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Vakopleiding Payroll Services

Fred Mens

1

VPS Loonheffingen 

Les 1 - Introductie

2

Lesmateriaal

• Elsevier Loon Almanak;

• (Elsevier Sociale Verzekeringsalmanak);

• Wettenpocket Arbeid & Beloning 2018;

• Wettenpocket belastingwetten 2018
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Studie aanpak

• Leerdoelen

• Theoretische opfrisser (PDL)

• Voorbereiding op de bijeenkomsten

• Oefenen/herhalen van casussen

• Regelmatig herhalen van voorgaande bijeenkomsten

• Regelmatig studiepatroon
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Programma

• Wat weten we nog?

• Een inleiding

• De salarisadministratie

• De loonheffingen
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Examen

• Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens te 

Amersfoort;

• Landelijke erkenning;

• Examenmomenten: elke dag 

• Voor elke behaalde module een certificaat

• Elk certificaat is onbeperkt geldig

• 4 certificaten = diploma
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Wettenpocket

• Wettenpocket Arbeid & Beloning

• VPS vraagstukken oplossen mbv o.a. pocket

• Wetsartikel wordt gevraagd

• Blokken A t/m G (zijkant pocket)

• Zie voorbeelden boek blz. 12
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Weten jullie ‘t nog

• Wat is een echte dienstbetrekking?

• Welke loonheffingen ken je?

• Kun je deze berekening nog maken?
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Verband tussen Wet en UB en UR

AWB

AWR

Wet LB 

Uitvoeringsbesluit Uitvoeringsregeling

WFSV

ZW/WW etc.

Uitvoeringsbesluit Uitvoeringsregeling
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Opdracht 1

Oefening 

10

Theorie hoofdstuk 1

INLEIDING
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Belastingdienst

• Taken van de drie onderdelen:

– Fiscaal (blauw)

– Douane (groen)

– Toeslagen (rood)
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Instanties Sociale Zekerheid

• UWV

• SVB

• Zorgverzekeraars

• Belastingdienst

• Gemeenten
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Loonheffingen = het totaal van

• loonbelasting

• premies volksverzekeringen

• premies werknemersverzekeringen

• inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
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Wet- en regelgeving

• Wetten

• (Uitvoerings)besluiten (bv wijzigen percentages)

door Ministerraad

• (Uitvoerings)regelingen door Minister

• Internationale verdragen 

• Jurisprudentie
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Wet- en regelgeving (2)

• Wetten
-Formeel (hoe Belastingdienst en bel pl met 
elkaar moeten omgaan bv AWR en AWB

-Materiële wetten
Wet op de lb 1964
Wet financiering sociale verzekeringen
Zorgverzekeringswet

• Uitvoeringsbesluiten en - regelingen
-Aanvullende regeling;
-geen toets door 1e kamer
-UBLB 1965, URLB 2011

• Internationale verdragen:
-afspraken tussen verschillende landen;
-bv voorkoming dubbele belastingheffing
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Soorten belastingen

• Directe en Indirecte belastingen

• Tijdvakbelastingen en tijdstipbelastingen => 

Waar vinden we deze in de AWR? 

• Aangiftebelastingen en aanslagbelastingen =>

Waar vinden we deze in de wet LB?

• -> Welk soort belasting is de Loonbelasting?
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Belangrijke begrippen

• Loonbelasting is voorheffing

• Voorlopige aanslag IB

• Subject van de loonbelasting 

• Object van de loonbelasting 

Waar is subject/object geregeld voor wn-
verzekeringen?

Art 25 WFSV 

Art 16 WFSV 
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Naslagwerken

• H 2 Loonalmanak: inleiding

• H 1 SV-almanak: Stelsel SZ

• Wettenpocket: altijd raadplegen

19

Hoofdstuk 1

Einde, vragen??

vervolg Casus 1

20

Hoofdstuk 2

De salarisadministratie oa hfd 23 tm 32 LA

21
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Indiensttreding

• Hfd 4 LB (blz. 457 wijze van heffing) en 7 Uitvoeringregeling (blz 533)

• Drie verplichtingen

– Inleveren gegevens voor de loonheffingen (art 7.9 Uitvoeringreg. 

LB 2011)

– Vaststellen identiteit werknemer (en kopie identiteitsbewijs 

bewaren) (art 7.5. Uitvoeringsreg. LB 2011) rijbewijs is geen geldig 

bewijs

– Aanleggen individuele loonstaat (Art 7.2 Loonstaat Uitvoeringsreg. 

LB 2011)

22

Verplichtingen inhoudingsplichtige

• Art. 27 lid 5 LB afdracht via aangifte

• Art 28 LB:

-28 lid 1 c Wet LB => Loonadministratie aanleggen

-28 lid 1 d Wet LB => Jaaropgaaf aan   

Belastingdienst(art 7.4 Uitv. Reg)

-28 lid 1 e Wet LB => Jaaropgaaf wn (art 7.4 Uitv. Reg)

-28 lid 1 f Wet LB => WID (art 7.5 Uitv. reg)

-28 lid 1 g Wet LB  => EDM (art 7.6 Uitv. Reg)

23

Sancties bij in gebreke blijven

• Anoniementarief  toepassen (art 26b LB):

– Maximale loonheffing (52%)

– Geen loonheffingskorting

– Geen maximumpremieloon

– Geen maximumbijdrageloon

• Met terugwerkende kracht 6 maanden loonaangifte en 

afdrachten (art 30a LB)
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Info aan werknemer

Vanuit BW geregeld (Loonalmanak $ 27.3, blz 280)

Loonstrook bij eerste betaling

Ook loonstrook telkens wanneer het loon wijzigt

Jaarlijks een jaaropgaaf (art. 28 e LB)

Stroken en jaaropgaaf zijn vormvrij
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De loonaangifte

• AWR hfd 4 art. 19, 20 en 52 (zie komende sheets)

• Aangifte elektronisch indienen (blz 289 30.1.6 LA):

-Art 3. lid 1 Uitv. Reg AWR ihp vragen om aangiftebrief, indien 

niet ontvangen (blz 712)

-Art. 20 lid Uitv. Reg AWR, verwijst naar artikel 4a UR AWR
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De loonaangifte

• Art 6 lid 1 AWR, blz 653

• Art 19 lid 1 AWR, betalingstermijn binnen 1 maand, waar in 

loonalmanak?

• Art 19 lid 2 AWR, voorlopige betalingen

• Art 19 lid 4 AWR uitstel
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De loonaangifte

• Identificerende gegevens, werknemers-gegevens en collectieve 

gegevens ($ 30.5 tm 30.7, Loonalmanak blz 292 ev)

• Loontijdvak meestal gelijk aan betaal-tijdvak. Let op bij 

indiensttreding!

• Aangiftetijdvak 1 maand of 4 weken, betalen uitzondering 0,5 

jaar of 1 jaar (art 28 lid 1 Uitv. Reg AWR blz 716, uitzondering 

art 29 AWR bv zelfstandige binnenschipper, dienstverlening aan 

huis en meewerkende kinderen)
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Bijzonderheden loonaangifte

• Hoofdregel loon-in-methode: inhouden en afdragen op 

genietingstijdstip (art 13a 1a en b LB, blz 440)

• Overgangsregeling: loon-over-methode bij bijvoorbeeld CAO-

verhogingen met terugwerkende kracht. Nabetalingen worden 

dan als correctie verwerkt 

• Nihilaangifte: geen werknemers (meer)

• Nulaangifte: geen loon in loontijdvak

• Vereenvoudigde aangifte DGA (zie 30.2.6. LA blz 290)
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Correctieberichten

• Verplichting vanaf art. 28a LB, blz 462
-Art 28b LB verzuim correctiebericht

• Bij een loonaangifte: 

– Als een fout uit een vorige periode moet worden 
verbeterd

• Los correctiebericht:

– Als de aangifteplicht beëindigd is

– Bij (half)jaaraangifte

– Als de correctie betrekking heeft op een vorig jaar (en 
de termijn verstreken is)

• Naheffingsaanslag art 20 AWR (blz. 659 )

30
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Bewaarplicht

• De volledig administratie moet 7 jaar worden bewaard (art 52 

AWR lid 4, blz 688)

• Onderstaande stukken moeten worden bewaard t/m 5 jaar na 

uitdiensttreding:

– Kopie identiteitsbewijs (art 7.5. Lid 4 Uitv reg LB 2011, blz

536)

– Opgaaf gegevens voor de loonheffingen (art 7.9 lid 2 Uitv. 

Reg. LB 2011)

– Bijlage studenten- en scholierenregeling (art 7.9 lid 2 Uitv. 

Reg LB 2011)
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Aansprakelijkheid, les 5

• Inlenersaansprakelijkheid 

• Ketenaansprakelijkheid

• Bestuurdersaansprakelijkheid

• Inhuur derden (zzp-ers enz)

Hfd 41 t/m 43 Loonalmanak en Uitvoeringsreg inleners- keten-

en opdrachtgeversaansprakelijkheid
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Loonaangifte DGA

• DGA art 4 d LB (blz. 425)=> art 12a 4e lid LB (blz. 419), waar 

voor de werknemersverz?

• Regeling aanwijzing dga => art. 2 (blz 1254)

• Doorbetaald regeling art 12a lid 3

• Eenvoudige aangifte $ 30.2.6 Loonalmanak (blz 290)

• Samenhangende groep, zie art 27e blz 459 Wet LB
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Naslagwerken

• Loonalmanak (zie 1e sheet)

• H 4 Wet LB en hfd 7 URLB

• AWR en uitvoeringsregeling (zie sheets)

34

Hoofdstuk 2

Einde, vragen?

35

Hoofdstuk 3

De loonheffingen

36



13

Loonbelasting (1)

• Loonbelasting is voorheffing vd IB

• Voorlopige aanslag IB

• Voorlopige aanslag:
-bij aftrekposten
-bij wuo of row
-toeslagen 

• Heffing door Ihp / werkgever

• Heffing op moment loon genoten

• Verrekening met IB
Vb.            loon  € 30.000 bet. Lb € 9.000

ROW  €  5.000

Tot. inkomen     €   35.000 te bet. 30% => € 10.500, resteert te 
betalen € 1.500 37

Loonbelasting (2)

• Niets te belaten wanneer

-€ 46 of minder verschuldigd

• Niets terug wanneer niet meer dan

-€ 14

38

De loonheffingen zijn:

Loonbelasting (Wet LB 1964)

Premies volksverzekeringen (Wfsv)

Premies werknemersverzekeringen (Wfsv)

 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

• De eerste twee noemt men: loonheffing, deze wordt 

ingehouden op het loon

• De laatste twee zijn werkgeversheffingen (maar Zvw is voor 

rekening werknemer bij: 1.opting in  2. dga 3. 

pensioenuitkering

39
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Wet financiering sociale 

verzekeringen

Heffing volksverzekeringen en wn-verzekeringen

-Hfd. 2 Wfsv financiering AOW, ANW, WlZ

-Art. 11 premiepercentages

-Hfd. 3 financiering wn-verzekeringen

-Art 16 Wfsv verschillen Wet LB

-Art 17 en 18 maximumpremielonen

-Art 19 anoniemen (geen max. premieloon)

-Art. 20 geen verhaal op wn indien niet     
ingehouden 

40

Heffing wet LB, zie oa dia’s hiervoor 

• Wijze heffing art. 27 t/m 27d Wet LB

• Hfd. VII en VIIA afwijkende heffing, blz 478 artiesten, 

beroepssporter (nadere uitwerking art. 10.1 t/m 11.7 Uit. Reg. 

LB 2011)
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Wet financiering sociale verzekeringen (2)

• Art. 21 1e dag maand pensioengerechtigde leeftijd geen premie 

versch. (blz. 891)

• Art. 23 t/m 28 WW-premie

• Art. 33  twee kassen:

-Arbeidsongeschikheidfonds (IVA-

uitkeringen)

-Werkhervattingskas (storting gedifferentieerde 

WGA-premies)

42
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Het ‘uniform’ loonbegrip

• We kennen vier heffingsgrondslagen:

– Loon voor de loonbelasting

– Loon voor de volksverzekeringen

– Loon voor de werknemersverzekeringen

– Loon voor de Zvw

• De vier grondslagen zijn gelijk (het uniform loonbegrip). 

Uitzonderingen:

– Loon uit vroegere dienstbetrekking

– Eindheffingsloon

43

Uniform loonbegrip 2)

– Via tabellen (LB en premie volksverzekeringen)

– Via de VCR-methode (Zvw en premie 

werknemersverzekeringen)
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Premies Werkloosheidswet, art 23 

t/m 28 Wfsv

• WW-premie:

– Premie Awf (Algemeen werkloosheidsfonds)

– Sectorpremie (art. 59 lid 3 Wfsv bezwaar sectorindeling, blz

909)

• Premies komen voor rekening wg

• De overheid kent i.p.v. WW-premie de Ufo-premie

(Uitvoeringsfonds voor de overheid)

45
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Premies voor WAO en WIA, art 34 

t/m 38a en 39 Wfsv

• Premies WAO/WIA
-Basispremie WAO / WIA);
-Bijdrage kinderopvang

• Gedifferentieerde premie Whk, afhankelijk van de 
instroom in de WGA
– Gedifferentieerde premie Whk, bestaande uit:

• premiedeel WGA-vast / premiedeel WGA-flex

• premiedeel ZW-flex

• Werkgever mág een deel van de premie WGA-vast 
en WGA-flex inhouden op het nettoloon

46

Premiekortingen vervallen, maar…

• Lagere premie studenten en scholieren (vrijstelling),

zie artikel 28 (blz 893) en 95 Wfsv, art 2.3 Besluit Wfsv en 3.13 

en 3.13a Wfsv blz 965
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Wet Tegemoetkomingen Loondomein

(zie ook hfd 10)

• Art 3.1 blz 1023 (WTL)
– een gemiddeld uurloon verdient van minimaal 100% 

en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon 
– ten minste 1248 verloonde uren heeft 
– de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt

• Hoogte art 3.2
– Voor wn-ers met een gemiddeld uurloon van 

ten minste € 9,82 en niet meer dan € 10,81 ontvangt 
u € 1,01 per uur. Met een maximum van € 2.000 per 
wn-er per jaar. 

– Voor wn-ers met een gemiddeld uurloon van ten minste 
€ 10,82 en niet meer dan € 12,29 ontvangt u € 0,51 per 
uur. Met een maximum van € 1.000 per werknemer per 
jaar.
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Eigen risico drager, art 40 t/m 43 Wfsv

• Tijdstip en startende ondernemer art. 40 lid 9 blz 907

• Voorwaarden:

-schriftelijke garantie verklaring, art. 40 lid 2

-laatste 3 jaren geen eigen risicodrager, art. 40 lid 4

• Beëindiging eigen risico, art. 40 lid 10

• Beperkte groep binnen 3 jaren WGA eigen risicodrager

49

Zorgverzekeringwet

• Art. 41 t/m 53 inkomensafhankelijke bijdrage (blz. 1443)

• Art. 57 gemoedsbezwaarde

• Art. 70 storting “premie” gemoedsbezwaarde

• Art. 70 lid 5 betaling zorgkosten gemoedsbezwaarde 

50

VCR-methode hfd 22 LA, art 17 lid 3 

WFSV

Loon, bv maandloon

Vergelijken met maximum SV-loon/bijdrageloon

Franchise AWF vanaf 2013 vervallen

Grondslag bepalen

Premie berekenen (afkappen)

51
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De grondslagen zijn:

1. Loon voor de werknemersverzekeringen

2. Loon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

3. Loon voor de loonheffing

52

Bruto-netto berekening

Optelling van alle brutolooncomponenten;

Pensioenpremies, evt. VUT-premies, WGA-gat premie etc. in 

mindering brengen

Wat we dan overhouden is het uniforme loon (loon loonheffing, 

SV-loon of  loon voor de premies wn-verzekeringen. Grondslag 

berekening premies wn-verzekeringen en werkgeversheffing ZvW

53

Bruto-netto berekening (vervolg)

Loon in natura wordt niet in de berekening kolom 
inhoudingen/uitbetalingen vermeld

De kolom berekening inhoudingen/uitbetalingen bevat 

alleen loon in geld dat wordt uitgekeerd of ingehouden

Tot slot worden ook nog de belastingvrije vergoedingen of 

inhoudingen in de kolom berekening bruto/netto vermeld

Het ingehouden bedrag aan spaarloon moet op een aparte 

geblokkeerde rekening worden gestort

Uitzonderingen uniform loonbegrip zie oa Handboek

54
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Bruto-netto berekening (vervolg)

Loon uit vroege db geen wn-verz loon en geen loon voor 
AOW

Eindheffing geen loon voor ZvW en wn-verzekeringen

• Uitzonderingen loon uit vroegere db:
-ww-, zw- en wao/wia-uitkeringen

-aanvullingen op de ww-, zw- en wao/wia-uitkeringen

Voor wn-verz zijn deze aanvullingen loon zolang  db
bestaat.

-de aanvulling Toeslagenwet
-loon ogv loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en 
aanvulling 
daarop en vergelijkbare regelingen voor ambtenaren

-uitkeringen voor zwangerschap, bevalling, adoptie en 
de zorg voor pleegkinderen op grond van de Wet 
arbeid en zorg 55

Loonstaat (LA blz 279)

• Loontijdvak (kolom 1 loonstaat)

• Nummer inkomstenverhouding (kolom 2, loonstaat)

• Loon in geld (loon, vakantiegeld, provisie (kolom 3 
loonstaat)

• Loon anders dan geld (natura, kolom 4 loonstaat)

• Fooien en uitkeringen uit fondsen (personeelsfonds, 
kolom 5 loonstaat)

• Aftrekposten voor alle heffingen (kolom 7, loonstaat)

• Loon voor de wn-verzekeringen (kolom 8, loonstaat)

• Loon voor de zorgverzekeringswet (kolom 12, loonstaat)

56

Loonstaat (2)

• Loon voor de lb/pv (kolom 14, loonstaat)

• Ingehouden lb/pv (kolom 15, loonstaat)

• Ingehouden bijdrage ZvW (kolom 16, loonstaat)

• Uitbetaald bedrag (kolom 17, loonstaat)

• Verrekende arbeidskorting (kolom 18, loonstaat)

• Levensloopkorting (kolom 19, loonstaat)

57
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Premie wn-verzekeringen

• Uitgangspunt is kolom 8: loon voor de 

werknemersverzekeringen

• Bereken het premieloon tot en met het tijdvak en verminder dat

met het premieloon tot en met het vorige tijdvak

• Over dit verschil moeten de premies worden becijferd, rekening

houdend met maximumpremieloon
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Zvw-bijdrage

• Uitgangspunt is kolom 12

• Ook hier wordt de VCR-methode gehanteerd, rekening
houdend met het maximumbijdrage-loon Zvw

• De percentages zijn in 2018:

– 6,90%, 5,65% of 0,00% (zeevarenden)

• Ook werknemers onder 18 jaar

• Sommige personen zijn niet verzekerd voor de Zvw

59

Berekening loonheffing

• Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies

volksverzekeringen

• De grondslag is kolom 14 van de loonstaat

• Het bedrag aan loonheffing wordt gevonden in de tabel

• Er zijn witte en groene tabellen

• Ook kennen we de tabel voor bijzondere beloningen
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Teruggaaf Zvw-bijdrage

• Bij twee werkgevers wordt in totaal soms afgedragen over een 

bedrag, hoger dan het maximum Zvw-bijdrageloon

• Dit kan ook het geval zijn bij de combinatie zelfstandi-ge / 

werknemer of bij AOW / pensioen

• De Belastingdienst stort de teveel afgedragen Zvw-bijdrage in 

het nieuwe jaar terug aan de werknemer / 

uitkeringsgerechtigde

• In veel gevallen wordt in het lopende jaar al een voorlopige 

teruggaaf verstrekt door de fiscus
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Naslagwerken o.a.

 -Hfd. 2 Wfsv financiering AOW, ANW, WlZ =>Art. 11 

 -Hfd. 3 financiering wn-verzekeringen =>

Art 16 t/m 20 Wfsv

verschillen Wet LB, Art 17 en 18 maximumpremielonen

Art 23 t/m 55 Wfsv

Art 41 t/m 53, 57 en 70

Hfd 19 t/m 21 LA
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Naslagwerken o.a (2)

Loon Almanak:
Hoofdstuk 2 t/m 4, 22 t/m 24

Wettenpocket arbeid en beloning:
Voorwoord
Inhoudspagina’s
Burgerlijk wetboek hoofdstuk 7: titel 10
Wet op de Loonbelasting 1964 (Wet LB)
Algemene wet Inzake Rijksbelastingen 
(AWR)
Wet Financiering Sociale Verzekeringen 
(WFSV)
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Hoofdstuk 3

Einde, vragen?

64

Huiswerk

Bestuderen hfd 1 t/m 3

Lezen hfd 4 t/m 6

Maken 1.13, 1.15, 2.14, 2.16, 3.15 en 3.16

65


