
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4. Wijziging bedragen WWB, IOAW, IOAZ en WIK per 1 juli 2004 
 
Algemeen 
Met ingang van 1 juli 2004 zullen de bijstandsnormen, de IOAW en IOAZ-bedragen en de 
WIK-uitkeringen worden gewijzigd. De wijzigingen vinden plaats als gevolg van de 
verhoging van de AWBZ-premie per 1 juli 2004. In verband hiermee zullen per genoemde 
datum nieuwe loonbelastingtabellen van toepassing zijn.  
De wijziging van de WWB-normen vindt van rechtswege plaats. Van de nieuwe 
bijstandsnormen wordt, namens de staatssecretaris, door de directeur Werk en Bijstand 
mededeling gedaan in de Staatscourant. 
De verhoging van de AWBZ-premie leidt eveneens tot de aanpassing van de in de IOAW, 
de IOAZ en de WIK genoemde bedragen voorzover deze zijn gekoppeld aan het 
nettominimumloon.  

./. In bijlage I zijn de bijstandsnormen opgenomen zoals deze per 1 juli 2004 zullen gelden. De 
berekening van de bijstandsnormen per maand voor een echtpaar, een alleenstaande  

./.  ouder en een alleenstaande van 21 tot 65 jaar is weergegeven in bijlage II. De netto in de 

./. IOAW en de IOAZ genoemde bedragen staan in bijlage III, de grondslagen ingevolge de 

./. ./. IOAW en de IOAZ in bijlage IV en de netto WIK-bedragen in bijlage V. De desbetreffende 
mededeling en wijzigingsbesluiten zullen binnenkort in de Staatscourant worden 
gepubliceerd. 
 
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 is 
afgeleid van de verhouding tussen de netto aanspraak op vakantietoeslag en het maandloon 
die bij het netto minimumloon bestaat. De in de bijstandsnorm/ –uitkering begrepen 
vakantietoeslag bedraagt 4,6 procent.  
 
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 belasting 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. 
 
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 juli 2004. 
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./. In de bijlagen III en IV zijn de netto IOAW- en IOAZ-bedragen, respectievelijk de daaraan 

gekoppelde grondslagen, opgenomen zoals die per 1 juli 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. 
 
Vereveningsbijdrage 
Uitkeringen ingevolge de IOAW en de IOAZ moeten worden verminderd met de vereve-
ningsbijdrage. De vereveningsbijdrage is het equivalent van het werknemersdeel in de Awf-
premie. Het werknemersdeel in de Awf-premie blijft per 1 juli ongewijzigd vastgesteld op 
5,8 procent. De franchise bedraagt € 58,00 per dag. De vereveningsbijdrage wordt berekend 
over de bruto IOAW- of IOAZ-uitkering. Gezien de hoogte van de franchise zal een inhou-
ding van de vereveningsbijdrage bij de berekening van de netto IOAW- en IOAZ-uitkering 
in de praktijk overigens niet aan de orde zijn. 
 
Toepassing van artikel 9, vierde en vijfde lid, van de IOAW 
De toetsingsinkomens van IOAW-gerechtigden, die zijn onderworpen aan de beperkende 
werking van artikel 9, vierde en vijfde lid van de IOAW volgen de ontwikkeling van het 
bruto minimumloon. Aangezien dit per 1 juli niet wordt aangepast zullen de 
toetsingsinkomens blijven gehandhaafd op het niveau waarop ze laatstelijk zijn vastgesteld. 
 
Bijstandspercentagetarief 
Als gevolg van de verhoging van de AWBZ-premie per 1 juli 2004 verandert tevens het 
afgeronde bijstandspercentageratief voor de categorie “overige personen”. Het percentage 
dat voor de tweede helft van 2004 dient te worden gehanteerd bedraagt 27 %. De opslag-
percentages voor het werknemersdeel en het werkgeversdeel van de premie ingevolge de 
Ziekenfondswet bedragen per genoemde datum respectievelijk 1,61 % en 8,71 % (zie 
bijlage I).   
 
Ziekenfondspremie over de uitkering aan zelfstandigen 
Met ingang van 1 januari 2000 is een groot deel van de zelfstandigen die bijstand ontvangen 
op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ 2004) verplicht 
verzekerd ingevolge de Ziekenfondswet. De procentuele premie voor het jaar 2004 bedraagt 
8 % van het bruto bedrag. Als gevolg van de wijziging van het bijstandspercentagetarief per 
1 juli 2004 verandert ook het opslagpercentage voor Zfw. Uitgaande van de netto uitkering 
wordt dit 11,18 %. Daarbij is rekening gehouden met een opslagpercentage voor de 
loonheffing van 25,73 %. De loonheffing dient te worden berekend over de netto uitkering 
verhoogd met het opslagpercentage voor de premie Zfw. 
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Ziekenfondspremie over de WIK-uitkering 
Kunstenaars die op grond van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK) een 
renteloze geldlening ontvangen zijn verzekerd ingevolge de Ziekenfondswet. Over deze 

./. voorlopige uitkering (opgenomen in bijlage V) is een procentuele premie verschuldigd.  
         Het premiepercentage voor de ziekenfondsverzekering van WIK-gerechtigden is voor het 

jaar 2004 vastgesteld op 10,2. De premie wordt geheven over de tot een brutobedrag 
herleide uitkering en bedraagt per 1 juli 2004 10,2% van (uitkering + 18%). Ten aanzien van 
de vaststelling van de bruteringsfactor, die per 1 juli 2004 1,18 bedraagt, is uitgegaan van de 
volledige WIK-uitkering, dus zonder rekening te houden met eigen middelen. Als de 
definitieve WIK-uitkering na afloop van een kalenderjaar op een lager bedrag wordt 
vastgesteld, blijft de reeds door de centrumgemeente ingehouden en afgedragen premie 
gehandhaafd.  

 
Ziekenfondspremie voor personen in een inrichting 
De ziekenfondspremie voor personen die algemene bijstand ontvangen met toepassing van 
artikel 23 WWB (personen in een inrichting) is voor het jaar 2004 vastgesteld op € 4,70 per 
dag. 
 
Rekenvoorschrift voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen 
aan het eind van het jaar 2004 
De verhoging van de AWBZ-premie per 1 juli 2004 heeft 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 2004. 
 
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 juli 2004 geldende belasting- en premietarieven. Aangezien per 1 juli 2004 de 
loonbelastingtabellen wijzigen 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 juli 2004 gelden. 
 
Onkostenvergoeding vrijwilligers  
In de mededeling betreffende de normwijzigingen per 1 januari 2004 waren ten aanzien van 
de onkostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk bedragen genoemd van 
respectievelijk € 20,30 per week en € 711,00 per jaar. De bedragen waren gebaseerd op een 
indexering ingevolge de Wet werk en bijstand. Inmiddels vindt de parlementaire 
behandeling plaats van het wetsvoorstel “Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige 
andere wetten in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele 
omissies in de invoeringswet Wet werk en bijstand” (TK 2003-2004, 29 499). In dit 
wetsvoorstel wordt artikel 31 van de Wet werk en bijstand zodanig aangepast dat ten 
aanzien van de vaststelling van de bedoelde bedragen wordt aangesloten bij de Regeling 
onkostenvergoeding vrijwilligers, ex artikel 6, tiende lid, van de Coördinatiewet Sociale 
Verzekering. De in deze regeling genoemde bedragen zijn voor het jaar 2004 vastgesteld op 
respectievelijk € 21 per week en € 735 per jaar. Blijkens genoemd wetsvoorstel zullen deze 
bedragen met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2004 in de Regeling WWB worden 
opgenomen. 
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bijlage I  
Overzicht van de bedragen genoemd in de Wet werk en bijstand per 1 juli 2004. De oude bedragen zijn 
tussen haakjes opgenomen 
      1-7-2004 (oud) 
Wet werk en bijstand               
Belanghebbenden jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen (art. 20, eerste lid)  
 - alleenstaanden     € 199,01 (€ 199,77 ) 
 - gehuwden; beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar  € 398,02 (€ 399,54 ) 
 - gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder  € 774,92 (€ 777,88 ) 
Belanghebbenden jonger dan 21 jaar met een of meer ten laste komende           
kinderen (art. 20, tweede lid)             
 - alleenstaande ouder     € 429,37 (€ 431,01 ) 
 - gehuwden; beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar  € 628,38 (€ 630,78 ) 
 - gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder  € 1005,28 (€ 1009,12 ) 
Belanghebbenden van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar (art. 21)          
 - alleenstaande     € 575,91 (€ 578,11 ) 
 - alleenstaande ouder     € 806,27 (€ 809,35 ) 
 - gehuwden, beide echtgenoten jonger dan 65 jaar  € 1151,82 (€ 1156,21 ) 
Belanghebbenden van 65 jaar of ouder (art. 22)           
 - alleenstaande     € 861,78 (€ 864,85 ) 
 - alleenstaande ouder     € 1091,05 (€ 1092,83 ) 
 - gehuwden, beide echtgenoten 65 jaar of ouder  € 1217,84 (€ 1219,82 ) 
 - gehuwden, een echtgenoot jonger dan 65 jaar  € 1217,84 (€ 1219,82 ) 
               
Maximale toeslag (art. 25, tweede lid)   € 230,36 (€ 231,24 ) 
               
Verblijf in een inrichting (art. 23, eerste lid)           
 - alleenstaande of alleenstaande ouder   € 250,85 (€ 251,84 ) 
 - gehuwden     € 390,21 (€ 391,74 ) 
               
NB. De hier bovengenoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag          
Deze bedraagt van de betreffende bijstandsnorm c.q. toeslag (art. 19, derde lid): 4,6% (ongewijzigd ) 
               
Niet tot de middelen te rekenen bedragen (art. 31, tweede lid)          
premie in kader van voorziening gericht op arbeidsinschakeling (onderdeel j) € 1.976,= (€ 1.984,= ) 
onkostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk (onderdeel k)          
 - bedrag per week ten hoogste    € 21,= (€ 20,30 ) 
 - maximum bedrag per jaar    € 735,= (€ 711,= ) 
maximaal vrij te laten inkomsten uit arbeid (onderdeel o)  € 165,= (€ 166,= ) 
               
Bijzonder inkomen (art. 33, tweede lid)            
In aanmerking te nemen inkomen uit studiefinanciering           
 - thuisinwonende studerende    € 280,17 (ongewijzigd ) 
 - uitwonende studerende    € 503,30 (ongewijzigd ) 
               
Buiten beschouwing te laten particuliere oudedagsvoorziening (art. 33, 
vijfde lid)          
 - alleenstaande en alleenstaande ouder   € 16,75 (ongewijzigd ) 
 - echtpaar      € 33,50 (ongewijzigd ) 
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      1-7-2004 (oud)   
Buiten beschouwing te laten vermogen (art. 34, tweede en derde lid)      
in de woning gebonden vermogen voorzover dit minder bedraagt dan € 42.700,= (ongewijzigd ) 
vermogensgrenzen              
 - alleenstaande     € 5.065,= (ongewijzigd ) 
 - alleenstaande ouder     € 10.130,= (ongewijzigd ) 
 - gehuwden     € 10.130,= (ongewijzigd ) 
Drempelbedrag bijzondere bijstand (art. 35, tweede lid)  € 111,= (ongewijzigd ) 
               
Langdurigheidstoeslag (art. 36, vijfde lid)            
 - gehuwden     € 462,= (ongewijzigd ) 
 - alleenstaande ouder     € 415,= (ongewijzigd ) 
 - alleenstaande     € 324,= (ongewijzigd ) 
               
II. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004           
bedrag genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b € 159.004,= (ongewijzigd ) 
bedrag genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel b  € 37.835,= (ongewijzigd ) 
bedrag genoemd in artikel 3, tweede lid   € 111.303,= (ongewijzigd ) 
percentage genoemd in artikel 6, tweede lid     20,0% (ongewijzigd ) 
percentage genoemd in artikel 15, onderdeel a    4,5% (ongewijzigd ) 
maximale geldlening (art. 20, eerste lid)   € 165.216,= (ongewijzigd ) 
               
Bedrijfskapitaal om niet aan gevestigde zelfstandige (art. 22) € 8.261,= (ongewijzigd ) 
Bedrijfskapitaal aan beginnende zelfstandige (art. 24)  € 30.417,= (ongewijzigd ) 
Inkomenseis oudere zelfstandige (art. 25)   € 6.562,= (ongewijzigd ) 
Bijstand voor bedrijfskapitaal oudere zelfstandigen (art. 26) € 8.261,= (ongewijzigd ) 
Voorbereidingskosten starter (art. 29, eerste lid)  € 2.513,= (ongewijzigd ) 

 
Over de bijstand verschuldigde loonbelasting, premies volksverzekeringen en ziekenfondspremie vanaf 
1 juli 2004 

     
heffings- 

percentage 1) 
          premie 

Ziekenfondswet 
         wn deel 2) wg deel 2) 
a. personen van 65 jaar en ouder   0,0% 6,38% 0,00% 
b. personen als bedoeld in de artikel 20, eerste lid, 
onderdelen a en b, en tweede lid, onderdelen a en b, van de 
Wet werk en bijstand 0,0% 1,27% 6,84% 
         
c. overige personen    27,0% 1,61% 8,71% 
             
bij onbelaste uitkeringen (o.a. krediethypotheek)         
 - personen jonger dan 65 jaar   0,0% 1,27% 6,84% 
 - personen van 65 jaar en ouder   0,0% 6,38% 0,00% 

 
1) het heffingspercentage dient te worden toegepast op de netto bijstand vermeerderd met het 
werknemersaandeel premie ZFW 
2) het opslagpercentage premie Ziekenfondswet (zowel werknemersaandeel als werkgeversaandeel) dient te 
worden berekend over de netto bijstandsuitkering 
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bijlage Ia 
Rekenvoorschrift voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen aan het eind van 
het jaar 2004. 
 
 
 
 
 
Overzicht met toe te passen percentages en bedragen voor bijstandsgerechtigden:    
                             
          jonger dan 65 jaar van 65 jaar en ouder  
A  Algemene heffingskorting *)   € 1.825,00    gehuwden € 1.270,00   
        alleenstaanden € 1.518,00   
           
B  tariefpercentage 1e schijf van het  
schijventarief 

33,55%    15,65%  

           
C  tariefpercentage 1e schijf van het  
schijventarief na correctie  
arbeidskorting 

31,656%    14,766%  

           
D  bruteringspercentage bijstand waarover  
Ziekenfondspremie is verschuldigd 

56,91%    19,97%  

           
E  bruteringspercentage bijstand waarover  
geen Ziekenfondspremie is verschuldigd  
(bijvoorbeeld partneralimentatie) 

50,49%    18,55%  

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

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

De wijziging van de AWBZ-premie per 1 juli 2004 leidt tot aanpassing van het 
rekenvoorschrift voor de brutering van de bijstandsuitkeringen. Het aangepaste 
rekenvoorschrift geldt voor het hele jaar 2004  
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bijlage II 
 

Berekening van het nettominimumloon als  bedoeld in artikel 37 van de Wet werk en bijstand  
per 1 juli 2004 
Bruto minimumloon     € 1264,80 
af:        
premie Zfw 1,25%  € 15,81   
premie Awf 5,80%  *) € 0,47   
loonheffing   € 149,25   
      € 165,53 
        
netto minimumloon     € 1099,27 
        
*) rekening houdend met een franchise van € 58,00 per dag 
        
bruto vakantieuitkering    € 101,18 
af:        
premie Zfw   € 1,26   
premie Awf   € 5,86   
loonheffing   € 41,51   
      € 48,63 
        
netto vakantie-uitkering    € 52,55 
        
netto minimumloon ex art. 37, eerste lid, WWB  € 1151,82 

 
Berekening van de bi jstandsnorm per maand voor gehuwden, een alleenstaande ouder en een 
alleenstaande van 21 tot 65 jaar per 1 juli 2004 
gehuwden, beide partners 21 jaar of ouder 1099,27 + 52,55  =  € 1151,82 
hierin begrepen vakantietoeslag: 4,6% van 1151,82  =  € 52,98 
        
alleenstaande ouder 21 jaar of ouder 70% van  1151,82  =  € 806,27 
hierin begrepen vakantietoeslag: 4,6% van 806,27  =  € 37,09 
        
alleenstaande 21 jaar of ouder 50% van  1151,82  =  € 575,91 
hierin begrepen vakantietoeslag: 4,6% van 575,91  =  € 26,49 
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bijlage III  
Wijziging van de netto bedragen genoemd in de IOAW en de IOAZ per 1 juli 2004 
(voor grondslagen zie bijlage IV) 
      1-7-2004  (oud)  
IOAW             
netto bedragen genoemd in artikel 5 van de IOAW voor:         
werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder € 575,91 (€ 578,11 ) 
             
alleenstaande werkl. werkn. van 21 jaar of ouder met een of meer 
kinderen € 1036,64 (€ 1040,59 ) 
             
alleenstaande werkl. werkn. van 21 jaar of ouder zonder kinderen        
 - van 23 jaar of ouder     € 806,28 (€ 809,35 ) 
 - van 22 jaar     € 660,82 (€ 663,58 ) 
 - van 21 jaar     € 581,02 (€ 583,39 ) 
             
alleenstaande werkl. werkn. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen        
 - alleenstaand     € 1006,61 (€ 1010,43 ) 
 - thuisinwonend     € 754,32 (€ 757,20 ) 
             
alleenstaande jonger dan 21 jaar zonder kinderen, alleenwonend € 559,23 (€ 561,35 ) 
alleenstaande jonger dan 21 jaar, thuisinwonend  € 306,94 (€ 308,12 ) 

 
IOAZ 
netto bedragen genoemd in artikel 5, vijfde lid, van de IOAZ voor:        
gewezen zelfstandige en de echtgenoot   € 575,91 (€ 578,11 ) 
alleenstaande gewezen zelfstandige met een of meer kinderen € 1036,64 (€ 1040,59 ) 
alleenstaande gewezen zelfstandige zonder kinderen  € 806,28 (€ 809,35 ) 
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Bijlage IV 
Grondslagen als bedoeld in artikel 5 van de IOAW en de IOAZ per 1 juli 2004 
IOAW 1-7-2004  (oud)  
werkloze werknemer en de echtgenoot met of zonder kinderen € 1346,16 (€ 1346,24 ) 
alleenst. werkl. werkn. van 21 jaar of ouder met een of meer kind. € 1225,35 (€ 1225,34 ) 
alleenstaande werkl. werkn. van 21 jaar of ouder zonder kinderen        
 - van 23 jaar of ouder € 1040,67 (€ 1040,40 ) 
 - van 22 jaar € 808,80 (€ 808,95 ) 
 - van 21 jaar € 681,51 (€ 681,74 ) 
alleenstaande werkl. werkn. jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen        
 - alleenstaand € 1176,73 (€ 1176,78 ) 
 - thuisinwonend € 775,23 (€ 775,69 ) 
alleenstaande jonger dan 21 jaar zonder kinderen, alleenwonend € 647,82 (€ 647,86 ) 
alleenstaande jonger dan 21 jaar, thuisinwonend € 310,81 (€ 312,01 ) 
vrij te laten bedragen genoemd in het Inkomensbesluit IOAW        
 - maximale vrijlating (art. 3, tweede lid, onderdeel d) € 263,12 (€ 263,40 ) 
 - premie in het kader van voorziening gericht op  
   arbeidsinschakeling (art. 7, tweede lid, onderdeel h) € 1.976,= (€ 1.984,= ) 
 - kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk (art. 7, tweede 
lid, onderdeel i)        
      per week € 21,= (€ 20,30 ) 
      per jaar € 735,= (€ 711,= ) 
        
IOAZ        
gewezen zelfstandige en de echtgenoot € 1346,16 (€ 1346,24 ) 
alleenstaande gewezen zelfstandige met een of meer kinderen € 1225,35 (€ 1225,34 ) 
alleenstaande gewezen zelfstandige zonder kinderen € 1040,67 (€ 1040,40 ) 
bedrag genoemd in artikel 5, tweede en derde lid € 22.716,= (€ 22.695,= ) 
buiten beschouwing te laten vermogen (art. 8, tweede lid) € 111.303,= (ongewijzigd ) 
bedrag genoemd in artikel 5, eerste lid van de Regeling        
vermogenswaardering IOAZ (art. 5,  eerste lid) € 101.525,= (€ 101.902,= ) 
Correctiepercentage IOAW en IOAZ        
vereveningsbijdrage   5,80% (ongewijzigd ) 
hierbij geldt een franchise per dag van € 58,= (ongewijzigd ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

10 
 

 

Berekening van enkele netto IOAW- en IOAZ-uitkeringen 
    gehuwde alleenstaande  alleenstaande 
    werkloze partner ouder  > 23 jaar 
bruto grondslag    673,08 673,08 1225,35  1040,67 
bruto uitkering (grondslag x 100/108) 623,22 623,22 1134,58  963,58 
AWf  (franchise € 58,00 per dag) 5,80% 0,00 0,00 0,00  0,00 
Zfw-premie werkgever 6,75% 42,06 42,06 76,58  65,04 
tabelloon    661,50 661,50 1210,50  1026,00 
loonheffing   70,83 70,83 140,75 *) 193,66 
Zfw-premie werknemer 1,25% 7,79 7,79 14,18  12,04 
netto uitkering   544,60 544,60 979,65  757,88 
         
bruto vakantieaanspraak   49,86 49,86 90,77  77,09 
Awf   5,80% 0,00 0,00 0,00  0,00 
Zfw-premie werkgever 6,75% 3,36 3,36 6,12  5,20 
loonheffing  33,70% 17,93 17,93 32,65  27,73 
Zfw-premie werknemer 1,25% 0,62 0,62 1,13  0,96 
netto vakantieaanspraak  31,31 31,31 56,99  48,40 
         
totaal netto IOAW/IOAZ  575,91 575,91 1036,64  806,28 

 
*) toelichting in aanmerking genomen loonheffing alleenstaande ouder 
loonheffing volgens de groene maandtabel 255,83 
af: alleenstaande-ouderkorting per maand 115,08 
in aanmerking genomen loonheffing 140,75 

Bijlage V 
 
Bedragen genoemd in de Wet inkomensvoorziening kunstenaars per 1 juli 2004 
      1-7-2004 (oud) 
Bedragen genoemd in artikel 4, onderdeel a             
(de toepasselijke bijstandsnormen inclusief de maximale 
toeslagen):          
               
alleenstaande     € 806,27 (€ 809,35 ) 
alleenstaande ouder     € 1036,63 (€ 1040,59 ) 
gehuwd      € 1151,82 (€ 1156,21 ) 
               
Renteloze geldlening genoemd in artikel 9, eerste lid:           
alleenstaande     € 564,39 (€ 566,55 ) 
               
De bedragen als bedoeld in onderdeel b en c zijn:           
alleenstaande ouder (onderdeel b)   € 794,75 (€ 797,79 ) 
gehuwd (onderdeel c)     € 909,94 (€ 913,41 ) 
               
Bijverdienhoogte (125% van de bijstandsnorm):           
(bedragen genoemd in artikel 10, tweede lid)            
alleenstaande (onderdeel a)    € 1007,84 (€ 1011,69 ) 
alleenstaande ouder (onderdeel b)   € 1295,79 (€ 1300,74 ) 
gehuwd (onderdeel c)     € 1439,78 (€ 1445,26 ) 
               
De in de uitkering begrepen vakantietoeslag bedraagt:    4,6% (ongewijzigd ) 
(artikel 11, eerste lid)               

 
Bijlage VI 
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Formules en percentages genoemd in paragraaf 6 (Vakantietoeslag) van de Regeling WWB voor de 
periode 1 juli 2004 tot en met 31 december 2004 
 
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 € 442,34 8,00% x   ink     
€ 442,34 € 531,46 7,76% x   ink    -   €    11,79 
€ 531,46 € 969,10 6,64% x   ink   -   €    5,87 
€ 969,10 € 978,82 1,16% x   ink   +  €    47,30 
€ 978,82 € 1039,56 1,00% x   ink   +  €    41,80 
€ 1039,56     5,84% x   ink   -   €    8,49 

 
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 € 417,47 8,00% x   ink     
€ 417,47 € 882,53 8,02% x   ink    -  €    12,18 
€ 882,53 € 890,59 1,38% x   ink   +  €    46,22 
€ 890,59 € 940,96 1,21% x   ink   +  €    40,84 
€ 940,96     7,05% x   ink    -  €    14,12 

 
Artikel 13. Vakantieaanspraak voor personen jonger dan 65 jaar voor wie 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 € 730,45 8,00% x   ink       
€ 730,45 € 738,52 1,38% x   ink   +  €    48,33 
€ 738,52 € 788,88 1,00% x   ink   +  €    42,78 
€ 788,88     7,05% x   ink   -   €    3,41 

 
Artikel 14. Vakantieaanspraak voor personen van 65 jaar of ouder 
Percentage genoemd in het eerste lid 5,20% 
Percentage genoemd in het tweede lid 8,00% 
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5. Budget bij samenwerking 2005 
 
Indien u van plan bent om zich per 1 januari 2005 met andere gemeenten te laten aanmerken 
als samenwerkingsverband voor de WWB, dan is voor u het volgende van belang. 
• Indien het samenwerkingsverband als één entiteit aangemerkt wil worden, is het 

noodzakelijk dat uit de gemeenschappelijke regeling ondubbelzinnig blijkt dat er sprake 
is van integrale overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 
deelnemende gemeenten aan het Openbaar Lichaam op grond van de Wgr. Uit de 
gemeenschappelijke regeling moet eenduidig op te maken zijn dat hiervan sprake is.  

• Als enige uitzondering op de voorwaarde van integrale overdracht geldt voor de Wet 
Werk en Bijstand (WWB) dat de overdracht van de verordenende taken als bedoeld in 
art. 8, art. 8a en art. 47 van de WWB aan het Openbaar Lichaam optioneel is. In deze 
bijlage treft u tevens aanvullende informatie die specifiek betrekking heeft op de 
combinatie van samenwerking in een Wgr-verband en de WWB. 

• Uit de regeling moet blijken welke wetten en/of regelingen het samenwerkingsverband 
uitvoert. Voor de WWB wordt er door het ministerie vanuit gegaan dat uw 
samenwerkingsverband zowel het Inkomens- als het Werkdeel van de WWB betreft. 
Indien dit niet het geval is dient u dat zelf aan te geven.  

 
Gemeenten die met ingang van 1 januari 2005 met een aantal gemeenten een 
samenwerkingsverband voor de uitvoering van de WWB op grond van de Wet 
gemeenschappelijke regeling (Wgr) gaan oprichten, moeten uiterlijk 1 augustus 2004 de 
volgende stukken hebben ingediend (t.a.v. de heer L. Messina, Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, directie GOB): 
• Een door Gedeputeerde Staten gewaarmerkt afschrift van de gemeenschappelijke 

regeling op grond van de Wgr; 
• Een rekeningnummer bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) op naam van het 

samenwerkingsverband; 
• Een machtiging van de comptabele (de rekeninghouder) van het samenwerkingsverband, 

waarin is vermeld dat het Rijk de genoemde BNG-rekening onbeperkt mag belasten 
voor de verrekening van publiekrechtelijke schulden van het samenwerkingsverband. 

 
Indien een samenwerkingsverband door SZW wordt aangemerkt als één entiteit, betekent dit 
automatisch dat het samenwerkingsverband één budget krijgt en één verantwoording 
indient. De individuele gemeenten die behoren bij een door SZW aangemerkt 
samenwerkingsverband ontvangen dus niet langer ieder een afzonderlijke uitkering; in 
plaats daarvan ontvangt het samenwerkingsverband één uitkering. De optelsom van het 
aantal inwoners van de aan het samenwerkingsverband deelnemende gemeenten is bepalend 
voor de toepassing van de objectieve en/of historische grondslag. Het budget voor het 
samenwerkingsverband kan hoger of lager uitvallen dan de optelsom van de budgetten van 
de individuele gemeenten. 
 
Voor vragen over het indienen van de stukken inzake het samenwerkingsverband: 
Dhr. L. Messina, 070 – 333 41 33 of lmessina@minszw.nl  
Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot de samenwerking op het terrein van de WWB: 
Mw. J. Day, 070 – 333 58 20 of jday@minszw.nl  
Voor vragen met betrekking tot de budgetberekening voor de WWB bij samenwerking: Mw. 
E. Claessens, 070 – 333 56 82 of eclaessens@minszw.nl  
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6. Gegevensuitwisseling langdurigheidstoeslag tussen gemeenten en UWV. 
 
In de verzamelbrief van 29 januari 2004 (Intercom/2004/5020) heb ik u geïnformeerd over 
de standaardprocedure voor gegevensuitwisseling langdurighe idstoeslag tussen gemeenten 
en UWV. De werkgroep uitvoering langdurigheidstoeslag, bestaande uit vertegenwoordigers 
van een aantal gemeenten, VNG, Divosa, SZW en UWV, hebben de betreffende procedure 
onlangs geëvalueerd. Hieruit zijn een aantal aanpassingen naar voren gekomen. U kunt de 
aangepaste procedure gegevensuitwisseling hieronder, alsmede op gemeenteloket.szw.nl 
(WWB>Inkomen>Uitvoering langdurigheidstoeslag) vinden. 
 
De aanpassingen van de procedure gegevensuitwisseling gemeenten-UWV, hebben 
betrekking op de volgende punten: 

• Het opvragen van de standaardgegevensset door gemeenten bij UWV kan alleen bij 
de Informatiedesk GSA plaatsvinden; dit kan zowel via het mailadres gsa@uwv.nl 
als per post. Het postadres is: UWV, Informatiedesk GSA, Postbus 8300, 1005 CA 
Amsterdam. 

• De gegevensset wordt alleen opgevraagd ter verificatie van gegevens die door 
belanghebbende zijn verstrekt en indien de informatie die noodzakelijk is voor het 
vaststellen van het recht op een langdurigheidstoeslag niet door de belanghebbende 
zelf kan worden geleverd. 

• Het UWV streeft ernaar om de aangevraagde gegevensset binnen 3 weken naar de 
gemeente te sturen.  

 
Voorts breng ik nog in het kader van de gegevensuitwisseling gemeenten-UWV het 
volgende onder uw aandacht: 

• De belanghebbende is primair zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van 
gegevens op grond waarvan het recht op een langdurigheidstoeslag kan worden 
vastgesteld  

• Indien uit informatie van de belanghebbende op voorhand al blijkt dat er recht dan 
wel geen recht bestaat op een langdurigheidstoeslag, dan is het uitvragen van de 
gegevensset van de betreffende belanghebbende bij UWV niet nodig. De gemeente 
heeft de mogelijkheid om de belanghebbende bij het verzoek om gegevens te 
verstrekken, een hersteltermijn aan te bieden.  

• Bij het opvragen van de gegevensset moet uitdrukkelijk de reden (wettelijke 
grondslag) worden aangegeven waarom de gegevens bij UWV worden uitgevraagd, 
namelijk: het betreft gegevens voor de vaststelling van het recht op een 
langdurigheidstoeslag ex artikel 36 WWB met toepassing van artikel 64 eerste lid, 
onderdeel b, WWB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


