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Bijlage 2 Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, Bbz en WWIK 

per 1 januari 2011 

 

Overzicht van de nu volgende bijlagen: 

 I De bijstandsnormen zoals deze per 1 januari 2011 zullen gelden.  

II De berekening van de bijstandsnormen per maand voor een echtpaar, een 

alleenstaande ouder en een alleenstaande van 27 tot 65 jaar.  

III De netto in de IOAW en de IOAZ genoemde bedragen, die uitgangspunt 

vormen voor de grondslagen. 

 IV De grondslagen ingevolge de IOAW en de IOAZ. 

 V De WWIK-bedragen.  

VI De formules en percentages genoemd in paragraaf 6 (vakantietoeslag) 

van de Regeling WWB voor 2011. 

VII De bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording 

IOAW, IOAZ en Bbz 2004.  

VIII De bedragen van de inkomensvoorziening in de WIJ.  

IV De schatting van de belastbare inkomens van bijstandsgerechtigden. 
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Bijlage I  

 

 

Overzicht van de bedragen genoemd in de Wet werk en bijstand en het Bbz 2004  

per 1 januari 2011 

   

 1-7-2010 1-1-2011 

I. Wet werk en bijstand 

       

Belanghebbenden van 27 jaar of ouder doch jonger dan 65 

jaar (art. 21) 

     

 - alleenstaande € 652,19  € 656,93  

 - alleenstaande ouder € 913,06  € 919,70  

 - gehuwden, beide echtgenoten jonger dan 65 jaar € 1.304,37  € 1.313,85  

Belanghebbenden van 65 jaar of ouder (art. 22)       

 - alleenstaande € 1.003,66  € 1.008,30  

 - alleenstaande ouder € 1.260,94  € 1.268,72  

 - gehuwden, beide echtgenoten 65 jaar of ouder € 1.379,66  € 1.388,16  

 - gehuwden, een echtgenoot jonger dan 65 jaar € 1.379,66  € 1.388,16  

       

Maximale toeslag (art. 25, tweede lid) € 260,87  € 262,77  

       

Verblijf in een inrichting (art. 23, eerste lid)       

 - alleenstaande of alleenstaande ouder € 290,45  € 292,57  

 - gehuwden € 451,76  € 455,06  

       

NB. De hierbovengenoemde 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,=   € 45,=  

 - gehuwden € 81,=   € 83,=  

       

Niet tot de middelen te rekenen bedragen (art. 31, tweede 

lid) 

      

premie in kader van voorziening gericht op arbeidsinschakeling 

(onderdeel j) 

€ 2.239,=   € 2.253,=   

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,=   € 189,=  
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  1-7-2010   1-1-2011  

Bijzonder inkomen (art. 33, tweede lid)       

In aanmerking te nemen inkomen uit studiefinanciering       

 - thuisinwonende studerende € 310,23   ongewijzigd  

 - uitwonende studerende € 557,27   ongewijzigd  

 

Buiten beschouwing te laten particuliere oudedagsvoorziening (art. 33, vijfde lid)  

 - alleenstaande en alleenstaande ouder € 18,15  € 18,40  

 - echtpaar € 36,30  € 36,80  

       

Buiten beschouwing te laten vermogen (art. 34, tweede en 

derde lid) 

     

in de woning gebonden vermogen voor zover dit minder bedraagt 

dan  

€ 46.200,=  € 46.900,=  

vermogensgrenzen       

 - alleenstaande € 5.480,=   € 5.555,=  

 - alleenstaande ouder € 10.960,=   € 11.110,=  

 - gehuwden € 10.960,=   € 11.110,=  

       

Drempelbedrag bijzondere bijstand (art. 35, tweede lid) € 120,=   € 122,=  

       

II. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004       

bedrag genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b € 172.011,=   € 174.420  

bedrag genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel b € 40.931,=   € 41.504,=  

bedrag genoemd in artikel 3, tweede lid € 120.408,=   € 122.094,=  

percentage genoemd in artikel 6, tweede lid  20,0%   19,0%  

maximale geldlening (art. 20, eerste lid) € 178.731,=   € 181.234,=  

Bedrijfskapitaal om niet aan gevestigde zelfstandige (art. 22) € 8.937,=   € 9.062,=  

Bedrijfskapitaal aan beginnende zelfstandige (art. 24) € 32.905,=   € 33.366,=  

Inkomenseis oudere zelfstandige (art. 25) € 7.098,=   € 7.198,=  

Bijstand voor bedrijfskapitaal oudere zelfstandigen (art. 26) € 8.937,=   € 9.062,=  
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Over de bijstand verschuldigde loonbelasting, premies 

volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw  

gedurende het jaar 2011 

  heffings- 

percentage 

1) 

proc. bijdrage  

Zvw 2) 

a. personen van 65 jaar en ouder  0,0%  5,99%  

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%  7,75%  

c. overige personen  24,8%  9,86%  

      

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 1a 

 

Rekenvoorschrift voor de berekening van de loonbelasting/premie 

volksverzekeringen aan het eind van het jaar 2011 

 

Overzicht met toe te passen percentages en bedragen voor 

bijstandsgerechtigden: 

    jonger dan 65 jaar van 65 jaar en ouder 

A Loonheffingskorting *) €  1.987  gehuwden €  1.649 

    alleenstaanden €  2.070 

      

B Tariefpercentage 1e schijf van 

het schijventarief 

33,00%   15,10% 

      

C Tariefpercentage 1e schijf van 

het schijventarief na correctie 

arbeidskorting 

31,146%   14,251% 

      

D Bruteringspercentage bijstand  55,18%   19,05% 

      

E Bruteringspercentage bijstand 

waarover geen 

Ziekenfondspremie is 

verschuldigd (bijvoorbeeld 

kinderalimentatie) 

49,25%   17,79% 

      

F Bruteringsfactor bijdrage-

inkomen Zvw 

1,0000   1,060 

      

G Inkomensafhankelijke Zvw-

bijdrage 

7,75%   5,65% 

      

H Vergoeding Zvw-bijdrage 7,75%   n.v.t 

      

J Bijdrage en vergoeding Zvw 

over andere looninkomsten 

7,75%   7,75% 

      

K Maximum bijdrage-inkomen 

Zvw per jaar 

€ 33.427   € 33.427 

 

*) De loonheffingskorting wordt in aanmerking genomen voorzover die nog niet 

bij een andere inhoudingsplichtige te gelde is gemaakt. 
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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 2011        

         

A. Bruto en netto minimumloon inclusief vakantieuitkering   € 1.538,35 

         

af: inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 7,75%   € 119,22   

 premie Awf 0,00%    € 0,00   

 loonheffing    € 224,50   

bij: verg. ink.afh. bijdrage Zvw    € 119,22 € 224,50 

         

netto minimumloon ex art. 37, eerste lid, WWB     € 1.313,85 

         

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      € 1.424,40 

         

af: inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 7,75%   € 110,39   

 premie Awf 0,0%    € 0,00   

 loonheffing    € 175,16   

bij: verg. ink.afh. bijdrage Zvw    € 110,39 € 175,16 

         

netto minimumloon      € 1.249,24 

         

*In netto minimumloon begrepen netto vakantie-uitkering is 1.313,85  - 1.249,24=  € 64,61 

         

II. Berekening van de bijstandsnorm per maand voor gehuwden, een alleenstaande ouder 

en een alleenstaande van 27 tot 65 jaar per 1 januari 2011 

         

gehuwden, beide partners 27 jaar of ouder   = 1.313,85   

hierin begrepen vakantietoeslag: 5% *)   van 1.313,85 = 65,69   

         

alleenstaande ouder 27 jaar of ouder  70%van 1.313,85 = 919,70   

hierin begrepen vakantietoeslag: 5% *)   van 919,70 = 45,99   

         

alleenstaande 27 jaar of ouder  50%van 1.313,85 = 656,93   

hierin begrepen vakantietoeslag: 5% *)   van 656,93 = 32,85   

         

*) 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 64,61       

 Nettominimumloon 1.313,85       

 verhouding 64,61 / 1.313,85 x 100% = 4,9% 

      afgerond 5% 
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Bijlage III 

 

Wijziging van de netto bedragen genoemd in de IOAW en de IOAZ  

per 1 januari 2011 

(voor grondslagen zie bijlage IV) 

 

   1-7-2010   1-1-2011  

IOAW        

netto bedragen genoemd in artikel 5 van de IOAW voor:       

werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder € 652,19  € 656,93  

        

alleenstaande werkl. werkn. van 21 jaar of ouder met een of meer 

kinderen 

€ 1.173,93  € 1.182,47  

        

alleenstaande werkl. werkn. van 21 jaar of ouder zonder kinderen       

 - van 23 jaar of ouder € 913,06  € 919,70  

 - van 22 jaar  € 750,29  € 756,34  

 - van 21 jaar  € 658,85  € 663,36  

        

alleenstaande werkl. werkn. jonger dan 21 jaar met een of meer 

kinderen 

     

 - alleenstaand  € 1.141,05  € 1.148,84  

 - thuisinwonend € 855,31  € 861,30  

        

alleenstaande jonger dan 21 jaar zonder kinderen, alleenwonend € 633,92  € 638,24  

alleenstaande jonger dan 21 jaar, thuisinwonend € 348,18  € 350,70  

        

IOAZ        

netto bedragen genoemd in artikel 5, vijfde lid, van de IOAZ voor:      

gewezen zelfstandige en de echtgenoot € 652,19  € 656,93  

alleenstaande gewezen zelfstandige met een of meer kinderen € 1.173,93  € 1.182,47  

alleenstaande gewezen zelfstandige zonder kinderen € 913,06  € 919,70  
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Bijlage IV 

 

Grondslagen als bedoeld in artikel 5 van de IOAW en de IOAZ  

per 1 januari 2011 

 

IOAW     1-7-2010  1-1-2011  

werkloze werknemer en de echtgenoot met of zonder kinderen € 1.513,00 € 1.521,58  

alleenst. werkl. werkn. van 21 jaar of ouder met een of meer kind. € 1.462,91 € 1.472,68  

alleenstaande werkl. werkn. van 21 jaar of ouder zonder kinderen      

 - van 23 jaar of ouder    € 1.163,67 € 1.169,50  

 - van 22 jaar    € 909,83 € 914,76  

 - van 21 jaar    € 767,97 € 770,48  

alleenstaande werkl. werkn. jonger dan 21 jaar met een of meer 

kinderen 

    

 - alleenstaand    € 1.395,81 € 1.404,49  

 - thuisinwonend    € 950,77 € 958,11  

alleenstaande jonger dan 21 jaar zonder kinderen, alleenwonend € 728,49 € 732,43  

alleenstaande jonger dan 21 jaar, thuisinwonend   € 348,18 € 350,70  

vrij te laten bedragen genoemd in het Inkomensbesluit 

IOAW 

     

 - maximale vrijlating (art. 3, tweede lid, onderdeel 

d) 

  € 291,04 € 294,76  

 - premie in het kader van voorziening gericht op  

   arbeidsinschakeling (art. 7, tweede lid, onderdeel f) 

€ 2.239,=  € 2.253,=   

- 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    € 1.513,00 € 1.521,58  

alleenstaande gewezen zelfstandige met een of meer kinderen € 1.462,91 € 1.472,68  

alleenstaande gewezen zelfstandige zonder kinderen   € 1.163,67 € 1.169,50  

bedrag genoemd in artikel 5, tweede lid, 2º   € 19.792,=  € 20.405,=  

bedrag genoemd in art. 5, tweede lid, 3º en derde lid, 2º € 20.937,=  € 21.178,=   

buiten beschouwing te laten vermogen (art. 8, tweede lid) € 120.408,=  € 122.094,=  

bedrag genoemd in artikel 5, eerste lid van de Regeling      

vermogenswaardering IOAZ (art. 5, eerste lid)   € 114.982,=  € 115.200,=   

         

Correctiepercentage IOAW en IOAZ         

Vereveningsbijdrage     0,00%  ongewijzigd  

hierbij geldt een franchise per maand 

van 

   € 1.392,00  € 1.413,67  
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Bijlage V 

Bedragen genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars  

per 1 januari 2011 

 

   1-7-2010  1-1-2011  

Bijzonder inkomen (artikel 6)       

inkomen uit studiefinanciering       

 - thuisinwonende studerende  € 310,23  ongewijzigd  

 - uitwonende studerende  € 557,27  ongewijzigd  

       

Vermogen (artikel 7)       

In de woning gebonden vermogen (tweede lid) € 46.200,=  € 46.900,=  

Vermogensgrenzen genoemd in derde lid       

 - alleenstaande  € 5.480,=  € 5.555,=  

 - alleenstaande ouder  € 10.960,=  € 11.110,=  

 - voor de gehuwden tezamen  € 10.960,=  € 11.110,=  

       

Toetredingsgrens (artikel 8)       

 - alleenstaande  € 1.162,89 €      1.168,36   

 - alleenstaande ouder  € 1.451,68 €      1.459,13   

 - gehuwden  € 1.531,20 €      1.538,35   

       

Hoogte van de uitkering (artikel 15)       

 - alleenstaande  € 736,97 €         741,04   

 - alleenstaande ouder  € 1.019,92 €       1.028,64   

 - gehuwden  € 1.087,61 €       1.095,77   

       

Maximale hoogte uitkering bij definitieve vaststelling 

(artikel 16) 

    

 - alleenstaande  € 1.535,58 € 1539,71  

 - alleenstaande ouder  € 1.984,91 € 1998,25  

 - gehuwden  € 2.123,46 € 2.136,81  
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Bijlage VI 

 

Formules en percentages genoemd in paragraaf 6 (Vakantietoeslag) van 

de Regeling WWB voor het jaar 2011  

 

 

Artikel 11. Vakantieaanspraak voor personen jonger dan 65 jaar met 

inkomen uit tegenwoordige arbeid 

bij een netto inkomen per maand 

bedraagt de aanspraak op vakantietoeslag gelijk aan of meer 

dan en minder dan 

€ 0,00 € 454,88 8,00% x   ink    

€ 454,88 € 493,42 5,16% x   ink    

€ 493,42 € 604,99 7,76% x   ink    -   € 12,85 

€ 604,99 € 1115,45 6,56% x   ink   -   € 5,61 

€ 1115,45 € 1134,23 6,56% x   ink   -   € 5,61 

€ 1134,23 € 1196,84 5,59% x   ink   -   € 4,77 

€ 1196,84     5,58% x   ink   -   € 4,77 

 

Artikel 12. Vakantieaanspraak voor personen jonger dan 65 jaar met 

inkomen uit vroegere arbeid 

bij een netto inkomen per maand 

bedraagt de aanspraak op vakantietoeslag gelijk aan of meer 

dan en minder dan 

€ 0,00 € 431,26 8,00% x   ink     

€ 431,26 € 465,68 5,16% x   ink       

€ 465,68 € 944,83 8,00% x   ink   -   €    13,26 

€ 944,83 € 1025,97 8,00% x   ink   -   €    13,25 

€ 1025,97 € 1077,26 6,80% x   ink   -   €    11,27 

€ 1077,26     6,80% x   ink   -   €    11,27 

 

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 op vakantietoeslag gelijk aan of meer 

dan en minder dan 

€ 0,00 € 844,20 8,00% x   ink    

€ 844,20 € 860,39 8,00% x   ink   +   € 0,00 

€ 860,39 € 911,76 6,80% x   ink   +   € 0,00 

€ 911,76     6,81% x   ink   +   € 0,00 
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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    5,66% x   ink     

b. een alleenstaande ouder, indien       

 - het inkomen € 941,11 of meer bedraagt  5,75% x   ink   - €  9, 90  

 - het inkomen lager is dan € 941,11  4,81% x   ink     

c. gehuwden, beide partners 65 jaar of ouder 5,89% x   ink     

d. gehuwden, één partner jonger dan 65 jaar, 

indien     

 - het inkomen € 756,61 of meer bedraagt  5,90% x   ink    - €  8,10  

 - het inkomen lager is dan € 756,61  5,89% 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 2011 

   

   1-7-2010  1-1-2011  

      

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,-  € 298,= 

      

Artikel 5, tweede lid     

 - onderdeel a     

voor een uitgebreid rapport betrekking hebbend op 

bijstandverlening aan een startende of reeds gevestigde 

zelfstandige 

€    2.888,-  € 2.920,= 

      

voor een verkort rapport betrekking hebbend op 

bijstandsverlening aan een startende of reeds gevestigde 

zelfstandige 

€    1.707,-  € 1.726,= 

      

 - 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,-  € 1.061,= 
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Bijlage VIII  

 

 

Wet investeren in jongeren   

 1-7-2010 1-1-2011 

Artikel 26 norm alleenstaande     

 - alleenstaande 18, 19 of 20 jaar € 225,35 227,00  

 - alleenstaande 21 tot en met 26 jaar € 652,19 656,93  

Artikel 27 norm alleenstaande ouder     

 - alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar € 486,22 489,77  

 - alleenstaande ouder van 21 tot en met 26 jaar € 913,06 919,70  

Artikel 28 norm gehuwden zonder ten laste komende 

kinderen 

   

 - gehuwden, beiden 18, 19 of 20 jaar € 450,70 454,00  

 - gehuwden, waarvan een 18, 19 of 20 jaar en de ander 21 tot en 

met 26 jaar 

€ 877,53 883,93  

 - gehuwden, waarvan beide partners  21 t/m 26 jaar € 1.304,37 1.313,85  

Artikel 28 norm gehuwden met ten laste komende kinderen     

 - gehuwden waarvan beide echtgenoten 18,19 of 20 jaar € 711,57 716,77  

- gehuwden, waarvan een 18, 19 of 20 jaar en de ander 21 tot en 

met 26 jaar 

€ 1.138,41 1.146,70  

- gehuwden, waarvan beide partners  21 t/m 26 jaar € 1.304,37 1.313,85  

Artikel 29 norm bij verblijf in inrichting     

- alleenstaande of alleenstaande ouder € 290,45  292,57  

- gehuwden € 451,76  455,06  

Verhoging lid 2      

- alleenstaande of alleenstaande ouder € 44,-  45,-  

- gehuwden € 81,-  83,-  

Artikel 30 verhoging alleenstaande (ouder)      

- toeslag € 260,87  262,77  

Artikel 36 vakantietoeslag  5%  5%  
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Bijlage IX 

Schatting belastbaar inkomen bijstandsgerechtigden voor 2011*)  

 

Loon uit vroegere arbeid (gebaseerd op de bijstandsnormen van januari 2011 op 
jaarbasis):  
 
Personen van 65 jaar en ouder (incl. AOW-tegemoetkoming) 
 

gehuwd, per partner      €  9.430 

 
alleenstaande ouder     € 17.050 
 
alleenstaande       € 13.520 
 
Personen van 27 tot 65 jaar  
 

gehuwd, per partner      €   9.860  
 
alleenstaande ouder  
- zonder toeslag     € 13.630  
- met toeslag       € 18.900  
 
alleenstaande  

- zonder toeslag      €   9.860  
- met toeslag       € 15.140  
 
 
*) 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. 

 

 


