00  € 4.642,00  
algemene heffingskorting per jaar  €      1.987,00    €      1.987,00  € 1.987,00  
inhouding volgens tabel  €      1.155,00    €      2.366,00  € 2.655,00  
alleenstaande ouderkorting per jaar    €         945,00    
minstverdienende partnerkorting per jaar    € 1.987,00  
       
in aanmerking genomen loonheffing per jaar  €      1.155,00    €      1.421,00  €    668,00  
idem, per maand  €           96,25   €         118,41  €      55,66  
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Bijlage VI 
 
Formules en percentages genoemd in paragraaf 6 (Vakantietoeslag) van de Regeling WWB voor het 
jaar 2010 
 
 
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 € 451,65 8,00% x   ink     
€ 451,65 € 489,91 5,14% x   ink    
€ 489,91 € 597,06 7,76% x   ink    -   €  12,84 
€ 597,06 € 1099,81 6,59% x   ink   -   €  5,87 
€ 1099,81 € 1112,98 6,59% x   ink   -   €  5,87 
€ 1112,98 € 1174,17 5,66% x   ink   -   €  5,04 
€ 1174,17     5,65% x   ink   -   €  5,04 

 
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 € 428,24 8,00% x   ink     
€ 428,24 € 462,42 5,14% x   ink       
€ 462,42 € 941,92 8,01% x   ink   -   €  13,26 
€ 941,92 € 1009,22 8,00% x   ink   -   €  13,25 
€ 1009,22 € 1059,28 6,86% x   ink   -   €  11,37 
€ 1059,28     6,86% x   ink   -   €  11,37 

 
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 € 828,31 8,00% x   ink     
€ 828,31 € 843,64 8,00% x   ink    +   €   0,00 
€ 843,64 € 893,84 6,87% x   ink   +   €   0,00 
€ 893,84     6,87% x   ink   +   €   0,00 
        
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 5,60% x   ink    
b. een alleenstaande ouder, indien    
 - het inkomen € 941,11 of meer bedraagt 5,69% x   ink  - €  9,59  
 - het inkomen lager is dan € 941,11 4,73% x   ink    
c. gehuwden, beide partners 65 jaar of ouder 5,82% x   ink    
d. gehuwden, één partner jonger dan 65 jaar, indien    
 - het inkomen € 756,61 of meer bedraagt 5,82% x   ink   - €  7,80  
 - het inkomen lager is dan € 756,61 5,82% 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%  
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           Bijlage VII 
Bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 
2004 in 2010. 
   
   1-1-2010  (1-1-2009)  
      
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) 

 €      294,- ( €     286,- ) 

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

€    2.888,- ( € 2 .835,- ) 

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

€    1.707,- ( €  1.676,- ) 

      
 - 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 

 €   1.049,- ( €  1.030,- ) 

      
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 

€    1.741,- ( €  1.709,- ) 

 - belanghebbende bedoeld in artikel 2, derde lid, Bbz 2004  €   3.481,- ( €  3.417,- ) 
      
Artikel 5, vierde lid     
Kosten van een aan derden opgedragen onderzoek betrekking hebbend 
op een aanvraag om uitkering op grond van de IOAZ 

 €   1.180,- ( €  1.159,- ) 
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Bijlage VIII  
 
Wet investeren in jongeren  

1-1-2010 
Artikel 26 norm alleenstaande   
 - alleenstaande 18, 19 of 20 jaar € 224,43  
 - alleenstaande 21 tot en met 26 jaar € 649,52  
Artikel 27 norm alleenstaande ouder   
 - alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar € 484,24  
 - alleenstaande ouder van 21 tot en met 26 jaar € 909,33  
Artikel 28 norm gehuwden zonder ten laste komende kinderen   
 - gehuwden, beiden 18, 19 of 20 jaar € 448,86  
 - gehuwden, waarvan een 18, 19 of 20 jaar en de ander 21 tot en met 26 jaar € 873,95  
 - gehuwden, waarvan een 18, 19 of 20 en de ander 27 jaar of ouder € 224,43  
 - gehuwden, waarvan beide 21 tot en met 26 jaar € 1.299,04  
 - gehuwden, waarvan een 21 tot en met 26 jaar en de ander 27jaar of ouder € 649,52  
Artikel 28 norm gehuwden met ten laste komende kinderen   
 - gehuwden waarvan beide echtgenoten 18,19 of 20 jaar € 708,67  
- gehuwden, waarvan een 18, 19 of 20 jaar en de ander 21 tot en met 26 jaar € 1.133,76  
- gehuwden, waarvan een 18, 19 of 20 en de ander 27 jaar of ouder € 484,24  
- gehuwden, waarvan beide 21 tot en met 26 jaar € 1.299,04  
- gehuwden, waarvan een 21 tot en met 26 jaar en de ander 27jaar of ouder € 909,33  
Artikel 29 norm bij verblijf in inrichting  
- alleenstaande of alleenstaande ouder € 289,26  
- gehuwden € 449,92  
Verhoging lid 2   
- alleenstaande of alleenstaande ouder € 44,-  
- gehuwden € 81,-  
Artikel 30 verhoging alleenstaande (ouder)   
- toeslag € 259,81  
Artikel 36 vakantietoeslag 5%  
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          Bijlage IX 

 Schatting belastbaar inkomen bijstandsgerechtigden voor 2010*)  

 
Loon uit vroegere arbeid (gebaseerd op de bijstandsnormen van januari 2010 op jaarbasis):  
 
Personen van 65 jaar en ouder (incl. AOW-tegemoetkoming) 
 
gehuwd, per partner      €  9.080 
 
alleenstaande ouder     € 16.740 
 
alleenstaande       € 13.290 
 
Personen van 21 tot 65 jaar  
 
gehuwd, per partner      €   9.690  
 
alleenstaande ouder  
- zonder toeslag     € 13.310  
- met toeslag       € 18.510  
 
alleenstaande  
- zonder toeslag      €   9.690  
- met toeslag       € 14.890  
 
 
*) Bij de berekening van de bedragen is uitgegaan van een volledige bijstandsuitkering. Er 
is geen rekening gehouden met een eventuele samenloop met inkomsten uit tegenwoordige 
arbeid. Er is wel rekening gehouden met de alleenstaande ouderkorting. 
 


