IOAW/IOAZ BEDRAGEN 1 JULI 2019
De bedragen gelden van 1 januari 2019 tot 1 juli 2019. Het vakantiegeld betreft 8%.

UITKERING IOAW
De IOAW is een uitkering voor oudere werklozen.
Uitkering per maand:
Werkloze werknemer en echtgenoot per persoon
Alleenstaande, ouder dan 23 jaar
Alleenstaande met 1 of meerdere personen
waar u de woonkosten mee deelt

Uitkering
€ 732,54
€ 1.025,55

Vakantiegeld
€ 38,96
€ 60,69

€ 732,54

€ 38,96

UITKERING IOAZ
U kunt deze uitkering aanvragen als u een zelfstandig ondernemer of zzp'er van 55 jaar of ouder bent en uw
bedrijf wil beëindigen.
Uitkering per maand:
Zelfstandige en echtgenoot
Alleenstaande, ouder dan 23 jaar

Uitkering
€ 696,87
€ 969,43

Vakantiegeld
€ 39,16
€ 61,00

Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld of een eigen woning) is niet van invloed op de hoogte van uw uitkering.

EXTRA REGELINGEN
Is uw inkomen lager dan de inkomensgrens die hieronder wordt vermeld? Dan heeft u een minimum-inkomen
en kunt u gebruik maken van de minimaregelingen. Het betreft dan uw maandelijkse inkomen, zonder
vakantiegeld.
Alleenstaande (woont in een instelling)

€ 406,96

Alleenstaande tot 21 jaar
Alleenstaande, 21 jaar of ouder
Alleenstaande ouder, 21 jaar of ouder
Gehuwden/samenwonenden 21 jaar of ouder

€ 290,00
€ 1.174,68
€ 1.436,26
€ 1.678,11

Alleenstaande AOW-gerechtigde leeftijd
Gehuwden/samenwonenden AOW-gerechtigde leeftijd

€ 1.315,59
€ 1.791,51

Vrij te laten vermogen
Om te bepalen of u recht heeft op de extra regelingen kijken we hoeveel vermogen u heeft. Heeft u meer
vermogen dan de bedragen hieronder, dan heeft u geen recht (meer) op een (minima)regelingen.
Alleenstaande
€ 6.120,00
Alleenstaande ouder/gehuwd/samenwonend
€ 12.240,00
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage voor extra kosten die u moet maken vanwege een chronische
ziekte of beperking moet uw vermogen lager zijn dan € 21.330,00 als u een alleenstaande (ouder) bent of €
42.660,00 als u gehuwd/samenwonend bent.

Wilt u meer weten wat Avres u kan bieden? Kijk dan eens op www.avres.nl

