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Praktijkdiploma Loonadministratie
(PDL)

Module Loonheffingen 1

Programma

• Inleiding

• De salarisadministratie

• De loonheffingen

• Werkgever en werknemer

• Bijzondere arbeidsrelaties
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Belastingdienst H1

• Taken van de drie onderdelen:

– Fiscaal (blauw) IB, Vpb, OB en LHn

– Douane (groen)

– Toeslagen (rood): huurtoeslag, zorgtoeslag, 
kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget
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Instanties Sociale Zekerheid H1

• UWV => werknemersverzekeringen (uitkeringen)
• SVB => volksverzekeringen (uitkeringen)
• Zorgverzekeraars => Zvw en Wlz
• Belastingdienst
• CAK
• Gemeenten => sociale voorzieningen o.b.v. de 

Participatiewet (bijstand), IOAW de Wet 
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers.
en IOAZ de Wet inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
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Toezicht H1

• Inspectie Sociale Zaken Werkgelegenheid -> 
toezicht op SVB, gemeenten en UWV

• Nederlands Zorginstituut -> coördinatie 
(verbeteren van zorg) uitvoering Zvw en WLZ

• Nederlandse Zorgautoriteit -> Toezichthouder en 
regelgever uitvoering Zvw en WLZ
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De sociale zekerheid H1

• Volksverzekeringen:
AOW - Anw - AKW - WLZ

• Werknemersverzekeringen:
WW - ZW - WAO - WIA

• Voorzieningen:
Participatiewet - IOAW - IOAZ – Wet sociale 
werkvoorziening – Toeslagenwet

• Zvw

verder module arbeidsrecht en sociale zekerheid
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Loonheffingen = het totaal van H1

• loonbelasting

• premie volksverzekeringen

• premies werknemersverzekeringen

• inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
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Wet- en regelgeving H2

• Wetten (1e en 2e kamer)

• (Uitvoerings)besluiten (Ministerraad)

• (Uitvoerings)regelingen (Minister)

• Internationale verdragen

• Jurisprudentie
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Belangrijke begrippen H1

• Loonbelasting is voorheffing op de aanslag 
inkomstenbelasting

• Voorlopige aanslag IB
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Indiensttreding H2

• 3 verplichtingen 

– Inleveren gegevens voor de loonheffingen 
(loonbelastingverklaring)

– Vaststellen identiteit werknemer (en kopie 
identiteitsbewijs bewaren); rijbewijs is geen 
geldig bewijs

– Aanleggen individuele loonstaat (model 
loonstaat)
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Sancties bij in gebreke blijven H2

• Anoniementarief  toepassen: => handboek 
loonheffingen H 2.6
– Maximale loonbelasting en premie 

volksverzekeringen (52%)
– Geen loonheffingskorting, geen maximum 

premieloon en geen maximum bijdrageloon

• Met terugwerkende kracht 6 maanden 
loonaangifte en afdrachten (wettelijke fictie)
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Info aan werknemer H2

• Loonstrook bij eerste betaling

• Ook loonstrook telkens wanneer het loon wijzigt

• Jaarlijks een jaaropgaaf

• Stroken en jaaropgaaf zijn vormvrij
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De loonaangifte H2

• 3 manieren van aangifte doen
-aangifteprogramma vd Belastingdienst
-speciale aangiftesoftware
-accountant of salarisbureau

• Aangifte bestaat uit 3 onderdelen: identificerende 
gegevens, werknemersgegevens en collectieve 
gegevens

• Loontijdvak meestal gelijk aan tijdvaktabellen. 
Let op bij in- en uitdiensttreding! => zie 7.3.4

• Aangiftetijdvak 1 maand of 4 weken, bij uitzondering 
0,5 jaar of 1 jaar
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Bijzonderheden loonaangifte H2

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

• (Overgangsregeling) loon-over-methode bij bijvoorbeeld 
CAO-verhogingen met terugwerkende kracht. 
Nabetalingen worden dan als correctie verwerkt

• Handboek loonheffingen 11.2.3
-Nihilaangifte
-Nulaangifte

• Loontijdvak parttimers (gewoon het loontijdvak) en 
fulltimers (eventuele herleiding van loon indien minder 
dan gebruikelijk wordt gewerkt)
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Correctieberichten H 2
• 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)

Zie schema handboek loonheffingen 12.6
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Bewaarplicht H 2 

• Algemene bewaarplicht:
De volledig administratie moet (tenminste) 7 jaar 
worden bewaard

• Loonbelasting:
Onderstaande stukken moeten worden bewaard 
t/m 5 jaar na uitdiensttreding:
– Kopie identiteitsbewijs
– Opgaaf gegevens voor de loonheffingen
– Bijlage studenten- en scholierenregeling
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De loonheffingen zijn H 3

• Loonbelasting
• Premie volksverzekeringen
• Premies werknemersverzekeringen
• Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

• De eerste 2 noemen we: loonheffing, deze wordt 
ingehouden op het loon

• De laatste 2 zijn werkgeversheffingen (maar Zvw is 
voor rekening werknemer bij: 
1. opting in  
2. dga
3. pensioenuitkering

17

De grondslagen zijn: H 3

1. Loon voor de werknemersverzekeringen

2. Loon voor de inkomensafhankelijke bijdrage 
Zvw

3. Loon voor de loonheffing

• Berekening kan aan de hand van de loonstaat 
(www.belastingdienst.nl)
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Wet uniformering loonbegrip H 3 
(per 01-01-2013)

• De grondslagen zijn gelijk (het uniform loonbegrip). 
Uitzonderingen:
– Loon uit vroegere dienstbetrekking => geen loon voor 

de werknemersverzekeringen
– Eindheffingsloon => alleen loonbelasting (vrije ruimte)

• 2 berekeningsmethoden:

– Via tabellen (LB en premie volksverzeker.)

– Via de VCR-methode (Zvw en premie 
werknemersverzekeringen) => Opdracht VCR 
methode maken
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Berekening loonheffing H 3

• Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies
volksverzekeringen

• 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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Oefening bruto-netto berekening
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De loonstaat

22
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Premies werknemersverzekeringen H 3

• Voor rekening inhoudingsplichtige:

1. WW-Awf

2. WW-sectorfonds (gedifferentieerd)

3. Basispremie WAO-WIA (inclusief bijdrage voor kinderopvang)

4. Gedifferentieerde premie Whk, bestaande uit:

• premiedeel WGA

• premiedeel ZW-flex

• Werkgever mág (maximaal) 50% van het premiedeel WGA 
inhouden op het netto-loon

• Zie tabel 9 en verder handboek loonheffingen

Oefening VCR Berekening
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Soorten dienstbetrekkingen H 4

• Tegenwoordige dienstbetrekking

• Echte dienstbetrekking

» Privaatrechtelijk

» Publiekrechtelijk

• Fictieve dienstbetrekking

» Voor alle heffingen

» Geen werknemersverzekeringen

• Vroegere dienstbetrekking (oneigenlijke dienstbetrekking)

• Pseudo-werknemer (opting in)
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Privaatrechtelijke dienstbetrekking H 4

• Gezag
• Loon
• Persoonlijke arbeid
• Gedurende zekere tijd

– > alle loonheffingen verschuldigd
– Art. 7:610 BW 

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst 
waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt 
in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen 
loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. 
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Publiekrechtelijke dienstbetrekking H 4

• Aanstelling bij een overheidswerkgever

• Minder verschillen dan vroeger

– > sommige heffingen hebben een andere 
benaming
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Vroegere dienstbetrekking H 4

• Bijvoorbeeld:

– Pensioenen

– Uitkeringen

• Vrijwel nooit verzekeringsplicht voor de 
werknemersverzekeringen

• Wel de andere 3 loonheffingen afdragen

28

Geen dienstbetrekking H 4

• Als er geen sprake is van een gezagsverhouding

• Vaak ook geen plicht tot persoonlijke arbeid

• Bijvoorbeeld:

– Zelfstandig ondernemer

– Directeur grootaandeelhouder valt wel onder 
loonheffing en Zvw, maar niet voor de 
werknemersverzekeringen
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Modelovereenkomst H 4

• Opvolger van de vroegere VAR

• Is overeenkomst tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer

• Hierbij wordt de dienstbetrekking (gezag) 
uitgesloten

• Doel is: duidelijkheid over (geen) afdrachtplicht
loonheffingen

• Wetgeving wordt nog ontwikkeld
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De pseudo-werknemer H 4

• Er is geen echte en ook geen fictieve 
dienstbetrekking

• Opdrachtgever en opdrachtgever kiezen 
samen voor ‘Opting-in’

• Geen werknemersverzekeringen

• Zvw netto inhouden en afdragen
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Inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw H 4

• – Meestal werkgeversheffing Zvw

• – Soms werknemersbijdrage Zvw:

– opting in

– dga

– pensioenuitkering

• Let op: Ook Zvw-bijdrage voor werknemers onder 
de 18 jaar!
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Gemoedsbezwaren H 4

• Ontheffing verzekeringsplicht vragen bij de SVB

• Werkgever kan gemoedsbezwaard zijn, 
werknemer of beiden

• Meestal premievervangende loonbelasting 
afdragen
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Wanneer fictief dienstverband H 5 

• Eerst toetsen of er sprake is van:

– Een echte dienstbetrekking

– Zelfstandig ondernemerschap

– Freelance werkzaamheden

• Daarna pas bezien of er sprake is van een fictieve 
dienstbetrekking
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Directeuren H 5

• Indien geen loon: geen echte dienstbetrekking

• Indien wel 5% of meer aandelen: fictieve 
dienstbetrekking (directeur- aanmerkelijk 
belanghouder)

• Dga: geen werknemersverzekeringen

• Loonheffing en Zvw (lage bijdrage) afdragen over 
een gebruikelijk loon van € 45.000
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Aannemers van werk H 5

• Het tot stand brengen van een bepaald werk van 
stoffelijke aard voor een bepaalde prijs

• Geen fictief dienstverband indien:

– hij zelfstandig ondernemer is

– het werk in de privésfeer wordt uitgevoerd

– hij het werk door anderen laat uitvoeren
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Agenten en subagenten H 5

• Fictief dienstverband als:

– hij voor één opdrachtgever werkt

– hij de klanten thuis pleegt te bezoeken

– het bemiddelen geen bijkomstig werk is

– hij door niet meer dan twee hulpen wordt 
bijgestaan
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Bestuurders / Commissarissen H 5

• Bestuurder van coöperatie met 
werknemerszelfbestuur: fictieve dienstbetrekking 
voor alle loonheffingen

• Indien slechts 2 deelnemers: geen 
verzekeringsplicht wn-verzekeringen

• Commissarissen: keuze mogelijk voor opting-in
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Gelijkgestelden H 5

• Indien geen echte/fictieve dienstbetrekking

• Persoonlijke arbeid tegen loon

• Bruto-inkomen per week ten minste 2/5 van het 
minimumloon

• Doorgaans op ten minste 2 dagen per week 
werken

• Onbepaalde tijd of ten minste 1 maand

• Bijzondere inhoudingsregels
39
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Personeel aan huis H 5

• Drie situaties:

– Dienstverlening aan huis: -> maximaal op 3 
dagen per week bij dezelfde natuurlijke 
persoon: geen loonheffingen

– Personeel aan huis: -> meer dan 3 dagen per 
week bij dezelfde natuurlijke persoon: 
loonaangifte 1 keer per jaar (alle heffingen)

– Vrijstelling voor buitenlandse au pairs: meestal 
niet van toepassing, omdat op meer dan 3 
dagen per week wordt gewerkt
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Studenten – Uitzendkrachten H 5

• Studenten: Vaak een echte dienstbetrekking van 
beperkte omvang

• Studenten- en scholierenregeling:

– Berekening op kwartaalbasis leidt veelal tot lagere 
inhouding en afdracht

• Uitzendkrachten: meestal echte dienstbetrekking bij 
uitzendbureau, anders fictieve dienstbetrekking: alle 
heffingen
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Thuiswerkers en hun hulpen H 5

• Fictieve dienstbetrekking lijkt op de gelijkgestelde. 
Verschillen:

• Het brutoloon van de thuiswerker moet ten minste 
2/5 van het minimumloon per maand zijn

• Voor thuiswerkers geldt niet de 
minimumvoorwaarde van 2 dagen per week
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Vrijwilligersregeling – AOW-er H 5

• Bij organisaties die niet onder de 
vennootschapsbelasting (Vpb) vallen

• En bij sportorganisaties
• Als de vrijwilliger geen marktconforme beloning 

ontvangt, vrijstelling voor alle loonheffingen
• AOW-gerechtigde: geen premie AOW en geen 

premies wn-verzekeringen

43

AFRONDING / HUISWERK

Bestuderen hoofdstuk 1t/m 5

Lezen hoofdstuk 6 t/m 8
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