Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2015 vastgesteld
op € 1.501,80 per maand. In verband hiermee zal het netto
minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de
Participatiewet per genoemde datum eveneens wijzigen.
Uiteraard heeft dit gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen en grondslagen
IOAW en IOAZ. Voor de relevante belastingtarieven en de
heffingskortingen geldt nog een voorbehoud van definitieve
instemming door de Eerste Kamer.
De wijziging van de bijstandsnormen vindt van rechtswege
plaats. Van de definitieve nieuwe bedragen wordt, namens de
staatssecretaris, door de directeur Inkomensverzekeringen en
–Voorzieningen mededeling gedaan in de Staatscourant. Ook
de definitieve 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 2015 zullen gelden. De in de IOAW en de IOAZ
genoemde netto bedragen, die uitgangspunt vormen voor de
grondslagen staan in bijlage II en de grondslagen ingevolge de
IOAW en de IOAZ in bijlage III. Het Toetsingsinkomen IOAW
volgt de ontwikkeling van het bruto minimumloon (0,44%).
In bijlage IV staan de formules en percentages behorende bij
paragraaf 6 (vakantietoeslag) van de Regeling Participatiewet,
IOAW en IOAZ voor 2015. In bijlage V worden de bedragen uit
de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz
2004 vermeld. In bijlage VI vindt u de schatting van de
belastbare inkomens 2015. Bijlage VII bevat de rekenregels en
het bijstandspercentagetarief voor 2015. In bijlage VIII wordt
kort ingegaan op de kostendelersnorm. In bijlage IX ten slotte
worden de twee verschillende overgangsrechten beschreven.

Wijziging
bedragen
Participatiewet
IOAW, IOAZ en Bbz 2004 per 1 januari 2015

Wet hervorming kindregelingen
Vanaf 2015 zijn er vier regelingen die ouders financieel
ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden
budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De
overige regelingen verdwijnen of gaan op in andere regelingen.
Met dit wetsvoorstel wordt de aanvulling voor alleenstaande
ouders in de minimumregelingen afgeschaft. Daarmee vervalt
de hogere norm voor alleenstaande ouders. Dit geldt voor
onder andere de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004.

Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele
andere wetten
Met ingang van 1 januari 2015 treedt de kostendelersnorm
voor de Participatiewet in werking. De invoering strekt ertoe
de bijstandsnorm voor meerpersoonshuishoudens meer in
overeenstemming te brengen met de lagere bestaanskosten.
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Verbetering berekeningssystematiek bijstandsnormen pensioengerechtigden
Met ingang van 1 januari 2015 wordt de wijze waarop de bijstandsnormen voor pensioengerechtigden (aio) worden vastgesteld
verbeterd. Vanwege de verbetering van de berekeningssystematiek zullen pensioengerechtigden met een aio-aanvulling op gelijke wijze
als andere ouderen op dit inkomensniveau kunnen profiteren van het financiële voordeel dat de ouderenkortingen bieden.

Rentepercentage artikel 8, tweede lid IOAZ
Het rentepercentage genoemd in artikel 8, tweede lid van de IOAZ wordt op basis van een nieuwe berekeningssystematiek aangepast
van 4% naar 3%. Dit percentage wordt gebruikt voor de berekening van het voordeel uit vermogen dat meer is dan € 129.511,00 (naast
de pensioenvrijstelling van € 118.771,00 indien er sprake is van een pensioentekort).

Bijlage I
Overzicht van de bedragen genoemd in de Participatiewet en het Bbz 2004 per 1 januari 2015.
1 Juli 2014

1 Januari 2015

- alleenstaande, indien hij 18, 19 of 20 jaar is

€ 234,88

€ 237,16

- gehuwden waarvan beide echtgenoten 18 ,19 of 20 jaar zijn

€ 469,76

€ 474,32

-gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf
hebben, en waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder

€ 914,63

€ 923,47

- een alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar

€ 234,88

€ 237,16

- gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn

€ 741,66

€ 748,84

€ 1.186,53

€ 1.197,99

- een alleenstaande of een alleenstaande ouder die niet met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning
zijn hoofdverblijf heeft

€ 951,64

€ 960,83

- gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf
hebben, en waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.359,49

€ 1.372,62

- een alleenstaande of een alleenstaande ouder die niet met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning
zijn hoofdverblijf heeft

€ 1.044,01

€ 1.077,63

- gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf
hebben, en waarvan één of meer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

€ 1.437,02

€ 1.471,68

- alleenstaande of alleenstaande ouder

€ 301,26

€ 304,18

- gehuwden

€ 468,58

€ 473,13

- alleenstaande

€ 39,00

€ 39,00

- gehuwden

€ 84,00

€ 85,00

5,00%

5,00%

Jongerennormen (art. 20, eerste lid), zonder kinderen

Jongerennorm, met kinderen (art. 20, tweede lid)

- gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf
hebben, en waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder
Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd (art. 21)

Normen pensioengerechtigden (art. 22)

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

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

NB. De hierboven genoemde bedragen zijn inclusief vakantietoeslag. Deze bedraagt van de betreffende bijstandsnorm c.q.
toeslag (art. 19, derde lid)

Niet tot de middelen te rekenen bedragen (art. 31, tweede lid)
Een één- of tweemalig premie (onderdeel j)

€ 2.312,00

€ 2.339,00

€ 95,00

€ 95,00

€ 764,00

€ 764,00

Onkostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk (onderdeel k)
- bedrag per maand ten hoogste
- maximum bedrag per jaar
- bedrag per maand ten hoogste (arbeidsinschakeling)

€ 150,00

€ 150,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

Maximaal vrij te laten inkomsten uit arbeid (onderdeel n)

€ 194,00

€ 196,00

Vrij te laten inkomsten uit arbeid voor een alleenstaande ouder (r)

€ 121,29

€ 122,26

- maximum bedrag per jaar (arbeidsinschakeling)

Maximaal vrij te laten inkomsten uit arbeid van persoon die medisch uren-beperkt is (z)
Buiten beschouwing te laten particuliere oudedagsvoorziening (art. 33, vijfde lid)

€ 124,00
€ 19,35

€ 19,50

€ 49.400

€ 49.700

Buiten beschouwing te laten vermogen (art. 34, tweede en derde lid)
in de woning gebonden vermogen voor zover dit minder bedraagt dan
vermogensgrenzen
- alleenstaande

€ 5.850

€ 5.895

- alleenstaande ouder

€ 11.700

€ 11.790

- gehuwden

€ 11.700

€ 11.790

Drempelbedrag bijzondere bijstand (art. 35, tweede lid)

€ 128,00

€ 129,00

Afbouw dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon

187,50%

186,25%

€ 183.638

€ 185.015

II. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
bedrag genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b
bedrag genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel b
bedrag genoemd in artikel 3, tweede lid
percentage genoemd in artikel 6, tweede lid
Percentage genoemd in artikel 15, onderdeel a
maximale geldlening (art. 20, eerste lid)
Bedrijfskapitaal om niet aan gevestigde zelfstandige (art. 22)

€ 43.698

€ 44.025

€ 128.547

€ 129.511

21,00%

20,00%

8,00%

8,00%

€ 190.812

€ 192.243

€ 9.541

€ 9.612

€ 35.130

€ 35.393

Inkomenseis oudere zelfstandige (art. 25)

€ 7.578

€ 7.635

Bijstand voor bedrijfskapitaal oudere zelfstandigen (art. 26)

€ 9.541

€ 9.612

Bedrijfskapitaal aan beginnende zelfstandige (art. 24)
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Bijlage II
Wijziging van de netto bedragen genoemd in de IOAW en de IOAZ per 1 januari 2015
(voor grondslagen zie bijlage III)

1 Juli 2014

1 Januari 2015

€ 679,75

€ 686,31

- van 23 jaar of ouder

€ 951,64

€ 960,83

- van 22 jaar

€ 787,75

€ 794,76

- van 21 jaar

€ 691,42

€ 698,12

alleenstaande jonger dan 21 jaar zonder kinderen, alleenwonend

€ 655,06

€ 662,28

alleenstaande jonger dan 21 jaar, thuisinwonend

€ 359,91

€ 363,79

gewezen zelfstandige en de echtgenoot

€ 679,75

€ 686,31

alleenstaande gewezen zelfstandige met of zonder kinderen

€ 951,64

€ 960,83

IOAW
netto bedragen genoemd in artikel 5 van de IOAW voor:
werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder
alleenstaande werkloze werknemer van 21 jaar of ouder met of zonder kinderen

IOAZ
netto bedragen genoemd in artikel 5, vijfde lid, van de IOAZ voor:
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Bijlage III
Grondslagen als bedoeld in artikel 5 van de IOAW en de IOAZ per 1 januari 2015
1 Juli 2014

1 Januari 2015

€ 1.579,90

€ 1.580,34

IOAW
Regeling vaststelling grondslagen IOAW
werkloze werknemer en de echtgenoot met of zonder kinderen (art. 1A)
alleenstaande werkloze werknemers van 21 jaar of ouder met of zonder kinderen
- van 23 jaar of ouder (art. 1B)

€ 1.216,81

€ 1.222,54

- van 22 jaar (art. 1C)

€ 959,59

€ 962,36

- van 21 jaar (art. 1D)

€ 808,63

€ 808,99

alleenstaande jonger dan 21 jaar, alleenwonend (art. 1E)

€ 751,13

€ 751,94

alleenstaande jonger dan 21 jaar, thuisinwonend (art. 1F)

€ 359,91

€ 363,79

Vrij te laten bedrag conform art.8, vijfde lid IOAW

€ 202,57

€ 199,81

Vrij te laten bedrag conform art.8, zevende lid IOAW

€ 124,00

Vrij te laten bedragen genoemd in het Inkomensbesluit
- maximale vrijlating
- premie in het kader van voorziening gericht op arbeidsinschakeling

€ 306,56

€ 309,36

€ 2.312,00

€ 2.339,00

- kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk
per maand

€ 95,00

€ 95,00

€ 764,00

€ 764,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

gewezen zelfstandige en de echtgenoot (art. 1A)

€ 1.579,90

€ 1.580,34

alleenstaande gewezen zelfstandige met of zonder kinderen (art. 1C)

€ 1.216,81

€ 1.222,54

bedrag genoemd in artikel 5, tweede lid, 2º

€ 21.816,00

€ 22.511,00

bedrag genoemd in art. 5, tweede lid, 3º en derde lid, 2º

€ 23.292,00

€ 23.087,00

€ 128.547,00

€ 129.511,00

4%

3%

per jaar
- idem, in kader van voorziening gericht op arbeidsinschakeling
bedrag per maand ten hoogste
maximum bedrag per jaar

IOAZ
Regeling vaststelling grondslagen IOAZ

buiten beschouwing te laten vermogen (art. 8, tweede lid)
Berekening inkomen uit vermogen dat meer is dan het in art. 8, tweede lid genoemde grensbedrag.
bedrag genoemd in artikel 5, eerste lid van de Regeling
vermogenswaardering IOAZ (art. 5, eerste lid)

€ 117.444,00

€ 118.771,00

Maximale vrijlating (art. 8, derde lid)

€ 306,56

€ 309,36

Vrij te laten bedrag conform art. 8, negende lid

€ 202,57

€ 199,81

Vrij te laten bedrag conform art. 8, elfde lid

€ 124,00
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Bijlage IV
Formules en percentages genoemd in paragraaf 6 (Vakantietoeslag) van de Regeling Participatiewet,
IOAW en IOAZ voor het jaar 2015
Artikel 11. V
 akantieaanspraak voor personen jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd 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

€ 490,05

8,00%

x ink

€ 490,05

€ 531,45

5,08%

x ink

€ 531,45

€ 639,34

7,76%

x ink

- € 14,25

€ 639,34

€ 1341,41

5,99%

x ink

- € 2,96

5,48%

x ink

- € 2,70

€ 1341,41

Artikel 12. Vakantieaanspraak voor personen jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd met inkomen uit
vroegere arbeid
bij een netto inkomen per maand
gelijk aan of meer dan

bedraagt de aanspraak op vakantietoeslag

en minder dan

€ 0,00

€ 465,76

8,00%

x ink

€ 465,76

€ 502,97

5,08%

x ink

€ 502,97

€ 1156,40

8,00%

x ink

- € 14,69

7,31%

x ink

- € 13,24

€ 1156,40

Artikel 13. Vakantieaanspraak voor personen jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd 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

€ 0,00

€ 972,81

€ 972,81

bedraagt de aanspraak op vakantietoeslag
7,99%

x ink

7,31%

x ink

Artikel 14. Vakantieaanspraak voor personen van pensioengerechtigde leeftijd
1. Indien het inkomen bestaat uit een gekort AOW-pensioen bedraagt de daarbij behorende de aanspraak op vakantie-uitkering voor:
a. een alleenstaande

6,38%

x ink

- het inkomen € 1.042,55 of meer bedraagt

6,24%

x ink

- het inkomen lager is dan € 1.042,55

6,24%

x ink

c. gehuwden, beide partners 65 jaar of ouder

6,68%

x ink

- het inkomen € 865,13of meer bedraagt

6,68%

x ink

- het inkomen lager is dan € 865,13

6,69%

x ink

b. een alleenstaande ouder, indien
- € 13,49

d. gehuwden, één partner jonger dan 65 jaar, indien

2. Indien

naast de gekorte AOW sprake is van een ander inkomen dat recht geeft op vakantietoeslag
bedraagt de aanspraak op die vakantietoeslag

- € 12,06

8,00%
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Bijlage V
Bedragen genoemd in de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in 2015.

1-7-2014

1-1-2015

Excl. btw

Excl. Btw

€ 303,-

€ 305,-

voor een uitgebreid rapport betrekking hebbend op bijstandverlening aan een startende of reeds gevestigde zelfstandige

€ 2.542,-

€ 2.561,-

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

€ 1.502,-

€ 1.513,-

€ 924,-

€ 931,-

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)

  
Artikel 5, tweede lid
- onderdeel a

- 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
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Bijlage VI
Schatting belastbaar inkomen bijstandsgerechtigden voor 2015*)
Personen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
Gehuwd, per partner

€ 9.500

Alleenstaande (70%)

€ 14.700

*) 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.
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Bijlage VII
Rekenregels en bijstandspercentagetarief in 2015
Jonger dan pensioengerechtigde leeftijd

Ouder dan pensioengerechtigde leeftijd

A

Loonheffingskorting

€ 2.203

B

Percentage 1e schijf van het schijventarief

36,50%

18,60%

C

Percentage 1e schijf van het schijventarief na correctie
arbeidskorting

34,545%

17,603%

Percentage loonheffing als over de bijstand bijdrage Zvw
ingehouden moet worden

62,23%

24,30%

E

Percentage loonheffing als over de bijstand geen sprake is
van in te houden bijdrage Zvw

57,48%

22,85%

F

Bruteringsfactor bijdrage-inkomen Zvw

n.v.t.

1,051

G

Bijdrage Zvw

n.v.t.

4,85%

H

Werkgeversheffing Zvw

K

Maximum bijdrage-inkomen Zvw

D

Bijstandsgerechtigde
Personen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
Bbz 2004
Overige personen

Gehuwden

€ 2.165

6,95%

n.v.t.

€ 51.976

€ 51.976

Bijstandspercentagetarief
0,0%
57,48%
24,8%

Bijlage VIII
Kostendelersnorm in de WWB
Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten in werking. De invoering van de
kostendelersnorm strekt ertoe de bijstandsnorm voor meerpersoonshuishoudens, waarbij meer dan één persoon zijn hoofdverblijf
heeft in dezelfde woning, meer in overeenstemming te brengen met de lagere bestaanskosten. Immers, de hoogte van de noodzakelijke
bestaanskosten hangt mede af van de schaalvoordelen die ontstaan doordat meerdere personen hoofdverblijf in eenzelfde woning
hebben (kosten van bijv. huur, elektra etc. kan worden gedeeld).
Indien een belanghebbende met één of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft, wordt de norm per kalendermaand
voor de belanghebbende bepaald op basis van de formule:

Hierbij staat A voor het totaal aantal meerderjarige personen dat in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft (zoals bedoeld in artikel 22a
van de Participatiewet) en staat B voor de rekennorm. De rekennormen zijn de volgende bedragen:
• € 1.372,62 voor een persoon van 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
• € 1.471,68 voor een persoon van 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, waarvan de echtgenoot de
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt,
• € 1.471,68 voor een persoon die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Bij gebruik van de formule dient er tussentijds niet afgerond te worden. Pas op het eind wordt er afgerond op twee decimalen. Voor een
alleenstaande of een alleenstaande ouder die niet met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft
geldt de norm zoals die in de wet is opgenomen.
Voorbeeldtabel voor personen tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd:
Huishoudtype

Normhoogte (in %)

Netto bedrag (in €)* per persoon

100

1.372,62

50

686,31

Driepersoonhuishouden

43 1/3

594,80

Vierpersoonhuishouden

40

549,05

Vijfpersoonhuishouden

38

521,60

Tweepersoonhuishouden

De systematiek van de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met zes personen of meer. Zo is bijvoorbeeld de individuele
bijstandsnorm in een huishouden van zes personen 36 2/3 % ((40% + 6 x 30%)/6).

Bijlage IX
Overgangsrecht
Per 1 januari 2015 zijn er twee verschillende overgangsrechten, welke nader worden toegelicht in de toelichting bij de tweede nota van
wijziging bij het wetsvoorstel Wijziging inkoop AOW (Kamerstukken TK 2013-2014, 33 928, nr. 8).
Het eerste overgangsrecht is ingesteld als gevolg van de invoering van de kostendelersnorm. Voor personen die onder het overgangsrecht vallen geldt dat zij tot 1 juli 2015 bijstand ontvangen op basis van de systematiek die tot 31 december 2014 gold. Personen die vanaf
1 januari 2015 een beroep op bijstand doen vallen per definitie onder de nieuwe kostendelersnorm.
Ten tweede is er een overgangsrecht als gevolg van de Wet hervorming kindregelingen. Dit overgangsrecht is bedoeld voor een groep
ouders in de WWB/Participatiewet, die de alleenstaande oudernorm ontvangt en per 1 januari 2015 géén alleenstaande-ouderkop op het
kindgebonden budget van de Belastingdienst/Toeslagen krijgt, omdat zij een toeslagpartner hebben. Voor deze afgebakende groep
ouders in de WWB/Participatiewet, wordt de verlaging van de uitkering door middel van overgangsrecht uitgesteld tot 1 januari 2016.
Overzicht van de bedragen als bedoeld voor het overgangsrecht per 1 januari 2015.
1 Juli 2014

1 Januari 2015

€ 234,88

€ 237,16

Artikel XVIII Overgangsrecht Wet werk en bijstand
Alleenstaande (ouder) van 18, 19 of 20 jaar (vierde lid, onderdeel a)
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd (vierde lid onderdeel b)
Alleenstaande (ouder) van pensioengerechtigde leeftijd (vierde lid, onderdeel c)
Gemeentelijke toeslag van maximaal 20%

€ 679,75

€ 686,31

€ 1.044,01

€ 1.077,63

€ 271,90

€ 274,52

Art XII Wet hervorming kindregelingen
Alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar (tweede lid, onderdeel a)

€ 506,78

Alleenstaande ouder van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd (tweede lid, onderdeel b)
Alleenstaande ouder van pensioengerechtigde leeftijd (tweede lid, onderdeel c)

€ 511,68
€ 1.235,35

€ 1.313,82

€ 1.358,27
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