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Bijeenkomst 2:

Grondslag loon voor de loonheffing

Loonbelasting en premie 
volksverzekeringen

PDL
De loonheffing

2

Wat is loon? Wat zijn de loonheffingen?

Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een 
vroegere dienstbetrekking wordt genoten, hieronder 
mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt 
in het kader van de dienstbetrekking (artikel 10 Wet 
LB)
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Voor de loonpoort…

4

nihilwaarderingen

Voordelen buiten de 
dienstbetrekking

Vergoedingen 
voor intermediaire 
kosten

Vrijgesteld loon

Na de loonpoort….
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Belastbaar loon of 
eindheffingsloon:

Regulier loon (verplicht 
loon)

Auto van de zaak 
(verplicht loon)

Boetes (verplicht 
loon of 
eindheffingsloon)

Gerichte vrijstellingen (loon 
of eindheffingsloon)

Loonemolumenten

Welk grondslagen zijn er?
of wat zijn de loonheffingen?

Wet uniformering loonbegrip en de 2 
uitzonderingen:
- eindheffingsloon (WKR):

alleen loon voor de LB
- loon uit vroegere dienstbetrekking:

alleen loon voor Zvw en de LH
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Diverse loonbegrippen

• Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking
• Loon uit vroegere dienstbetrekking
• Fiscaal loon
• Bruto loon
• Netto loon
• Tabelloon
• Loon voor de loonheffing
• Loon voor de loonheffingen
• Loon voor de loonbelasting en premie

volksverzekeringen
• Belastbaar loon
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Wie zijn werknemer?    LB-Wnv-Zvw?
• Personen met AOW-gerechtigdheid

niet wnv
• Directeur-grootaandeelhouders niet wnv
• Pseudowerknemers

niet wnv
• Stagiairs met loon niet marktconform niet wnv
• Commissarissen van een lichaam opting-in

niet wnv
• Meewerkende kinderen in de onderneming 

van de ouders
niet wnv

• Oneigenlijke werknemers (soms) niet wnv
• Militairen in actieve dienst

niet Zvw
8

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

• Loonbelasting en premie volksverzekeringen
Het schijventarief: -< 66 jaar

- 66 jaar of ouder

• Zie tabel 1 HbLhn 2018:
Verschil < 66 jaar en 66 of ouder (2e schijf)
houdt verband met compensatie van de
houdbaarheidsbijdrage

• Werknemers die geboren zijn in 1945 of
eerder hoeven deze bijdrage niet te betalen!

• Zie ook schijventarief 2e (langer) en 3e schijf! 9
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Loonbelastingtabellen 

Tijdvaktabellen:
Hoe wordt de maandtabel of 4-wekentabel herleid
uitgaande van tabel 1, handboek loonheffingen?
• Alle bedragen delen door 12 of 13
• De algemene heffingskorting en de

arbeidskorting delen door 12 of 13
De wetgeving verplicht de inhoudingsplichtige om
de hiervoor beschikbare witte of groene
tabellen te gebruiken!
Waarom zijn er aparte witte tabellen voor
werknemers met vakantiebonnen?

11

Loon tijdvakken 

Diverse loontijdvakken
Het loontijdvak is 2 weken
Er is geen loontijdvak van 2 weken, dus
de beloning wordt herleid naar een weektabel
Bijvoorbeeld het loon over 2 weken bedraagt € 1.000,-

Toepassing van 2 keer de witte weektabel: 
2 x € 500,-

Opdracht: Hanteer de witte weektabel, voor iemand 
< 66 jaar met loonheffingskorting. 
Hoeveel bedraagt de totale inhouding op basis van 
€ 1.000,- per 2 weken?
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Uitwerking

Volgens de witte weektabel van een 
belastingplichtige van < 66 jaar met 
loonheffingskorting bedraagt de belasting:
€ 86,58 (499,50) 2 x € 86,58 bedraagt € 173,16

Opdracht: uitgaande van dezelfde 
gegevens, maar dan met toepassing van de 
witte dagtabel

14
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Uitwerking

Twee weken bestaat uit 10 loonbelastingdagen:
€ 1.000,- / 10 = € 100,-

Toepassing witte dagtabel:
Af te lezen valt: (€ 99,90) een inhouding van €
17,32

10 x € 17,32 = € 173,20

16

Loontijdvakken 
• Het loontijdvak is 14 werkdagen (niet 

aaneengesloten)
• Het loon over de 14 dagen bedraagt € 1.120,-
• Herleiding hiervan naar de dagtabel, dus 

€ 1.120/14 = € 80,-, (€ 79,97) de inhouding wordt 
€ 8,23 per dag, dus € 8,23 x 14 = € 115,22 of…

Twee keer de weektabel € 400,- (5 x € 80) en 4 keer 
de dagtabel € 80,- (€ 320,-):
€ 400, inhouding per week wordt € 41,17
2 x € 41,17 = € 82,34 én
4 keer een inhouding van (dagtabel) € 8,23 = € 84,34 + 
€ 32,92 = € 117,26
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Loontijdvak 

Het loontijdvak is 9 aaneengesloten dagen => 
1 week + 2 dagen
Een week is niet 7 dagen, maar 5 loondagen!
Toepassing een loonbelastingtabel leidt tot 
7 dagen, want de loonbelastingtabel gaat uit van 260 
loondagen
Er zitten 5 loondagen in één week, dus 52 x 5 = 260 
loondagen
Gegeven: Het loon over 9 aaneengesloten dagen 
bedraagt € 560,- Hoeveel bedraagt de inhouding?

18
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Uitwerking

€ 560,- / 7 = € 80,-, 
de inhouding wordt € 8,23 per dag, 
dus 7 x € 8,23 = 57,61

19

Loon tijdvakken 

Geen loontijdvak voor de loonheffing en Zvw, maar 
wél voor de werknemersverzekeringen…

Ontslag in januari 2018, laatste reguliere loon in 
januari.
Een nabetaling van het vakantiegeld in februari 
2018.
De nabetaling is geen loon voor de loonheffing en 
Zvw, maar wel voor de werknemersverzekeringen!
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Opbouw algemene heffingskorting
Tarief 1e schijf 36,55%, bestaande uit: LB 8,90%

AOW  
17,90%

Anw
0,10%

AWBZ    
9,65%

36,55%
De algemene heffingskorting is als volgt opgebouwd:

21

2.265,00  8,90% 36,55% 551,53

2.265,00  17,90% 36,55% 1.109,26 

2.265,00  0,10% 36,55% 6,20

2.265,00  9,65% 36,55% 598,01

Totaal: € 2.265,00 
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Overige loonheffingskortingen

• de algemene heffingskorting (zie paragraaf 23.1.1)
• - de arbeidskorting (zie paragraaf 23.1.2) 
• - de ouderenkorting (zie paragraaf 23.1.3) 
• - de alleenstaande-ouderenkorting (zie paragraaf

23.1.4) 
• - de jonggehandicaptenkorting (zie paragraaf 23.1.5) 
• - de levensloopverlofkorting 

Zie tabel 2a handboek loonheffingen en
hoofdstuk 23
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Fiscaal partnerschap

• Geregistreerd partners en

• Gehuwden zijn automatisch fiscaal partners

• In de loop van een jaar trouwen of
geregistreerd partnerschap aangaan én per
01-01 samenwonen én ingeschreven staan in
de BRP (basisregistratie personen) zijn het
gehele jaar fiscaal partners

23

Fiscaal partnerschap

Niet geregistreerd of ongehuwd samenwonenden 
worden ook als fiscaal partners aangemerkt, indien:
• Op 01-01 samenwoonden;
• Ingeschreven staan in de BRP (Basisregistratie

personen) en aan één van de volgende
voorwaarden voldoen:
-notarieel samenlevingscontract;
-samen een kind (erkend) hebben;
-geregistreerd staan bij een pensioenfonds;
-gezamenlijk in eigendom hebben van een
woning

24
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Tabel voor de bijzondere beloningen

• Nadelige regeling voor werknemers?

• Waarom is er een speciale tabel en wanneer
wordt de tabel gebruikt?

• Toepassing tabel en de voordeelregel

• Hoe zit het met overwerkloon?

25

Loon over verschillende loontijdvakken

• Maandloon en kwartaalprovisie
• 2 wijzen van berekenen

Annelies (36) is ambulant verkoopster en heeft een 
maandloon voor de loonheffing van € 2.500,-
In de maand maart ontvangt zij, tezamen met haar 
maandloon een omzetprovisie van € 5.000,- over de 
afgelopen kwartaal.
Bereken voor Annelies de loonheffing op de provisie, 
waarbij de witte tabel voor de bijzondere beloningen 
van toepassing is. Haar fiscaal jaarloon over 2017 
bedroeg 
€ 37.500,-

26
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Uitwerking

• Provisie bedraagt € 5.000,-
• Hierop is 40,85% exclusief

verrekeningspercentage: verschuldigd volgens
de witte tabel voor de bijzondere beloningen.

• € 5.000 x 40,85% + 8,28% (49,13%) =
€ 2.456,50

Bereken voor Annelies de loonheffing op de 
provisie, waarbij de witte kwartaaltabel 
(tijdvaktabel) van toepassing is. 

28

Uitwerking

• 3 keer het maandloon + provisie =
€ 7.500 + € 5.000 = € 12.500

• De verschuldigde loonheffing bedraagt volgens de
witte kwartaaltabel € 4.006  (12.487,50)

• Af: 3 keer het maandloon à € 2.500,- = € 7.500,-
(7.492,50)

• De verschuldigde loonheffing volgens de witte
kwartaaltabel hierop bedraagt: € 1.580,25

• Berekenen van de verschuldigde loonheffing
volgens het tijdvaktabel: € 4.006 -/- € 1.580,25 =
€ 2.425,75
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Loon-over en loon-in systematiek

• Hoofdregel genietingsmoment
(loon-in-systematiek):

• Moment dat loon betaalbaar wordt gesteld, wordt
verrekend of ter beschikking wordt gesteld

• Moment dat het loon rentedragend wordt

• Moment dat het loon vorderbaar en inbaar wordt

30
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Loon-over-systematiek

Voorwaarden toepassen loon-over-systematiek:

• De nabetalingen hebben betrekking op een eerder
tijdvak in hetzelfde kalenderjaar

• Het is voor de inhoudingsplichtige gebruikelijk om
op deze wijze te verlonen (deed dit altijd al zo)

• De inhoudingsplichtige doet dit voor alle
werknemers

• De inhoudingsplichtige verzendt hiervoor
correctieberichten

31

Opdracht
• Bij fitnesscentrum BodySport werkt in 50% dienstverband Kelly 

Leenman, die een opleiding voor fysiotherapeute heeft gevolgd. Kelly 
ontvangt in 2018 de volgende bedragen van haar werkgever,
respectievelijk de volgende inhoudingen vinden plaats.

• a. Een brutosalaris van € 1.200,- per maand;
• b. Een gratificatie voor haar bovengemiddelde inzet ter hoogte van € 500,-,

uit te keren in september 2018;
• c. Pensioenpremie: werkgeversbijdrage € 130,- per maand, 

werknemersbijdrage 
€ 80,- per maand. Het totaalbedrag wordt rechtstreeks aan het
pensioenfonds afgedragen;

• d. Premies werknemersverzekeringen. Deze komen geheel voor rekening 
van de werkgever. Het bedrag over de maand september is € 210,-;

• e. Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Het bedrag in september 2018 is
€ 108,-;

Bereken het loon voor de loonheffingen, waarbij de werkgever geen gebruik 
maakt van de vrije ruimte

32

De loonstaat

Bedragen boeken in de loonstaat => zie hoofdstuk 9 
handboek loonheffingen 2018

www.belastingdienst.nl =>  downloaden =>

model loonstaat 2018

33
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Van bruto naar netto
Cyclo is een onderneming die rijwielen verkoopt en repareert. De vrije ruimte is aangewend voor 
de aankoop van een fiets met toebehoren in de maand juli 2018, maximaal te besteden per 
werknemer € 750,-. Het surplus op dit bedrag wordt individueel belast per werknemer, maar niet 
extra ingehouden. Bij Cyclo werken 10 werknemers. Een van hen is inkoper Jacques Vélo. In 2018 
ontvangt de heer Vélo de volgende bedragen van zijn werkgever, respectievelijk vinden de 
volgende inhoudingen plaats:
a. Hij ontvangt een brutosalaris van € 2.800,- per maand.
b. Cyclo reserveert 8% vakantiebijslag over het onder a. genoemde brutosalaris.
c. Het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie bedraagt € 200,- per maand.
d. Van de pensioenpremie komt € 75,- per maand voor rekening van de werknemer.
e. De heer Vélo neemt deel aan een levensloopregeling. Zijn maandelijkse bijdrage is 
€ 50,-. Daarnaast draagt de werkgever voor elke werknemer maandelijks € 25,- af. Als een werknemer 
niet aan een levensloopregeling deelneemt, krijgt deze het bedrag van 
€ 25,- als extra salaris uitbetaald. Aan de fiscale voorwaarden wordt voldaan om door te kunnen sparen.
f. In juli 2018 ontvangen alle werknemers van Cyclo een fiets in eigendom. De heer Vélo kiest een 
exemplaar van € 850,- uit. Dit bedrag is inclusief een extra slot en een regenpak; deze 2 accessoires zijn 
samen € 150,- waard. 
g. In juli 2018 betaalt Cyclo een bonus van € 1.500,- uit wegens inkoopkortingen die de heer Vélo in 2018 
heeft weten te bedingen. De verschuldigde loonheffing bedraagt € 738
h. De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet bedraagt € 225,-
i. De verschuldigde loonheffing volgens de witte maandtabel bedraagt € 620,-
Bereken het loon volgens de witte maandtabel en het netto loon.

35

tabelloon netto loon
a bruto loon 2.800,00  2.800,00 

b vakantiebijslag

c pensioen wg

d pensioen wn ‐75,00 ‐75,00 

e levensloop wn ‐50,00 ‐50,00 
levensloop wg

f verstrekking fiets 100,00 

g bonus 1.500,00 
verschuldigde LH ‐738,00 

h werkgeversheffing Zvw

i verschuldigde LH ‐620,00 
2.775,00  2.817,00 

naar levenslooprekening 75
naar pensioenverzekeraar 200

36
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De studenten- en scholierenregeling

-Speciale loonbelastingverklaringen
-Bedoeld voor studenten en scholieren die
seizoensarbeid verrichten of incidenteel werken
-De loonbelastingverklaring wordt ondertekend
door scholier/student en wordt bij de
loonadministratie gevoegd met rechtsgeldig ID
-Bijzondere wijze van loonbelasting heffen volgens
de witte kwartaaltabel
-Toepassing van de gewerkte maanden binnen een
kalenderkwartaal

37

De studenten- en scholierenregeling

Voorbeeld: student Bavo werkt gedurende 3 maanden in de 
horeca (vakantieperiode): toepassing mét loonheffingskorting

enkelvoudig    cumulatief 

juli: fiscaal maandloon € 1.250,-
1.250

augustus: fiscaal maandloon € 1.125,-
2.375

september fiscaal maandloon € 1.000,-
3.375

De maandlonen worden per maand in een kalenderkwartaal gecumuleerd, het totale 
loon toepassen vlg witte kwartaaltabel en de loonbelasting wordt afgelezen. De 
inhouding van de voorgaande periode wordt op het totaal verminderd. 

38

Vervolg voorbeeld

• De heffing volgens de witte kwartaaltabel verloopt als volgt:
-----------------------------------------------------------------------------
juli € 1.250,- €
1.250,00
heffing juli: €
0,00

augustus € 1.125,- + € 1.250,- €
2.375,00
heffing augustus: € 255,25 -/- € 0,00 € 255,25

september € 1.000,- + € 1.125,- + € 1.250,- € 3.375,00
heffing september: € 342,50 -/- € 255,25 € 87,25

39
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Fictieve dienstbetrekkingen

Noem een aantal fictieve dienstbetrekkingen.

Welk hoofdstuk van het handboek loonheffingen?

40

Fictieve dienstbetrekking

Joop (45), werkzaam als ambtenaar bij het Ministerie 
van Onderwijs, accepteert een opdracht van zijn 
buurman, een dierenarts, om de wachtruimte binnen zijn 
praktijk te verbouwen. Er wordt voor de verbouwing een 
prijs afgesproken van € 7.500,- gedurende een zekere 
periode, op alle zaterdagen. Joop heeft geen VAR. De 
dierenarts stelt het benodigde materiaal ter beschikking 
aan Joop.
a. Is er sprake van aanneming van werk?
b. Hoeveel bedraagt de te betalen loonheffing, zonder 
toepassing van de loonheffingskorting?
c. Maakt het verschil of Joop een praktijk verbouwt of
een dakkapel plaatst in de privéwoning van de buurman?

41

Antwoord

• Ja er is sprake van de fictie: aanneming van
werk.
de opdracht is van stoffelijke aard en tegen een
bepaalde prijs. Joop heeft geen VAR, waaruit 
blijkt dat hij handelt als ondernemer. (wuo)

• € 7.500,- x 36% = € 2.700,- (tabel 4 handb lhn)
• Ja, er is dan GEEN sprake van aanneming van

werk, zie uitzondering/uitsluitingsgrond. De
werkzaam-heden worden verricht in de
persoonlijke sfeer van de opdrachtgever.

42
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Stagiair

Stelling: Juist of onjuist?

Op het loon van een stagiair worden geen 
loonheffingen ingehouden.

Raadpleeg het handboek loonheffingen 
hoofdstuk 16.10 Leerlingen en stagiairs: bijzondere 
arbeidsrelaties

43

Meewerkende kinderen in de onderneming 
van de ouders

• Welke voorwaarden zijn verbonden aan
deze regeling? (16.11 Meewerkende
kinderen)

• Wat is een onderneming van de ouders?

44

Meewerkende kinderen: KJ-regeling

• Het kind kan fictief in dienstbetrekking zijn
• Kind is tenminste 15 jaar oud
• Kind moet bij ouders inwonen
• Kind is geen ondernemer
• Eenvoudige administratie: naam, adresgegevens

en BSN
• Niet verzekerd voor de

werknemersverzekeringen
• Loon is niet marktconform, familierelatie

overheerst
• Er is sprake van een IB-onderneming

45
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KJ-regeling

• Loon bestaat uit (loon in natura: tabel 15)
loon in geld
loon in natura: inwoning => € 5,55 p/dag

maaltijden => € 3,35 
p/maaltijd

kleding => factuurwaarde
Sophie de Jager, 18, woont bij haar ouders en werkt mee in het 
bedrijf van haar vader (v.o.f. de Jager). De firmanten zijn de ouders 
van Sophie. Sophie geniet vrije kost en inwoning en heeft kleding 
genoten tegen een factuurwaarde van € 1.050,-. Sophie ontvangt 
€ 75,- zakgeld per week. Elke kwartaal stort pa 
€ 1.500,- op de spaarrekening. Pa heeft voor Sophie 
€ 2.000,- aan loonheffing betaald over 2017 en 
€ 800,- aan Zvw.

46

KJ-regeling (voorbeeld)

Loon 2018 voor Sophie:
zakgeld 52 x € 75

€ 3.900
spaargeld 4 x € 1.500 € 6.000
inwoning 365 x € 5,55 €
2.025,75
kost (maaltijden) (365 x € 3,35) x 3 €
3.668,25
kleding (factuurwaarde incl OB) € 1.050
betaalde loonheffing 2017 € 2.000

• Loon voor de loonheffing(en)
€ 18.644,-

• Berekening loonheffing volgens kwartaaltabel! 
47

KJ-regeling: berekenen, herleiden!!

Toepassing witte kwartaaltabel: 
€ 18.644,- / 4 = € 4.666,00 => € 4.657,50 => €
451,25
totale loonheffing over 2018 bedraagt:
4 x € 451,25 = €
1.805,-

Werkgeversheffing Zvw: € 18.664,- x 6,90% €
1.287,81

De Zvw en loonheffing moeten vóór 1 februari 2019
worden afgedragen.

48
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Opdracht
Bereken het netto loon van Beatrix van Bruinisse over mei 2018. 
De werkgever maakt geen gebruik van de vrije ruimte:

1. Brutoloon € 3.550
Vakantie uitkering € 3.408

2. Vaste kostenvergoeding € 150, bestaande uit 
vaste reiskostenvergoeding à € 0,19 € 38
vakliteratuur € 32
wekelijkse wasstraat auto vd zaak (4x) € 50
onbenoemde kosten € 30

3. Auto van de zaak, zuinige auto (14%),
cataloguswaarde € 21.428,50

4. Eigen bijdrage per maand i.v.m. privégebruik € 275

5. Schade aan winterjas door hond van klant.
Werkgever vergoedt de jas, waarde € 225

6. Pensioenpremie Beatrix, inhouding € 175

7. Pensioenpremie werkgeversdeel € 225

8. Inhouding loonheffing € 2.547 49

Uitwerking

50

omschrijving loon wnv loon zvw loon lh netto loon

brutoloon 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00

vakantie uitkering 3.408,00 3.408,00 3.408,00 3.408,00

kostenvergoeding 68,00 68,00 68,00 150,00

bijtelling auto 250,00 250,00 250,00

eigen bijdrage ‐250,00  ‐250,00  ‐250,00  ‐275,00 

schadevergoeding 0,00 0,00 0,00 225,00

pensioenpremie wn ‐175,00  ‐175,00  ‐175,00  ‐175,00 

inhouding loonheffing ‐2.547,00 

totalen: 6.851,00 6.851,00 6.851,00 4.336,00

de werknemersverzekeringen en de 
Zorgverzekeringswet

51
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Waar?

• Handboek loonheffingen:
werknemersverzekeringspremies hoofdstuk 5
Zorgverzekeringswet hoofdstuk 6

52

Werknemersverzekeringen

Verzekerd zijn de werknemers in privaatrechtelijke of 
publiekrechtelijke dienstbetrekking: 
Casus: Wel of niet verzekerd? (wnv)

1. André is directeur-grootaandeelhouder bij
Andreetje BV

2. Zijn echtgenote Geertruida werkt als hulp in de
huishouding voor 2 dagen per week

3. Zijn vader, 70, werkt mee in het bedrijf voor twee
dagen per week

53

Wet Financiering Sociale Verzekeringen

• Hierin vind je de wijze van financiering en
premieheffing terug voor de volksverzekeringen,
de werknemersverzekeringen en de vrijwillige
verzekeringen

• Hierin is terug te vinden wie (subject) verschuldigd
is, hoeveel, waarover en uit welke ‘potjes’ de
uitkeringen komen.

54
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Zorgverzekeringswet

55

Zorgverzekeringswet

• De Zvw is sinds 01-01-2013 gewijzigd.
• Het subject (wie?) van de premieheffing is de

inhoudingsplichtige.
• Het is een werkgeversheffing geworden.
• Soms is het subject echter de werknemer (bijdrage

Zvw):
- Ingeval van pseudo-werknemerschap
- De niet verzekerde dga voor de werknemers-

verzekeringen
- Ingeval er sprake is van AOW-uitkering of

pensioen (loon uit vroegere dienstbetrekking)
56

Zorgverzekeringswet

De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bestaat uit:
- De werkgeversheffing Zvw (6,90%)

- De (werknemers) bijdrage Zvw (5,65%)
De werknemersbijdrage Zvw wordt ingehouden op het 
nettoloon en de werkgeversheffing is de 
werkgeverslast
- Daarnaast betaalt de verzekerde een nominale

premie aan de zorgverzekeraar

57
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Zorgverzekeringswet

Wanneer een werkgeversheffing Zvw?
Er geldt een maximum bijdrageloon van € 54.614
- Loon uit tegenwoordige arbeid

- Uitzonderingen hierop:
*pseudowerknemerschap (opting-in)
*directeuren-grootaandeelhouders die niet
verplicht zijn voor de werknemersverzekeringen

- Hier geldt een Zvw-bijdrage van 5,65%

58

Bijdrage Zvw

Een heffing van 5,65% op het loon van:

• AOW-gerechtigden (66 jaar of ouder) => de
werknemersbijdrage is verschuldigd vanaf de
maand na de maand waarin de werknemer de
AOW-leeftijd heeft bereikt.

• Pensioenen en VUT-uitkeringen

• Periodieke uitkeringen i.v.m. invaliditeit, ziekte of
een ongeval
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Geen bijdrage of heffing Zvw

• Zeevarenden: 0%

• Militairen in actieve dienst: geen heffing

• Niet verzekerd zijn gedetineerden
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Premies werknemersverzekeringen

61

De premies werknemersverzekeringen: 
de premie WW

• Premie WW:
WW-Awf (algemeen werkloosheidsfonds)
premie sectorfonds

• De premie WW is voor alle werkgevers gelijk:
2,85%

• De premie sectorfonds is een gedifferentieerde
premie en afhankelijk van de sector waarin een
werkgever is ingedeeld:
tabel 10 handboek loonheffingen
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De sectorpremie

De sectorpremie:
De Belastingdienst beoordeelt de sectoren. 
Zij geeft een voor bezwaar vatbare beschikking af
(tabel 10)

Bezwaar maken tegen de indeling in een sector binnen 
6 weken na dagtekening van de beschikking.

De sectorindeling is van invloed op de sectorpremie 
(tabel 10) en de gedifferentieerde premie Whk (tabel 
10a)
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De sectorpremie

Premie sectorfonds:

De hoogte van de te betalen sectorpremie is 
afhankelijk van het werkloosheidsrisico van een 
sector. 

Bepaalde sectoren kennen 
een hoge premie, premiegroep kort 
< 1 jarig arbeidscontract 
en een lage premie, premiegroep lang
minimaal 1 jaar of voor onbepaalde tijd.
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Hoog werkloosheidsrisico
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De sectorpremie (uitvoering) Wfsv

De volgende sectoren kennen een 
hoog werkloosheidsrisico:
- Agrarische bedrijven
- Bouwbedrijven
- Culturele instellingen
- Horeca algemeen
- Schildersbedrijven

Wanneer hoog (kort) en wanneer laag (lang)?
66
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De sectorpremie  (uitvoering) Wfsv

Het lage percentage wordt toegepast:

- Afsluiten van een schriftelijke
arbeidsovereenkomst voor tenminste 1 jaar of
voor onbepaalde tijd

- Anders het hoge premiepercentage

- Zie verder hoofdstuk 5.3 handboek
loonheffingen
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Casus

Johan heeft een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar bij Café 
Duurzaam BV. Na een half jaar wordt Job ontslagen 
door zijn werkgever. Café Duurzaam heeft het 
gehele jaar 0,72% premie sectorfonds afgedragen. Is 
dit juist?
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Uitwerking 

• Nee, omdat Job na ontslag van zijn werkgever
een recht heeft op een WW-uitkering, is de
inhoudingsplichtige over het gehele jaar 2,92%
premie sectorfonds verschuldigd.

• Horeca is sector 33, handboek loonheffingen tabel
10.
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Financiering van de WW

• De eerste 6 maanden uit het Sectorfonds

• Na 6 maanden uit het Algemeen
werkloosheidsfonds

70

Premie WW

• De hoogte van het premiepercentage is
afhankelijk gesteld van het werkloosheidsrisico in
de sector

• Voor ambtenaren geldt dat de uitkeringen komen
uit het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo-
premie)

Werkgevers van de overheid betalen daarom geen
premie WW-Awf en ook geen sectorpremie
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Voorbeeld

• Jaap van Asten heeft een brutoloon in januari van
€ 2.500,-. De pensioenpremie dat op zijn loon
wordt ingehouden bedraagt € 140,- en hij heeft
een bijtelling in verband met een auto van de zaak
van € 240,-.

• Bereken voor Jaap de grondslag voor de
werknemersverzekeringen en bereken de premie
WW-Awf over de maand januari.
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Uitwerking

• Bruto loon €
2.500

• Af: pensioenpremie Jaap € 140 -/-
• Bij: bijtelling privégebruik auto € 240 +
Grondslag werknemersverzekeringen €
2.600
Verschuldigde premie WW-Awf 2,85%
€ 2.600 x 2,85% = € 74,10
Deze premie is de werkgever van Jaap verschuldigd.
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Voorbeeld

• Stel het loon voor de werknemersverzekeringen
over januari bedraagt € 2.668.

• Hoeveel wordt dán afgedragen door de werkgever
aan premie WW-Awf?
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Uitwerking

• € 2.668 x 2,85% = € 76,038
De premie wordt afgekapt, afgerond naar beneden,
dus € 76,03

• De berekende premies werknemersverzekeringen
en de inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringwet worden altijd afgekapt!
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Arbeidsongeschiktheid 

76

Premie WIA

• WIA staat voor Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen, deze bestaat uit de volgende 
premies:

• De basispremie WAO/WIA of de basispremie
WAO/IVA/WGA en

• De gedifferentieerde premie Whk
-IVA staat voor de regeling Inkomensvoorziening
Volledig Arbeidsongeschikten
-WGA staat voor de regeling Werkhervatting
Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
-Whk staat voor Werkhervattingskas

77

Financiering van de uitkeringen

• De IVA-uitkeringen, WGA-uitkeringen (na een
looptijd van 10 jaar) en de WAO-uitkeringen
komen uit de premie betalingen van de
basispremie WAO/WIA

• De WGA-uitkeringen (de eerste 10 jaar) en de
ZW-uitkeringen komen ten laste van de
gedifferentieerde premie Whk.
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Premiepercentages

• De basispremie WAO/WIA bedraagt 6,27% én
0,50% opslag in verband met de verplichte
werkgeversbijdrage van de kinderopvang dus
totaal 6,77%

• De gedifferentieerde premie Whk is een
premiedifferentiatie bestaande uit:
- premiedeel WGA-vast
- premiedeel WGA-flex => WGA (2018)
- premiedeel ZW-flex
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De flex-premie

• Flex staat voor flexwerknemers, dit zijn:
- werknemers in fictieve dienstbetrekking
- uitzendkrachten
- werknemers met een tijdelijk dienstverband
- werknemers die binnen 4 weken ziek uit dienst
gaan (nawerking)
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Gedifferentieerde premie Whk

• Afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico

• Afhankelijk van de omvang van de
premieloonsom:
- kleine werkgever => maximaal € 328.000
- middelgrote werkgever => meer dan
€ 328.000, maar niet meer dan € 3.280.000

- grote werkgever => meer dan € 3.280.000
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Gedifferentieerde premie Whk

• Voor kleine werkgevers wordt aangesloten bij
tabel 10a van het handboek loonheffingen.

• De werkgever ontvangt een mededeling van de
premiepercentages

• De werkgever kan geen bezwaar indienen tegen
de mededeling

Middelgrote en grote werkgevers ontvangen een
beschikking met daarin vermeld de
premiepercentages => zij kunnen wél bezwaar 
indienen tegen dit besluit.
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Gedifferentieerde premie Whk

• Voor werknemers die in dienst zijn op grond van
de Wet op de Sociale Werkvoorziening geldt een
‘eigen’ premiepercentage: 1,22%

• Deze totaalpremie vervangt de 3 premiedelen die
is toegepast bij de andere werknemers

• De werkgever mag 50% van de premiedelen
WGA-vast en WGA-flex verhalen op de
werknemer op het NETTO loon
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Begrenzing van de premieafdrachten

• Tabel 11 Handboek loonheffingen noemt het
maximum premieloon en maximum bijdrageloon

• Per jaar bedraagt het maximum premieloon en
bijdrage loon € 54.614

• Per maand is dit € 54.614 / 12 = € 4.551,16
• Per vier weken is dit € 54.614 / 13 = € 4.201,07 etc.
• Er is dus niet meer premies verschuldigd indien het

premieloon of bijdrageloon meer bedraagt dan
€ 54.614
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Voortschrijdend Cumulatief Rekenen

VCR is een verplicht gestelde methode om de 
premies werknemersverzekeringen en de Zvw te 
berekenen.

Uitgangspunt: het loon voor de wnv of bijdrageloon.

Rekening houden met het maximum premieloon of 
bijdrageloon. => Zie tabel 11

De methode wordt toegepast per werknemer.

De berekende premies worden afgekapt.
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Doel van een VCR

• Op werknemersniveau kunnen berekenen van de
verschuldigde premies

• Wisselende lonen worden onderling
gecompenseerd => aanwasmethode

• Een werkgever is gemiddeld genomen over een
jaar bij een berekening per maand of vier weken
niet meer verschuldigd dan : p x (€ 54.614 / 12 of
13)

bijvoorbeeld: WW: 2,85% x € 54.614 =
€ 1.556,499
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Opdracht VCR: bereken de verschuldigde 
werkgeversheffing Zvw o.b.v. de 4-wekenaangiften

Periode  Loon voor  Cumulatief  Cumulatief  Cumulatief  Bijdrage-   Zvw bijdrage 

de Zvw  loon voor   maximum  bijdrage-   loon per  per periode 

de Zvw  bijdrageloon  loon  periode 

1   3.900,00 

2   4.100,00 

3   4.400,00 

4   4.450,00 

5   8.100,00 
87
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uitwerking

periode loon Zvw Cum loon Cum max cum  bijdrageloon premie

Zvw bijdrageloon bijdrageloon p/periode Zvw afgekapt

1 3.900,00 3.900,00 4.201,07 3.900,00 3.900,00 269,10 269,10

2 4.100,00 8.000,00 8.402,14 8.000,00 4.100,00 282,90 282,90

3 4.400,00 12.400,00 12.603,21 12.400,00 4.400,00 303,60 303,60

4 4.450,00 16.850,00 16.804,28 16.804,28 4.404,28 303,8953 303,89

5 8.100,00 24.950,00 21.005,35 21.005,35 4.201,07 289,8738 289,87
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eigenrisicodrager

89

Eigenrisicodragerschap

• De werkgever kan het eigen risico dragen voor 
bepaalde werknemersverzekeringen:

• WGA-vast(e werknemers) en ZW-flex
• WGA-flex per 01-01-2018

• De werkgever is dan verplicht zelf de uitkeringen te 
doen voor de vaste werknemers voor de periode van
10 jaar
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Eigenrisicodragerschap

• Voorwaarden
Verzoek aan Belastingdienst
Binnen uiterlijk 13 weken vóór ingangsdatum
(1-7 of 1-1) uitzondering voor startende
ondernemers

• Garantieverklaring bank of verzekeraar (alleen WGA 
verplicht) => verplicht: Model garantieverklaring

• ZW: 2 jaar risico dragen, garantieverklaring niet
verplicht, wel laten bijstaan door een deskundig
persoon die gecertificeerd is op grond van de
Arbowet.
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Einde eigenrisicodragerschap

Werkgever wil of kan geen eigenrisicodrager 
meer zijn:
Binnen uiterlijk 13 weken vóór ingangsdatum
Onderneming eindigt van rechtswege door bijv. 
faillissement of onderneming is geen werkgever 
meer
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Verhaal op werknemer WGA bij ERD

- Ook 50% verhalen op werknemer:
*Werkgever heeft WGA-risico laten verzekeren =>

50% van de verzekeringspremie verhalen

*Werkgever heeft WGA-risico niet laten 
verzekeren (zelf risicodragend)
=> 50% van de fictieve premie op de werknemer 

verhalen, uitgaande van het voorgaande of het lopende jaar 
(schatting)

- Percentage 2018 = WGA-uitkeringen 2018 / totaal van het
premieloon 2018 (op basis van schattingen)
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Overige onderwerpen

Eindheffing (hoofdstuk 24), Wet vermindering 
afdracht loonbelasting en premie 

volksverzekeringen (hoofdstuk 25) en 
handboek loonheffingen stap 2 en 3 de 

loonadministratie
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Fiscale wetgeving: loonbelasting
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Genietingsmoment

• Het genietingsmoment is bepalend om op het loon
loonheffingen in te houden:

• loon wordt betaald of verrekend
loon wordt ter beschikking gesteld
loon is rentedragend geworden
loon is vorderbaar en inbaar
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Eindheffing binnen de WKR

97

Wat is eindheffing? 
Handboek loonheffingen H 24

Eindheffing is een heffing bij de inhoudingsplichtige

Soorten eindheffing:
-WKR => 80% => alleen loonbelasting
-45% / 75% eindheffing => loonheffing
-€ 300,- => loonheffing
-Eindheffing via naheffing => loonheffingen
-Pseudo-eindheffing
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Verstrekkingen aan zakelijke relaties

Eindheffing mag, moet niet…
Bij ondernemers, freelancers of uitzendkrachten

Geen eindheffing ? => ontvanger geeft de waarde aan…
Wel eindheffing? => 
waarde verstrekking maximaal € 136? => 45% eindheffing
Waarde verstrekking > € 136,-? => 75% eindheffing

Voorwaarde: een verstrekking die tegelijkertijd en voor 
dezelfde gelegenheid ook aan de eigen werknemers 
worden gedaan
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Doorlopend wisselend gebruik van bestelauto’s

• Het doorlopend en wisselend gebruik van een
bestelauto door twee of meer werknemers

• En waarbij het gebruik ervan moeilijk of niet
individualiseerbaar is

• Er is ook sprake van privégebruik

Eindheffing € 300 per jaar te verdelen over de
aangiftetijdvakken.
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Eindheffing binnen de WKR

• Pseudo-eindheffing: excessieve
vertrekvergoeding:

- jaarloon > € 535.000,-
- pseudo-eindheffing 75% over de
vertrekvergoeding voor zover deze > dan het
jaarloon
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Voorbeeld: Pseudo-eindheffing

Annie Blink heeft een jaarloon van € 600.000 als haar 
dienstverband met haar werkgever wordt ontbonden. 
Annie krijgt een ontslagvergoeding van 
€ 1.000.000 uitbetaald.

Op de ontslagvergoeding moet 52% loonheffing 
worden ingehouden: (reguliere heffing)
52% x 1.000.000 = € 520.000
Daarnaast: 75% x (1.000.000 – 600.000)  € 300.000 
aan pseudo-eindheffing
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De naheffingsaanslag 
Handboek loonheffingen H 11

Bij gebleken onjuistheden…

Hoofdregel: 
Het opleggen van een correctieverplichting

Als (ook) een verzuimboete of een vergrijpboete zal 
worden opgelegd => ALTIJD naheffingsaanslag!

De keuze is aan de inspecteur…?
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De naheffingsaanslag

Een naheffingsaanslag kan slechts worden 
opgelegd binnen 5 jaren na afloop van het 
kalenderjaar

-Er is wel aangifte gedaan, maar het (volledige)
bedrag is niet betaald

-Er is een te laag bedrag aan loonheffingen
aangegeven, waardoor onvoldoende is betaald
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Voorbeeld

Controleambtenaar Joost kondigt een 
boekenonderzoek aan per 1 mei 2018. Over de 
maand maart 2013 constateert hij, dat er te weinig 
loonheffing is afgedragen. Joost meldt, dat hij de te 
weinig loonheffing zal naheffen. Kan Joost de te 
weinig loonheffing nog naheffen?
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De naheffingsaanslag

De Belastingdienst heeft de keuze om een 
naheffingsaanslag op te leggen aan de werkgever 
=> naheffingsaanslag is eindheffing

De loonheffing zal niet worden verhaald op de 
werknemer, dus… de werknemer merkt niets…

De eindheffing blijft (natuurlijk) buiten de loonstaat
De eindheffing blijft buiten de polisadministratie

Beter: correctieverplichting op werknemersniveau!
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De naheffingsaanslag

Goedkeuring staatssecretaris (begunstiging):

Naheffingsaanslag mag alleen als de na te heffen 
loonbestanddelen niet of moeilijk individualiseerbaar 
zijn én:
-de inhoudingsplichtige moet aan de Belastingdienst
aannemelijk maken dat er bij de werknemers geen
onevenredige nadelige effecten optreden én

-de inhoudingsplichtige betaalt de premies
werknemersverzekeringen en Zvw
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Naheffingsaanslag

Voorbeelden: (geoorloofde naheffing = 
eindheffing)

-loonbetalingen aan anonieme werknemers

-een correctie op afdrachtverminderingen

-de loonbestanddelen zijn niet of moeilijk op
werknemersniveau te herleiden

-de loonbestanddelen zijn gering (klein)

-de werknemers hebben een hoger loon dan het
maximum premieloon/bijdrageloon
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Voorbeeld tabel 5

• Stel werknemer heeft een gratificatie ontvangen ad €
5.000 van zijn inhoudingsplichtige, dat netto wordt
uitbetaald volgens de loonstrook, zonder dat de
inhoudingsplichtige hierover de verschuldigde
loonheffing heeft ingehouden. Deze werknemer valt
met zijn totale jaarloon in de 4e belastingschijf.

• Bij toepassing van de regelgeving zou over de
€ 5.000 (enkelvoudig) 52% verschuldigd zijn. Dit is
dus nu nagelaten. Dit resulteert tot het volgende:
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Vervolg voorbeeld

Hieruit kunnen we het volgende herleiden, zowel 
absoluut als relatief:

absoluut
relatief

fiscaal loon 100%

af: ingehouden loonheffing 52%

netto loon (gratificatie) 5.000,- 48%
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Vervolg voorbeeld

• Relatief hebben we alle procentuele gegevens, dus kunnen
we het netto loon herleiden naar het fiscale loon:

• Het fiscale loon = 5.000 x 100 / 48  => € 10.416,67
• de loonheffing = 5.000 x   52 / 48 => €

5.416,67

• Brutering levert procentueel het volgende op: loonheffing / 
netto loon = 52% / 48% = 108,33% of zoals in het voordeel 
van de inhoudingsplichtige gerekend: 108,30%.
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Naheffingsaanslag

Indien de inhoudingsplichtige bij een opgelegde 
naheffingsaanslag besluit dit bedrag te verhalen 
op zijn werknemer, dan wordt het enkelvoudige 
tarief toegepast op de correctie. (40,85% + 
8,28% verrekeningspercentage) januari 2018

=> Zie tabel 5 ‘enkelvoudige tarief’.
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Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en 
premie volksverzekeringen

Verkapte subsidievorm aan inhoudingsplichtigen

Twee soorten afdrachten:

- De afdrachtvermindering zeevaart

- De S & O-afdrachtvermindering
(Speur- en ontwikkelingswerk)
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WVA

1. De afdrachtvermindering zeevaart en de S & O-
afdrachtvermindering kunnen niet samengaan

2. De toepassing van een afdrachtvermindering
zeevaart kan in de aangifte loonheffingen niet minder
zijn dan 0, en is niet te verrekenen met toekomstige
aangiften

3. De afdrachtvermindering S&O kan wel worden
doorgeschoven (verrekend) binnen de 
(project)periode waarvoor S&O is aangevraagd
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WVA: Speur- en ontwikkelingswerk.

Doel: stimuleren van innovatieve ontwikkelingen in 
Nederland
De werkgever moet beschikken over een S & O-
verklaring => deze wordt op verzoek afgegeven door 
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)

Projecten S & O:
Een S&O-verklaring wordt afgegeven voor een 
periode van 3 tot 12 maanden binnen een 
kalenderjaar
Er worden maximaal 3 verklaringen afgegeven per 
kalenderjaar
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WVA: Speur- en ontwikkelingswerk

Aanvraag S&O

Aanvraag S&O-verklaring moet minimaal één maand
vóór aanvang van de werkzaamheden worden 
aangevraagd.
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WVA: Speur- en ontwikkelingswerk

Totaal bedrag volgens de beschikking 
evenredig over de maanden verdelen

Bepalen van het bedrag van de vermindering:
loongegevens uit het refertejaar: 
jaar nu -2      2018 => 2016
Loongegevens uit polisadministratie

Als in jaar ‘nu -2’ geen speur en 
ontwikkelingswerk is gedaan, wordt het S & O-
loon gesteld op € 29
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WVA: Speur- en ontwikkelingswerk
Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk:

Percentages volgens de 1e en 2e schijf 
Via de WBSO kan de werkgever een tegemoetkoming krijgen in de 
loonkosten van werknemers die speur- en ontwikkelingswerk 
verrichten. Het fiscale voordeel is een vermindering van de af te 
dragen loonbelasting over de loonkosten van deze medewerkers. 
In 2016 bedraagt deze zogenoemde S&O-afdrachtvermindering 32% 
van de eerste € 350.000 aan loonkosten voor speur- en 
ontwikkelingswerk. Voor de resterende S&O-loonkosten is dit 16%. 

Voor starters is de vermindering over de eerste schijf 40% (ipv 32%).
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S&O
De inhoudingsplichtige berekent de S&O-loonkosten door het 
S&O-uurloon te vermenigvuldigen met de toegekende S&O-
uren. Het S&O-uurloon is een vast gemiddeld bedrag per uur 
dat geldt voor alle S&O-medewerkers.

Hoe wordt het S & O-uurloon voor 2016 bepaald?
Heeft de werkgever in 2016 geen gebruik gemaakt van de 
WBSO, dan geldt een gemiddeld S&O-uurloon van € 29 (forfait).
Heeft de werkgever in 2016 wel gebruik gemaakt van de 
WBSO, dan wordt het S&O-uurloon 2016 berekend op basis 
van gegevens uit de aangiften loonheffingen over 2016. De 
werkgever moet hiervoor dan wel de burgerservicenummers
(BSN’s) doorgeven van de medewerkers die in 2016 S&O 
hebben verricht.
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S&O

Afdrachtvermindering kent geen plafond
Verhoging van de eerste schijf voor startende 
werkgevers: 1e schijf 40% tot een loon van €
350.000

Een afgegeven verklaring is gebaseerd op 
begrote uren die toekomen aan projecten S&O
Art. 25 WVA stelt een correctie, indien S&O-
uren die wel begroot zijn, achteraf niet zijn 
gerealiseerd.
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Voorbeeld

Willie Wortel BV heeft voor de periode januari t/m juni 
2018 een project aangemeld bij RVO voor in totaal 3.800 
S&O-uren. 
RVO heeft het gemiddelde S&O-uurloon bij Willie Wortel 
BV0 over 2015 berekend op € 59,66. In 2018 wordt 
uitgegaan van € 60 (afgerond naar boven op hele euro’s) 
RVO vermeldt op de verklaring een bedrag van 3.800 
uur x € 60 = € 228.000. De afdrachtvermindering wordt 
voor de maanden januari t/m juni 2018: (€ 228.000 x 
32% =) € 72.960
Per maand bedraagt de vermindering € 12.160 
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Vervolg

Per maand bedraagt de vermindering € 12.160 over de 
maanden januari t/m juni 2018. 
De aangifte over januari bedraagt aan verschuldigde 
loonbelasting stel € 11.000. Dat betekent dat € 1.160 niet 
kan worden benut. Over de maanden februari t/m juni 
wordt de totale afdrachtvermindering over de 
aangevraagde periode herrekend:

€ 72.960 -/- € 11.000 = € 61.960
€ 61.960 / 5 = € 12.392

Deze gegevens zijn gebaseerd op de begrote S&O-uren. 
De werkelijk bestede uren aan S&O moeten binnen 3 
maanden na afloop van het kalenderjaar aan RVO 
bekend worden gemaakt
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Handboek loonheffingen

• Stap 2 en stap 3

• Aanmelden als werkgever => formulier melding
loonheffingen aanmelding werkgever

• Werkgever ontvangt
loonheffingennummer
de aangiftebrief
brief/beschikking aansluiting sector
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Identiteit werknemer

• Identificatie vaststellen => geen rijbewijs!
• Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

(vormvrij)
• Aangeven of de loonheffingskorting wordt 

toegepast
• Geen model opgaaf gegevens voor de

loonheffingen => zie 2.3.2
bijvoorbeeld werknemer opnieuw in dienst nemen 
of uitkeringsgerechtigden met AOW of op basis van 
de Participatiewet
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Bewaarplicht

• Algemeen => 7 jaar

• Specifiek voor de loonheffingen => 5 jaar na
afloop van het kalenderjaar waarin de werknemer
uit dienst is getreden => model opgaaf gegevens
voor de loonheffingen én een kopie van een geldig
identiteitsbewijs (op dát moment)
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EDM

• Eerstedagsmelding ingeval:
-naheffingsaanslag i.v.m. geen vermelding
werknemer in loonadministratie
-een vergrijpboete wegens niet tijdige betaling of
aangifte doen voor de loonheffingen
-bij een boete of een strafrechtelijke vervolging
i.v.m. illegaliteit

• Beschikking Belastingdienst, tenminste 3 jaar of
bij recidive verlenging van 5 jaar
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EDM

• Geen EDM voor:

• Uitzendkrachten via uitzendbureau

• Artiesten en beroepssportersregeling

• Pensioengerechtigden en uitkeringsgerechtigden
(werkgever betaalt…)

• Meewerkende kinderen in de onderneming van de
ouders
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Anoniementarief

• Ontbreken van model opgaaf gegevens voor de
loonheffingen

• Of een geldig identiteitsbewijs

• Sanctie => inhouding loonheffing 52%
geen loonheffingskorting
geen maximum premieloon
geen maximum bijdrageloon
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Loonstaat stap 3 en 9
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Invullen loonstaat
Ria Mulkens is werkzaam bij Laatop BV als manager van de accountantsafdeling. 
Laatop BV heeft nog niet gekozen voor de werkkostenregeling. In januari 2016 
ontvangt Ria de volgende bedragen, respectievelijk vinden de volgende 
inhoudingen plaats:
a.  Een bruto maandloon van € 3.150,00
b. Een bonus ten bedrage van € 625,00 wegens de goede performance van haar 
afdeling.
c.  Deze maand heeft zij een bedrag van totaal € 321,00 aan reiskostenvergoeding 
ontvangen. Hiervan is € 150,00 onbelast.
d. Ria krijgt een bedrag van € 35,00 per maand aan kostenvergoeding. Laatop BV kan 
deze kostenvergoeding overigens niet onderbouwen.
e.  Ria heeft door haar recente echtscheiding tijdelijk geldproblemen en vraagt aan 
Laatop BV een voorschot op haar vakantiebijslag die ze in mei 2016 zal ontvangen. Om 
haar te helpen wordt de reeds tot 1 januari 2016 opgebouwde vakantiebijslag uitbetaald. 
Het bedrag aan vakantiebijslag dat wordt uitbetaald bedraagt € 1.764,00
f.  De totale pensioenpremie die per maand door Laatop BV aan het pensioenfonds wordt 
afgedragen, bedraagt € 366,00. Op basis van de arbeidsvoorwaarden is de helft hiervan 
voor rekening van de werknemer en deze wordt ingehouden op het loon van Ria.
g.  De premies werknemersverzekeringen bedragen € 358,00.
h.  De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet is € 296,00.
i. Er wordt een bedrag van € 2.055,00 ingehouden als loonbelasting en premie 
volksverzekeringen.
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Uitwerking 

• Kolom 3: € 3.150 + € 625 + € 171 + € 35 
+ € 1.764 = € 5.745

• Kolom 7: € 183
• Kolom 8, 12, 14: € 5.562
• Kolom 15: € 2.055
• Kolom 17: € 3.507 + € 150 = € 3.657
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Formeelrechtelijke aspecten 
van de aangifte loonheffingen

134

Aangifte loonheffingen: aangiftetijdvakken
-Aangiftetijdvak: per maand of per vier weken
Een aangiftetijdvak van 4 weken begint altijd op 1
januari van een jaar en eindigt op 31 december

-Halfjaarlijkse aangiften: personeel van zelfstandige
binnenschippers die aan boord van het schip wonen
-Jaaraangiften:
Personeel aan huis i.h.k.v. een persoonsgebonden 
budget
Meewerkende kinderen in de onderneming v.d. ouders
Personeel i.h.k.v. persoonsgebonden budget swv
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Aangiften loonheffingen

Kennisgevingen om tijdig aangiften te doen:
- Aangiftebrief
- E-mailbericht over de aangifte

Loontijdvak wijkt af van het aangiftetijdvak:
Voorbeeld: loontijdvak is een week
Dan bijvoorbeeld aangiftetijdvak van 4 weken kiezen
Genietingsmoment is bepalend om in te houden.
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Aangiften loonheffingen

Aangiftetijdvak veranderen:
Kan m.i.v. 1 januari van een jaar;

formulier ‘Wijziging aangiftetijdvak 
loonheffingen’
uiterlijk 14 december binnen (2018)

Hoe aangifte doen?
Digitaal, echter één uitzondering:
- Pseudo-eindheffing i.v.m. excessieve

vertrekvergoedingen
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Aangiften loonheffingen

Geen aangifte doen en/of betalen vóór het begin 
van een aangiftetijdvak, uitzondering:
De loonheffing en Zvw, van een BV, die uitsluitend 
dga’s in dienst heeft! In de maand januari kunnen 
alle aangiften van het lopende jaar worden gedaan!

Verschil: nihilaangifte en nulaangifte
Nihilaangifte: als inhoudingsplichtige in het 
aangiftetijdvak geen werknemers in dienst heeft
Nulaangifte: als inhoudingsplichtige wel werknemers
in dienst heeft, maar geen loon heeft uitbetaald.
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Aangiften loonheffingen

Betalen n.a.v. aangifte loonheffingen:
Binnen een maand na het loontijdvak, uiterlijk de 
laatste dag van die maand: als de laatste dag een 
feestdag is of in het weekend, dan de dag vóór het 
weekend of feestdag (zie aangiftebrief loonheffingen)
Verrekenen teruggaaf omzetbelasting met een 
verschuldigde bedrag aan loonheffingen:
- De aangifte moet tijdig zijn gedaan
- Beide aangiften eindigen in dezelfde maand
- Geen openstaande schulden
- Verzoek Belastingdienst uiterlijk op de uiterste

aangiftedatum 139

Aangiften loonheffingen

Let op: 
de aangiftetijdvakken van de omzetbelasting en de 
loonheffingen kunnen verschillend zijn!

Aangifte loonheffingen over juni (moet 31 juli 
binnen zijn) en de aangifte omzetbelasting over het 
2e kwartaal (moet ook 31 juli binnen zijn)
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Aangiften loonheffingen

De aangifte bestaat uit 3 delen:

• - de identificerende gegevens

• - de werknemersgegevens (nominatieve deel)

• - de collectieve (werknemers) gegevens (totalen)

Aangifte doen met een commercieel software
pakket of met een pakket van de Belastingdienst 
(Easytax: max. 10 werknemers)
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De polisadministratie

• De polisadministratie wordt beheerd door UWV en
wordt gebruikt door:
- de Belastingdienst => voor o.a. de aangiften
inkomstenbelasting en het toekennen van toelagen
- het UWV => toekennen van de juiste uitkeringen
- het Centraal Bureau voor de Statistiek
- de Gemeentelijke Sociale diensten => bijstand
- RVO => ter berekening van het gemiddelde S&O-
uurloon
- Pensioenfondsen
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De polisadministratie

• Digitaalverzekeringsbericht (DVB)
Via www.uwv.nl + DigiD => mijn UWV =>kunnen
werknemers hun DVB ophalen

• Checken welke inkomensgegevens staan
geregistreerd waarop uitkeringen zijn gebaseerd
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Formeel recht en invordering

Aangifteverzuim
Betaalverzuim
Correctieverzuim
Verzuim i.v.m. Eerste Dag Melding
Correctieverplichting
Naheffingsaanslagen
Bezwaarschrift
Aanmaningen
Dwangbevelen
Beslagleggingen

144
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Hoofdstuk 11 Hb loonheffingen
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Boetes: aangifte- en betaalverzuim

1. Aangifteverzuim:

Geen of te laat aangifte doen

Coulancetermijn: betaling wordt gedaan na de laatste 
aangiftedatum echter uiterlijk op de 
7e kalenderdag 

=> aangifte wordt binnen deze termijn gedaan: 
verzuimmededeling => geen boete

=> aangifte komt ná deze termijn binnen: 
aangifteverzuimboete € 65,- (max € 1.319,-)

=> aangifte is onvolledig of niet juist (inhoudelijk) 
aangifteverzuimboete € 65,- (max € 1.319,-)
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Boetes

2. Betaalverzuim:
te laat betalen (binnen de coulancetermijn)
=> eerste keer betaald na uiterste betaaldatum, binnen
de coulancetermijn => verzuimmededeling, geen boete
 tweede keer betaald na uiterste betaaldatum binnen 

coulancetermijn => betaalverzuimboete 3%, 
minimaal € 50, max € 5.278,-

 Betaalverzuim: niet (volledig) betalen (na de 
coulancetermijn)
(niet volledig) betaald na de coulancetermijn => 
betaalverzuimboete 3%, minimaal € 50, max €
5.278,-
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Voorbeeld

Isabeau dient haar aangifte loonheffingen te 
laat in over de maand augustus 2018.

Wanneer moet de aangifte uiterlijk binnen zijn?

De aangifte loonheffingen komt binnen op 4 
oktober 2018. 
Wat is het gevolg van de te laat binnengekomen 
aangifte?

De aangifte komt binnen op 9 oktober 2018.

Wat kan het gevolg hiervan zijn?
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• Uiterlijk 30 september 2018

• Er volgt geen boete => binnen de coulancetermijn
(7 kalenderdagen)

• Er kan een boete worden opgelegd van € 65
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Voorbeeld

Isabeau betaalt te laat op aangifte over de maand 
augustus 2018. De betaling wordt op rekening 
van de Belastingdienst bijgeschreven op 4 
oktober 2018. Het bedrag van de aangifte 
bedraagt € 1.500,-

Wat is het gevolg van de te laat binnengekomen 
betaling?

Stel: Het is de 2e keer dat er te laat wordt betaald.

Wat is hiervan het gevolg?
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• Betaling binnen de coulancetermijn, vorige
aangifte tijdig betaald? => verzuimmededeling,
geen boete

• Boete 3% met een minimum van € 65 en een
maximum van € 5.278
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Boetes

Betaling binnen de coulancetermijn (niet tijdig!) en 
deels buiten de coulancetermijn:

 Een betaalverzuimboete van 3% over het  
volledige bedrag na de uiterste betaaldatum! 
minimaal € 65,- maximaal € 5.278,-

Samenloop van een aangifteverzuimboete en 
betaalverzuimboete is mogelijk! (twee boetes 
tegelijk)
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Afwijkende percentages

Stelselmatig verzuimen van tijdig betalen: 
betaalverzuimboete 10%, maximaal € 5.278,-

Ten onrechte geen bijtelling toepassen i.v.m. 
het privégebruik van de auto van een 
werkgever : 
boete maximaal € 5.278,-

> Grove schuld: 40%,
> Opzet 80%,
> Recidive 100%, maar maximaal € 5.278,-
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Vergrijpboete

Een vergrijpboete wordt nooit opgelegd binnen de 
periodiciteit van de aangiftecyclus

Er moet sprake zijn van grove schuld of 
(voorwaardelijke) opzet

De boete is afhankelijk van de mate van 
verwijtbaarheid: 
minimaal 25%  maximaal 100% van het 
belastingbedrag
Er is geen samenloop mogelijk tussen verzuimboetes 
en vergrijpboetes! 
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Vergrijpboete

Grove schuld (25%) is een in laakbaarheid aan 
opzet grenzende mate van verwijtbaarheid en 
omvat mede grove onachtzaamheid (laakbare 
slordigheid of ernstige nalatigheid)
Vertaling 
De belanghebbende had redelijkerwijs kunnen of 
moeten begrijpen, dat zijn gedrag tot gevolg kon 
hebben dat te weinig belasting zou worden 
geheven of betaald.

Opzet (50%) is het willens en wetens handelen of 
nalaten…
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Aansprakelijkheid

Soorten van aansprakelijkheidsstelling:

- Inleners van personeel
(inlenersaansprakelijkheid)

- Bestuurders van vennootschappen, verenigingen
e.d. ondernemingen met rechtspersoonlijkheid

- Aannemers in een keten (ketenaansprakelijkheid)

156
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Aansprakelijkheid

Inleners van personeel
Een ondernemer leent personeel in bij een 
uitzendbureau (uitlener). 
Het  uitzendbureau is inhoudingsplichtig m.b.t. 
het uitgeleend personeel.
Voldoet een uitzendbureau niet aan de 
verplichtingen, dan kan ook de inlener
aansprakelijk worden gesteld. (beschikking 
aansprakelijkheidsstelling)
De inlener kan zich beschermen door middel van 
een G(eblokkeerde)-rekening.
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Verdere beperking aansprakelijkheid

• Stichting Normering Arbeid: Uitzendbranche
heeft criteria ontwikkeld ter beperking van
risico’s binnen de uitzendbranche: NEN 4400-1
(Nederlandse ondernemingen) en  NEN 4400-
2 (buitenlandse ondernemingen)

• Certificering van een uitzendorganisatie
betekent inschrijving in het openbaar register
van de St. Normering Arbeid

158

Aansprakelijkheid

Bestuurders van vennootschappen e.d. met 
rechtspersoonlijkheid
De Belastingdienst kan de bestuurders aansprakelijk 
stellen voor de loonheffingen en de 
omzetbelasting

Meldingsplicht bij betalingsproblemen:
Voor bestuurders geldt dat bij betalingsonmacht zij 
de Belastingdienst direct op de hoogte moeten 
stellen. Hiervoor kunnen zij een formulier 
‘betalingsonmacht’ gebruiken en daarbij een apart 
verzoek tot uitstel van betaling 159
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Aansprakelijkheid

Aannemers in een keten:
Situatie: hoofdaannemer, onderaannemer en onder-
onderaannemer etc.
Aansprakelijkheidsstelling van de hoofdaannemer, de 
onderaannemer ten aanzien van de onder-
onderaannemer etc. 
De laatsten in de keten kunnen niet aansprakelijk 
gesteld worden!

De aannemer die aansprakelijk gesteld kan worden kan 
zich beschermen d.m.v. het openen van een 
G-rekening
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Aansprakelijkheid

Tegen een beschikking van de 
aansprakelijkheidsstelling en het bedrag van de 
aansprakelijkheidsstelling kan bezwaar worden 
ingediend binnen 6 weken na dagtekening van de 
beschikking bij de ontvanger (Belastingdienst).

Verder in beroep bij de rechtbank, in hoger beroep 
bij het gerechtshof en beroep in cassatie bij de 
Hoge Raad => binnen 6 weken na dagtekening
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Risicobeperking
aansprakelijkheidsstelling

- Verklaring van betalingsgedrag
De belastingplichtige kan op deze wijze een
beeld krijgen omtrent het betalingsgedrag van
zijn debiteur

- Kettingbeding
In het contract tussen aannemer en
onderaannemer kan een beding worden
opgenomen, waarbij wordt opgelegd dat de
onderaannemer zijn werkzaamheden beperkt en
verder niet uitbesteed.

In beide gevallen kan de belastingplichtige nog 
steeds aansprakelijk gesteld worden.
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G-rekening

De inlener maakt een deel (het 
belastingbedrag) van de totale factuur over op 
een speciale rekening: de G-rekening. Het is 
zaak om een zo nauwkeurig mogelijke 
schatting te maken van het belastingbedrag. 
(meestal ongeveer 30-40%)

Het openen van een G-rekening wordt op 
verzoek gedaan bij de ontvanger van de 
Belastingdienst.

Deze beoordeelt het verzoek.
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Corrigeren van aangiften

Manieren van corrigeren van de aangifte:
-afhankelijk van soort applicatie
-afhankelijk van aangiftetijdvak verstreken of niet
verstreken
-afhankelijk van het jaar dat gecorrigeerd moet worden 
(aangiftetijdvak verstreken)
Hoe corrigeren?
-Opnieuw de hele aangifte corrigeren en verzenden
-Een aanvullende aangifte verzenden
-Een correctie verzenden bij aangifte
-Een losse correctie verzenden =>

zie hfdst 12.6 handboek loonheffingen
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|Belastingrente

Over periodes vanaf 1 januari 2012 wordt 
belastingrente berekend: rente wordt berekend 
vanaf 1 juli die volgt op het jaar waarop de 
correctie betrekking heeft tot en met de 
dagtekening van de (naheffings-) aanslag plus 14 
kalenderdagen
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Belastingrente

• De belastingrente wordt elk half jaar vastgesteld
op het wettelijk rentepercentage voor niet-
handelstransacties met een minimum van 4%.
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Heffingsrente en belastingrente

Er wordt geen heffingsrente of belastingrente in 
rekening gebracht als de Belastingdienst een 
correctieverzoek doet (geen correctieverplichting!) 
of dat de belastingplichtige op eigen verzoek een 
correctie doet over het voorgaand jaar en dit doet 
vóór 1 april van het huidige jaar
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Correctieberichten en boetes

Een boete kan worden opgelegd voor de volgende 
verzuimen in verband met correctieverzoeken of 
correctieverplichtingen:
-een betaalverzuim wegens een foute of
onvolledige aangifte
-een aangifteverzuim wegens een foute of
onvolledige aangifte
-een correctieverzuim

168
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Correctieberichten betaalverzuim

Een correctie kan worden gedaan, omdat te weinig 
loonheffingen is afgedragen, dus te laat => 
betaalverzuimboete, 

uitzondering:
De totale correcties bedragen < € 20.000 op 
kalenderjaarbasis
- Of > € 20.000,- correctie, maar dit is < 10% van

de reeds afgedragen belastingbedragen

Anders: 5% boete, maar maximaal € 5.278,-
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Correctieberichten: Geen samenloop??

Geen samenloop van een verzuimboete en 
vergrijpboete mogelijk, tenzij…
De Belastingdienst nieuwe informatie heeft 
gekregen, afkomstig van: 

de inhoudingsplichtige
van derden
uit de 

administratie
De reeds opgelegde verzuimboete wordt 
verminderd met de op te leggen vergrijpboete
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Correctieberichten: Aangifteverzuimboete

Belastingdienst gaat terughoudend om met het opleggen van 
aangifteverzuimboetes:

- De inhoudingsplichtige neemt zelf initiatief om te corrigeren
=> geen aangifteverzuimboete

- Belastingdienst verplicht de inhoudingsplichtige te
corrigeren => € 65,-

- Stelselmatig foutieve aangiften => aangifteverzuimboete
maximaal € 1.319,-
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Correctieberichten: correctieverzuim

De correctie wordt niet, niet op tijd, fout of onvolledig 
verzonden => correctieverzuim

Terughoudend m.b.t. opleggen van 
correctieverzuimboetes

Stelselmatig verzuimen => maximaal € 1.319,-
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Naheffingsaanslag loonheffingen

De naheffingsaanslag loonheffingen wordt uiterlijk 
binnen 14 kalenderdagen betaald

Een naheffingsaanslag kan bestaan uit:

• de belasting

• een boete

• de belastingrente
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Bezwaarschrift

• Schriftelijk aan de Belastingdienst of een ander
bestuursorgaan binnen 6 weken na dagtekening
van de aanslag.

• Alleen belanghebbenden kunnen bezwaar
aantekenen

• Belanghebbenden zijn de benadeelden

• Belanghebbenden kunnen zowel werknemer
als inhoudingsplichtige zijn

174
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Bezwaarschrift: niet ontvankelijk

Te laat ingediende bezwaarschrift (na 6 weken)
Voldoet niet aan formele vereisten:
• NAW-gegevens ontbreken;
• Aanslagnummer ontbreekt;
• Motivering ontbreekt;
• Ondertekening ontbreekt;
• Indiener is geen belanghebbende.

Ambtshalve herziening: Belastingdienst heroverweegt 
zijn beslissing (kennisgeving)
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Pro forma bezwaar/hoorplicht

• Een bezwaarschrift indienen zonder motivering,
omdat er bijvoorbeeld meer tijd nodig is om het
bezwaar te motiveren

• Het bezwaarschrift wordt later aangevuld met de
motivering

• Op verzoek van de belanghebbende kan deze door
de Belastingdienst worden gehoord (hoorplicht)

• Deze hoorplicht kent UWV niet.
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Uitspraak op een bezwaarschrift

• Door de Belastingdienst wordt binnen 6 weken
na ontvangst van het bezwaarschrift een
uitspraak gedaan

• De termijn kan eenzijdig met 6 weken worden
verlengd

• Daarna met instemming van belanghebbende
een langere termijn

De beslistermijnen voor UWV en SVB kunnen 
afwijken => zie KG Hoofdstuk 7

177
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Dwangsom 

Bij een te late beslissing op een ingediend 
bezwaarschrift kan de belanghebbende een 
dwangsom eisen:
• Eis belanghebbende om binnen twee weken een

uitspraak te doen
• Na deze termijn wordt de dwangsom als volgt

bepaald:
• De eerste 2 weken: per dag € 20
• Volgende 2 weken € 30 per dag
• Daarop volgende 2 weken € 40 per dag
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Invordering

• Niet tijdig doen van aangifte/betaling?
=> naheffingsaanslag

• Niet tijdig doen van betaling n.a.v. naheffingsaanslag?
=> invordering

Geen uitstel van betaling mogelijk!

- Wel uitstel in verband met te verwachten teruggaaf van
omzetbelasting (verzoek verrekening)
- Wel uitstel van betaling in verband met bezwaarschrift of
beroepsschrift
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Invordering (geen examenstof)

Invorderingsmaatregelen:
• Eerst verzenden van de aanmaning => 

kosten € 7 (< € 454) of € 15 (€ 454 of meer)
betalen binnen of 14 kalenderdagen

• Geen betaling? Verzenden van een dwangbevel =>
kosten € 39 belastingschuld tot € 90, over het 
meerdere per € 45 wordt € 3 bijgeteld, maar niet meer
dan € 11.461

• Betaling binnen 2 dagen! Anders volgt beslaglegging
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Invordering

• Invorderingsrente wordt eveneens in rekening 
gebracht: 1e dag na de laatste betaaldag.

Een naheffingsaanslag met een dagtekening van
10 juni 2018 moet binnen 2 weken betaald zijn,
dus uiterlijk op 24 juni 2018

• 24 juni is de laatste betaaldag => de eerste dag
waarop invorderingsrente verschuldigd is, is: 
25 juni 2018

• Een naheffingsaanslag verjaart na vijf jaar van
de dagtekening
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