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Bijlage I 
 
Overzicht van de bedragen genoemd in de Wet werk en bijstand en het Bbz 2004 per 1 juli 2006 
De oude bedragen zijn tussen haakjes opgenomen. 
  1-7-2006 (oud) 
I. Wet werk en bijstand         
Belanghebbenden jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen (art. 20, eerste lid)  
 - alleenstaanden € 208,71   (€ 207,55 )
 - gehuwden; beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 417,42   (€ 415,10 )
 - gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder € 812,67   (€ 808,15 )

Belanghebbenden jonger dan 21 jaar met een of meer ten laste komende kinderen (art. 20, tweede lid)  
 - alleenstaande ouder € 450,29   (€ 447,79 )
 - gehuwden; beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar € 659,00   (€ 655,34 )
 - gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder € 1.054,25   (€ 1.048,39 )
Belanghebbenden van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar (art. 21)  
 - alleenstaande € 603,96   (€ 600,60 )
 - alleenstaande ouder € 845,54   (€ 840,84 )
 - gehuwden, beide echtgenoten jonger dan 65 jaar € 1.207,91   (€ 1.201,20 )
Belanghebbenden van 65 jaar of ouder (art. 22)        
 - alleenstaande € 918,62   (€ 913,18 )
 - alleenstaande ouder € 1.140,54   (€ 1.133,09 )
 - gehuwden, beide echtgenoten 65 jaar of ouder € 1.269,92   (€ 1.261,72 )
 - gehuwden, een echtgenoot jonger dan 65 jaar € 1.269,92   (€ 1.261,72 )
         
Maximale toeslag (art. 25, tweede lid) € 241,58   (€ 240,24 )
         
Verblijf in een inrichting (art. 23, eerste lid)         
 - alleenstaande of alleenstaande ouder € 268,96   (€ 267,46 )
 - gehuwden € 418,37  (€ 416,04 )
        
NB. De hierbovengenoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag          
Deze bedraagt van de betreffende bijstandsnorm c.q. toeslag (art. 19, 
derde lid): 

 4,9%  ( ongewijzigd )

       
Verhoging genoemd in artikel 23, tweede lid, (premie 
Zorgverzekeringswet) 

       

 - alleenstaande € 51,=    ( ongewijzigd )
 - gehuwden € 73,=    ( ongewijzigd )
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 1-7-2006 (oud) 
Niet tot de middelen te rekenen bedragen (art. 31, tweede lid)        
premie in kader van voorziening gericht op arbeidsinschakeling 
(onderdeel j) 

€ 2.066,=    (€ 2.054,= )

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) € 173,=    (€ 172,= )
            
Bijzonder inkomen (art. 33, tweede lid)         
In aanmerking te nemen inkomen uit studiefinanciering         
 - thuisinwonende studerende € 289,55   ( ongewijzigd )
 - uitwonende studerende € 520,14   ( ongewijzigd )
   
Buiten beschouwing te laten particuliere oudedagsvoorziening 
(art. 33, vijfde lid) 

         

 - alleenstaande en alleenstaande ouder € 17,15   ( ongewijzigd )
 - echtpaar € 34,30   ( ongewijzigd )
        
Buiten beschouwing te laten vermogen (art. 34, tweede en derde lid)    
in de woning gebonden vermogen voorzover dit minder bedraagt dan € 43.700,=    ( ongewijzigd )
Vermogensgrenzen          
 - alleenstaande € 5.180,=    ( ongewijzigd )
 - alleenstaande ouder € 10.360,=    ( ongewijzigd )
 - gehuwden € 10.360,=   ( ongewijzigd )
       
Drempelbedrag bijzondere bijstand (art. 35, tweede lid) € 114,=   ( ongewijzigd )
         
Langdurigheidstoeslag (art. 36, vijfde lid)          
 - gehuwden € 473,=    ( ongewijzigd )
 - alleenstaande ouder € 425,=    ( ongewijzigd )
 - alleenstaande € 331,=    ( ongewijzigd )
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 1-7-2006 (oud) 
II. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004         
bedrag genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b € 162.641,=   ( ongewijzigd )
bedrag genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel b € 38.701,=   ( ongewijzigd )
bedrag genoemd in artikel 3, tweede lid € 113.849,=   ( ongewijzigd )
percentage genoemd in artikel 6, tweede lid  19,0%  ( ongewijzigd )
percentage genoemd in artikel 15, onderdeel a  4,5%  ( ongewijzigd )
maximale geldlening (art. 20, eerste lid) € 168.995,=   ( ongewijzigd )
Bedrijfskapitaal om niet aan gevestigde zelfstandige (art. 22) € 8.450,=   ( ongewijzigd )
Bedrijfskapitaal aan beginnende zelfstandige (art. 24) € 31.113,=   ( ongewijzigd )
Inkomenseis oudere zelfstandige (art. 25) € 6.712,=   ( ongewijzigd )
Bijstand voor bedrijfskapitaal oudere zelfstandigen (art. 26) € 8.450,=   ( ongewijzigd )
Voorbereidingskosten starter (art. 29, eerste lid) € 2.570,=    ( ongewijzigd )

 
Over de bijstand verschuldigde loonbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke 
bijdrage Zvw gedurende het jaar 2006 
   heffings- 
   percentage 1) 

Proc. bijdrage  
Zvw 2) 

a. personen van 65 jaar en ouder   0,0%   4,60%   
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%   20,48%  
       
E Bruteringspercentage bijstand 

waarover geen inkomens-
afhankelijke bijdrage Zvw is 
verschuldigd (bijvoorbeeld 
partneralimentatie) 

51,86%   19,40%  

       
F Bruteringsfactor bijdrage-inkomen 

Zvw 
1,0000   1,046  

       
G Inkomensafhankelijke bijdrage 

Zvw 
6,50%   4,40%  

       
H Vergoeding bijdrage Zvw 6,50%   n.v.t  
       
J Bijdrage en vergoeding Zvw over 

andere looninkomsten 
6,50%   6,50% **) 

       
 Maximum bijdrage-inkomen Zvw 

per jaar 
30 015   30 015  

 
*) 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 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 juli 
2006 
A. Bruto en netto minimumloon inclusief vakantie-uitkering   € 1.387,36
af: inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 6,50%   € 89,73  
 premie Awf 5,20%  *)  € 6,79  
 Loonheffing    € 172,66  
bij: vergoeding inkomensafh. bijdrage Zvw 6,50%   € 89,73 € 179,45
        
netto minimumloon ex art. 37, eerste lid, WWB     € 1.207,91

 
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 nettominimumloon begrepen vakantie-uitkering  
 
B. Bruto en netto minimumloon exclusief vakantie-uitkering    
Bruto minimumloon      € 1.284,60
af: inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 6,50%   € 83,40  
 premie Awf 5,20%  *)  € 1,45  
 loonheffing    € 133,91  
bij: vergoeding inkomensafh. bijdrage Zvw 6,50%   € 83,40 € 135,36
        
netto minimumloon      € 1.149,24

 
*) rekening houdend met een franchise van € 1.256,67 per maand 
 
In netto minimumloon begrepen netto vakantie-uitkering is € 1.207,91 - € 1.149,24 = € 58,67 
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II. Berekening van de bijstandsnorm per maand voor gehuwden, een alleenstaande ouder en een 
alleenstaande van 21 tot 65 jaar per 1 juli 2006 
gehuwden, beide partners 21 jaar of ouder   = 1.207,91   
hierin begrepen vakantietoeslag: 4,9% *)   van 1.207,91 = 59,19   
        
alleenstaande ouder 21 jaar of ouder  70% van 1.207,91 = 845,54   
hierin begrepen vakantietoeslag: 4,9% *)   van 845,54 = 41,43   
        
alleenstaande 21 jaar of ouder  50% van 1.207,91 = 603,96   
hierin begrepen vakantietoeslag: 4,9% *)   van 603,96 = 29,59   

 
*) 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 € 58,67 
Nettominimumloon  € 1207,91 
Verhouding € 58,67 / 1207,91 x 100% = 4,857% 
   afgerond 4,9% 
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Bijlage III 
 
Wijziging van de netto bedragen genoemd in de IOAW en de IOAZ per 1 juli 2006  
(voor grondslagen zie bijlage IV) 

      1-7-2006    (oud)   
IOAW           
netto bedragen genoemd in artikel 5 van de IOAW voor:         
werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder € 603,96  (€ 600,60 )
          
alleenstaande werkl. werkn. van 21 jaar of ouder met een of meer kinderen € 1.087,12  (€ 1.081,08 )
          
alleenstaande werkl. werkn. van 21 jaar of ouder zonder kinderen         
 - van 23 jaar of ouder € 845,54  (€ 840,84 )
 - van 22 jaar  € 687,26  (€ 682,49 )
 - van 21 jaar  € 604,52  (€ 600,91 )
          
alleenstaande werkl. werkn. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen         
 - alleenstaand  € 1.051,86  (€ 1.045,30 )
 - thuisinwonend € 788,10  (€ 783,10 )
          
alleenstaande jonger dan 21 jaar zonder kinderen, alleenwonend € 584,37  (€ 580,72 )
alleenstaande jonger dan 21 jaar, thuisinwonend € 320,61  (€ 318,52 )
          
IOAZ          
netto bedragen genoemd in artikel 5, vijfde lid, van de IOAZ voor:         
gewezen zelfstandige en de echtgenoot € 603,96  (€ 600,60 )
alleenstaande gewezen zelfstandige met een of meer kinderen € 1.087,12  (€ 1.081,08 )
alleenstaande gewezen zelfstandige zonder kinderen € 845,54  (€ 840,84 )
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Bijlage IV  
 
Grondslagen als bedoeld in artikel 5 van de IOAW en de IOAZ per 1 juli 2006 

IOAW   1-7-2006  (oud)  
werkloze werknemer en de echtgenoot met of zonder kinderen € 1.374,24 (€ 1.364,10 ) 
alleenst. werkl. werkn. van 21 jaar of ouder met een of meer kind. € 1.261,69 (€ 1.252,13 ) 
alleenstaande werkl. werkn. van 21 jaar of ouder zonder kinderen          
 - van 23 jaar of ouder € 1.066,42 (€ 1.060,05 ) 
 - van 22 jaar € 818,47 (€ 810,48 ) 
 - van 21 jaar € 687,70 (€ 682,37 ) 
alleenstaande werkl. werkn. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen          
 - alleenstaand € 1.206,35 (€ 1.196,44 ) 
 - thuisinwonend € 791,59 (€ 783,28 ) 
alleenstaande jonger dan 21 jaar zonder kinderen, alleenwonend € 655,94 (€ 650,57 ) 
alleenstaande jonger dan 21 jaar, thuisinwonend € 320,61 (€ 318,52 ) 
vrij te laten bedragen genoemd in het Inkomensbesluit IOAW          
 - maximale vrijlating (art. 3, tweede lid, onderdeel d) € 272,54 (€ 268,38 ) 
 - premie in het kader van voorziening gericht op  
   arbeidsinschakeling (art. 7, tweede lid, onderdeel h) 

€ 2.066,=  (€ 2.054,= ) 

 - kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk (art. 7, 
tweede lid, onderdeel i)      
      per week     (€ 22,= ) *) 
      per maand € 95,=   -  
      per jaar € 764,=  ( ongewijzigd ) 
idem, in kader van voorziening gericht op arbeidsinschakeling       
 - bedrag per maand ten hoogste € 150,=      -    
 - maximum bedrag per jaar € 1.500,=      -    
    
IOAZ          
gewezen zelfstandige en de echtgenoot € 1.374,24 (€ 1.364,10 ) 
alleenstaande gewezen zelfstandige met een of meer kinderen € 1.261,69 (€ 1.252,13 ) 
alleenstaande gewezen zelfstandige zonder kinderen € 1.066,42 (€ 1.060,05 ) 
bedrag genoemd in artikel 5, tweede lid, 2º € 22.288,=  ( ongewijzigd ) 
bedrag genoemd in art. 5, tweede lid, 3º en derde lid, 2º € 18.797,=  (€ 18.633,= )  
buiten beschouwing te laten vermogen (art. 8, tweede lid) € 113.849,=  ( ongewijzigd ) 
bedrag genoemd in artikel 5, eerste lid van de Regeling        
vermogenswaardering IOAZ (art. 5, eerste lid) € 106.135,=  (€ 105.513,= ) 
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   1-7-2006  (oud)  
Correctiepercentage IOAW en IOAZ          
vereveningsbijdrage   5,20% ( ongewijzigd ) 
hierbij geldt een franchise per maand van € 1256,67 ( ongewijzigd ) 

 
*) Het hiergenoemde bedrag was het maximumbedrag per week vanaf 1 januari 2006. Bij besluit van 8 juni 2006, 
Stb. 277 is het bedrag vastgesteld op € 95,- per maand. Het besluit trad inwerking op 21 juni 2006 en werkt terug 
tot en met 1-1-2006 
 
 
Berekening van enkele netto IOAW- en IOAZ-uitkeringen per 1 juli 
2006       
     Gehuwde   alleenstaande    alleenstaande 
     werkloze   partner   ouder    > 23 jaar 
Bruto grondslag     687,12   687,12   1261,69     1066,42 
Bruto uitkering (grondslag*100/108)    636,22   636,22   1168,23     987,43 
premie Awf 5,20%  0,00   0,00   0,00     0,00 
ink.afh.bijdr. Zvw 6,50%  41,35   41,35   75,93     64,18 
werkg.verg. Zvw    41,35   41,35   75,93     64,18 
tabelloon (afgerond)    675,00  675,00  1242,00   1048,50 
totaal heffing    64,66  64,66  140,41 *)  192,16 
Netto    571,56   571,56   1027,82     795,27 
                   
Vakantieuitkering                  
Bruto per maand (grondslag * 8/108)    50,90   50,90   93,46     78,99 
premie Awf 5,20%  0,00   0,00   0,26     0,00 
ink.afh.bijdr, Zvw    3,30   3,30   6,07     5,13 
werkg.verg Zvw 6,50%  3,30   3,30   6,07     5,13 
grondslag loonheffing    54,20   54,20   99,27     84,12 
loonheffing vakantieuitkering    18,50   18,50   33,90     28,72 
                   
Netto    32,40   32,40   59,30     50,27 
                   
Totaal    603,96   603,96   1087,12     845,54 
                     

 *) toelichting in aanmerking genomen loonheffing alleenstaande ouder 
 loonheffing volgens de groene maandtabel 258,25 
 af: alleenstaande-ouderkorting per maand 117,84 
 in aanmerking genomen loonheffing  140,41 
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Bijlage V 
 
Bedragen genoemd in de Wet werk en inkomen kunstenaars per 1 juli 2006 

      1-7-2006   (oud)  
Bijzonder inkomen (artikel 6)           
inkomen uit studiefinanciering          
 - thuisinwonende studerende   € 289,55 ( ongewijzigd ) 
 - uitwonende studerende   € 520,14 ( ongewijzigd ) 
          
Vermogen (artikel 7)          
In de woning gebonden vermogen (tweede lid) € 43.700,= ( ongewijzigd ) 
          
Vermogensgrenzen genoemd in derde lid          
 - alleenstaande   € 5.180,= ( ongewijzigd ) 
 - alleenstaande ouder   € 10.360,= ( ongewijzigd ) 
 - voor de gehuwden tezamen   € 10.360,= ( ongewijzigd ) 
          
Toetredingsgrens (artikel 8)          
 - alleenstaande   € 1.066,95 (€ 1.059,17 ) 
 - alleenstaande ouder   € 1.261,62 (€ 1.252,24 ) 
 - gehuwden   € 1.389,30 (€ 1.376,33 ) 
          
Hoogte van de uitkering (artikel 15)          
 - alleenstaande   € 668,79 (€ 664,00 ) 
 - alleenstaande ouder   € 863,21 (€ 855,58 ) 
 - gehuwden   € 977,50 (€ 969,11 ) 
          
Maximale hoogte uitkering bij definitieve vaststelling (artikel 16)        
 - alleenstaande   € 1.416,75 (€ 1.404,65 ) 
 - alleenstaande ouder   € 1.764,46 (€ 1.750,61 ) 
 - gehuwden   € 1.961,71 (€ 1.943,01 ) 
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Berekening van de netto WWIK-uitkering ex. artikel 15, eerste lid, van de WWIK per 1 juli 2006 

 

onderdeel a 
alleenstaande 

 

onderdeel b 
alleenstaande 

ouder 

onderdeel c 
gehuwden 

Bruto uitkering incl. vakantieuitkering 668,79   863,21 977,50   
premie Awf (franchise € 1256,67) 0,00  0,00 0,00   
inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 43,47  56,10 63,53   
vergoeding inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 43,47  56,10 63,53   
tabelloon (afgerond) 711,00  918,00 1039,50   
totaal heffing *) 76,91  29,75 23,25   
           
Netto 591,88   833,46  954,25   
      
*) Toelichting in aanmerking genomen loonheffing   
marginale loonheffing per jaar  € 2.913,00    € 3.761,00  € 4.259,00  
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  €  923,00    € 357,00  €    279,00  
op maandbasis  € 76,91    € 29,75  € 23,25  
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Bijlage VI 
 
Formules en percentages genoemd in paragraaf 6 (Vakantietoeslag) van de Regeling WWB voor het jaar 
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%

  
 


