
 

Rekenregels per 1 juli 2007 

 

1. Inleiding 

In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, 

belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2007 opgenomen. Deze premies en tarieven 

zijn relevant voor de uitkeringsbedragen die via de netto-netto koppeling worden vastgesteld.  

 

In een ministeriële regeling (Regeling van 23 mei 2007, Stcrt, nr. 97)  is geregeld, dat per 1 

juli 2007 het bruto wettelijke minimumloon op basis van de Wet minimumloon en 

minimumvakantiebijslag (WML) zal stijgen met (na afronding) 1,25 %. De hoogte van de 

sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen veranderen niet per 1 juli. 

 

De uitkeringsniveaus welke via de netto-netto-koppeling worden vastgesteld en de 

kopjesbedragen zullen door bovenstaande aanpassing in het netto minimumloon eveneens 

wijzigen per 1 juli aanstaande. In deze rekenregels zijn de nieuwe uitkeringsbedragen per 1 

juli 2007 weergegeven. 

 

2. Aanpassing daglonen per 1 juli 2007 

In een ministeriële regeling (Regeling van 23 mei 2007, Stcrt, nr. 97) is geregeld dat het 

afgeronde (bruto) minimumloon per 1 juli met 1,25 % wordt verhoogd. De daglonen van de 

uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW zullen per 1 juli aanstaande eveneens met dat percentage 

worden verhoogd. Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2007 vastgesteld op € 174,64.  

Het maximum premieloon werknemersverzekeringen wordt gedurende het jaar niet aangepast 

en zal voor 2007 derhalve € 172,48 per dag blijven bedragen; op jaarbasis komt dit uit op € 

45.017,28. 

 

3. Minimum(jeugd)lonen

De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2007 (bruto per maand, per week en per dag, in 

euro’s, exclusief vakantiebijslag): 



 
 
 
 
 

Maand Week Dag
vanaf 23 jaar € 1.317,00 € 303,90 € 60,78
22 jaar € 1.119,45 € 258,35 € 51,67
21 jaar € 954,85 € 220,35 € 44,07
20 jaar € 809,95 € 186,90 € 37,38
19 jaar € 691,45 € 159,55 € 31,91
18 jaar € 599,25 € 138,30 € 27,66
17 jaar € 520,20 € 120,05 € 24,01
16 jaar € 454,35 € 104,85 € 20,97
15 jaar € 395,10 € 91,20 € 18,24  

 

4. Uitkeringen op minimumniveau 

Bijlage II bevat een overzicht van de AOW- en Anw-uitkeringen, die worden afgeleid van het 

referentie-minimumloon. Wegens de systematiek van de netto-netto-koppeling zijn de bruto 

bedragen aangepast ten opzichte van die van 1 januari 2007. 

 

In de bedragen zoals gepresenteerd in Bijlage II zijn niet de tegemoetkomingen voor AOW-

ers en ANW-ers verwerkt. Deze tegemoetkomingen bedragen in 2007 € 13,82 per maand (€ 

165,82 per jaar) en worden alleen jaarlijks per 1 januari aangepast. 

 

De grondslagen voor de uitkering van Wajong-gerechtigden, die worden afgeleid van de 

minimum(jeugd)lonen, worden per 1 juli 2007 aangepast. Deze uitkeringen worden 

bovendien verhoogd met een tegemoetkoming die de ontwikkeling van het minimumloon 

volgt. De verschillende bedragen per dag (exclusief vakantiegeld) worden onderstaand 

aangegeven. Per 1 juli wordt de uitkering van volledig arbeidsongeschikte Wajong-

gerechtigden, net als alle volledig arbeidsongeschikten, verhoogd van 70% van de grondslag 

naar 75% van de grondslag. Hoewel dit wel gevolgen heeft voor de hoogte van de uitkering, 

heeft deze maatregel geen gevolgen voor de grondslag. 

 
23 jaar en ouder 22 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar

Wajong grondslag excl. vakantiegeld 
per dag 60,55€               51,47€       43,90€   37,24€   31,79€   27,55€   

Wajong tegemoetkoming per maand 0,00€                 1,63€         3,96€     8,02€     13,37€   13,97€    
 

Ook de minimumloonbedragen die bepalend zijn voor de hoogte van de kortdurende – en 

vervolguitkering WW ondergaan per 1 juli 2007 een aanpassing. De hierna te noemen 
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bedragen zijn bedragen per dag voor toepassing van artikel 33 van de WW (dus inclusief 

vakantietoeslag). 
23 jaar en ouder 22 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar

Uitkeringsgrondslag kortdurende en 
vervolguitkering WW € 65,40 € 55,59 € 47,41 € 40,22 € 34,33 € 29,76  
 

5. Toeslagenwet

De Toeslagenwet verstrekt waar nodig een aanvulling op de loondervinsuitkering krachtens 

de Werkloosheidswet, Ziektewet (vangnet), Wajong, WAO, WIA en Wet 

arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (WAMIL). De toeslag overbrugt het verschil 

tussen de bruto uitkering en: 

- het bruto minimumloon per maand gedeeld door 21,75 ofwel € 60,55 per dag als het een 

gehuwde of daarmee gelijkgestelde betreft; 

- 90% daarvan ofwel € 54,50 als het een alleenstaande betreft; 

- 70% ofwel € 42,39 voor een alleenstaande van 23 jaar of ouder; 

- 70% van het minimumloon voor alleenstaanden jonger dan 23 jaar. 

De vermelde bedragen zijn per dag, exclusief vakantiebijslag. 

 

De toeslag bedraagt nooit meer dan het verschil tussen het dagloon of de grondslag waarnaar 

de uitkering is berekend en de loondervingsuitkering. Per 1 juli krijgt een groep gedeeltelijk 

arbeidsongeschikten (ouder dan 23 jaar, alleenstaand en geen recht op een WW-uitkering) in 

de Toeslagenwet een tijdelijke tegemoetkoming die compenseert voor het onbedoelde 

inkomenseffect ten gevolge van het afsluiten van de IOAW voor deze groep. In juli wordt een 

bedrag van € 678,44 betaald en in de maanden augustus tot en met december € 96,92 per 

maand. 

 

6. Kopjes op de uitkering 

Teneinde te voorkomen dat de loondervingsuitkering op minimumniveau van alleenstaanden 

van 21 jaar en ouder bij werkloosheid of volledige arbeidsongeschiktheid beneden het 

relevante sociale minimum daalt, zijn in de invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid 

(IWS) bepalingen opgenomen die voorzien in een verhoging van de uitkering. Wegens de  

systematiek van de netto-netto-koppeling zijn onderstaande bruto bedragen aangepast ten 

opzichte van die van 1 januari 2007. 
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Verhoogde uitkeringen per dag op grond van de artikelen 24, 48 en 64a IWS: 

Kopjesbedrag  a)
vanaf 23 jaar 46,53€                
22 jaar 35,71€                
21 jaar 30,05€                 

a. Exclusief vakantietoeslag 
 

Bijlage II bevat een overzicht van de bedoelde uitkeringen en van de wijze waarop deze 

worden berekend. De uitkering van de leeftijdsgroepen vanaf 23 jaar is op netto basis 

gerelateerd aan 70% van het netto minimumloon terwijl die van 22- en 21-jarigen is 

gekoppeld aan 75% van de desbetreffende netto minimumjeugdlonen. 

 

7. Vereveningsbijdragen en gemiddelde premie Sectorfondsen

Binnen de sociale verzekeringen is de vereveningsbijdrage relevant voor WAZ-uitkeringen en 

WAMIL-uitkeringen. Het equivalent van de gedifferentieerde sectorpremies voor 2007 wordt 

gebaseerd op de gemiddelde premies sectorfondsen zoals die door het UWV voor het jaar 

2006 zijn vastgesteld. De vereveningsbijdrage bedraagt derhalve 1,51% per 1 januari 2007. In 

de Werkloosheidswet is betreffende de premieheffing over uitkeringen bepaald dat voor de 

inhouding op uitkeringen van premiepercentages die per sector verschillen, dit gemiddelde 

van 1,51% moet worden gehanteerd.  

 

Aangezien de vereveningsbijdrage gelijk is te stellen aan de door werknemers verschuldigde 

premies WW/WAO, dienen waar nodig de daarop betrekking hebbende bepalingen uit de Wet 

Financiering Sociale Verzekeringen (Wfsv) te worden toegepast. 

 

Overigens zij opgemerkt dat de gemiddelde percentages niet gelden wanneer de 

uitvoeringsinstelling de uitkering via de werkgever betaalt. In dat geval worden de 

bedrijfstakpercentages toegepast. 
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BIJLAGE 1 

 

Premies sociale verzekeringen per 1 juli 2007 (ongewijzigd ten opzichte van 1 januari 2007) 

Werknemers Werkgevers Totaal
premiepercentages 
AOW 17,90 17,90
ANW 1,25 1,25
AWBZ 12,00 12,00

WAO/WIA-basispremie (Aof) 0,00 5,15 5,15
WAO-rekenpremie  (Aok) a) 0,00 0,48 0,48
WAO-gemiddelde premie  (Aok) a) 0,00 0,62 0,62
WGA-rekenpremie (Werkhervattingskas) b) 0,00 0,75 0,75
AWf  c) 3,85 4,40 8,25
ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage werkgevers d) 0,00 6,50 6,50
UFO 0,00 0,78 0,78
UFO-ERD ZW 0,00 0,72 0,72
Sectorpremie gemiddeld 0,00 0,99 0,99
Uniforme opslag op UFO-premie en sectorpremie 0,00 0,28 0,28

bedrag in euro's 
Max. premie-inkomensgrens werknemersverzekeringen per dag e) 172,48
Max. premie-inkomensgrens ZVW per jaar e) 30623,00
Franchise Awf-premie per dag e) 60,00

 
a. Vastgesteld door het UWV; de rekenpremie is het relevante percentage voor de macro-heffing. 

b. Deze premie is door het UWV vastgesteld en heeft geen goedkeuring van het Ministerie van SZW nodig. 

c. Marginale premiepercentage AWf  vanaf franchise € 60,- per dag 

d. Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage van verzekerden waartegenover een werkgeversvergoeding staat.  

    Verzekerden zonder werkgeversvergoeding zijn een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd van 4,4% 

e. Bij toepassing op maandloon tijdvakken wordt uitgegaan van 21,75 dagen in een maand. 

 

(Premie)grenzen en franchises: 

Lengte eerste schijf  € 17.319,-- per jaar 

Lengte tweede schijf  € 13.803,-- per jaar 

Lengte derde schijf  € 21.942,-- per jaar 

Algemene heffingskorting < 65-jaar € 2.043,-- per jaar 

Algemene heffingskorting > 65-jaar € 957,-- per jaar 

Jonggehandicaptenkorting € 656,-- per jaar 

    

 5



 
 
 
 
 
Werknemersverzekeringen max. premie-inkomensgrens  € 172,48 per dag 

 € 862,40 per week 

 € 3.449,60 per 4 weken 

 € 3.751,44 per maand 

Zorgverzekeringswet max. premie-inkomensgrens € 30.623,-- per jaar 

 

Vereveningsbijdragen werknemers/uitkeringsgerechtigden 

Equivalent Wgf-premie 0,00% 

Equivalent AWf-premie 3,85%

Totaal 3,85% 

met een AWf-franchise van  €  60,- per dag. 
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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - Dir. FEZ BIJLAGE II.1

1 juli 2007 Referentie
Minimumloon AOW-gehuwd a) AOW-90% a) AOW-ongehuwd a) AOW-50% a)

Bruto per maand 1317,00 1320,02 1198,05 964,91 660,01

Premie ZVW 0,00 85,80 77,87 62,71 42,90
Premie WW 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Loonheffing 130,41 48,08 0,00 0,00 0,00
Netto per maand 1186,13 1186,13 1120,18 902,20 617,11

Vakantieuitkering 105,36 77,24 69,50 54,06 38,62

Premie ZVW 0,00 5,01 4,51 3,51 2,51
Premie WW 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Loonheffing 41,25 12,16 10,94 0,00 0,00
Netto per maand 60,06 60,06 54,05 50,55 36,11

Totaal netto per maand 1246,19 1246,19 1174,23 952,75 653,22

a) Deze bedragen zijn exclusief de tegemoetkoming aan AOW gerechtigden



MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - Dir. FEZ BIJLAGE II.2

1 juli 2007 Referentie
Minimumloon Anw-70% a) Anw-20% a) Anw-50% a) Anw-30% a) b)

  
Bruto per maand 1317,00 1026,45 237,23 657,48 395,10

Premie ZVW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Premie WW 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Loonheffing 130,41 196,16 0,00 64,41 0,00
Netto per maand 1186,13 830,29 237,23 593,07 395,10

Vakantieuitkering 105,36 65,51 18,70 46,79

Premie ZVW 0,00 0,00 0,00 0,00
Premie WW 4,05 0,00 0,00 0,00
Loonheffing 41,25 23,47 6,69 16,76
Netto per maand 60,06 42,04 12,01 30,03

Totaal netto per maand 1246,19 872,33 249,24 623,10

a) Deze bedragen zijn exclusief de tegemoetkoming aan ANW gerechtigden
b) Bruto 30% Anw-bedragen zijn gekoppeld aan bruto minimumloon. 



MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID - Dir. FEZ BIJLAGE II.3

WW/ZW WW/ZW WW/ZW
1 juli 2007 Referentie Minimum Minimum WAO/WIA/Wajong WAO/WIA/Wajong WAO/WIA/Wajong

Minimumloon 22 jaar 21 jaar  23 jaar 22 jaar 21 jaar

Bruto per maand/dag 1317,00 1119,45 954,80 46,53 35,71 30,05

Premie ZVW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Premie WW 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Loonheffing 130,41 229,50 170,41 8,80 4,91 2,89
Netto per maand/dag 1186,13 889,95 784,39 37,73 30,80 27,16

Vakantieuitkering 105,36 89,55 76,38 80,96 62,13 52,28

Premie ZVW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Premie WW 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Loonheffing 41,25 33,25 28,75 29,01 22,26 18,73
Netto per maand 60,06 56,30 47,63 51,95 39,87 33,55

Totaal netto per maand 1246,19 946,25 832,02 872,40 709,73 624,23



Bijlage II.4

Feitelijke bedragen AOW/Anw
per 1 juli 2007    (bruto-maandbedragen).

Feitelijk

Pensioen/uitkering:
AOW:
Gehuwden, partner ouder dan
65 jaar 660,01
Gehuwden met maximale toeslag 1320,02
Gehuwden zonder toeslag  (partner
jonger dan 65 jaar, pens. ing. < 1-2-'94)
en ongehuwden 964,91
Ongehuwden met kind  tot 18 jaar 1198,05
Maximale toeslag (pens. ing. < 1-2-'94) 355,11
Maximale toeslag 660,01

Anw:
Nabestaanden- en halfwezenuitkering 1263,68
Nabestaandenuitkering 1026,45
Verzorgingsuitkering 657,48
Wezenuitkering tot 10 jaar 328,46
Wezenuitkering van 10  tot 16 jaar 492,70
Wezenuitkering van 16  tot  21/27 jaar 656,93

Vakantie-uitkering:
AOW:
Gehuwden, partner ouder dan
65 jaar 38,62
Gehuwden met maximale toeslag 77,24
Gehuwden zonder toeslag  (partner
jonger dan 65 jaar, pens. ing. < 1-2-'94)
en ongehuwden 54,06
Ongehuwden met kind  tot 18 jaar 69,50

Anw:
Nabestaanden- en halfwezenuitkering 84,21
Nabestaandenuitkering 65,51
Wezenuitkering tot 10 jaar 20,96
Wezenuitkering van 10  tot 16 jaar 31,44
Wezenuitkering van 16  tot  21/27 jaar 41,93

Bron: SZW/FEZ.


	076b.pdf
	Blad1

	076c.pdf
	Blad1


