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Basiskennis loonadministratie

1

Dag 2:
Loonheffingen

2

Wat gaan we doen?

• Vragen en herhalen les 1
• Bespreken gemaakte opgaven les 1
• Behandelen theorieboek ‘loonheffingen’ hoofdstukken 4 t/m 8
• En weer oefenen met opgaven…

Veel plezier en véél succes!
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Herhaling

• De dienstbetrekking
• Administratieve 

verplichtingen
• De loonstaat
• Anoniementarief
• Wet uniformering 

loonbegrip
• Loon in geld   
• loon in natura 
• aanspraken
• De werkkostenregeling => par. 4.13 

handboek
• Auto van de zaak 4

Loonberekening

De 28-jarige Barbara Drijfzand is werkzaam bij verkoopcentrum ’t Moet Weg. In 
augustus 2019 geniet zij een bruto maandloon van € 2.300,-. Daarnaast krijgt 
Barbara maandelijks een kostenvergoeding van € 100,-, die voor € 75,- fiscaal 
acceptabel is. De werkgever wil niet dat de resterende € 25,- bij haar wordt 
belast. Barbara heeft een auto van de zaak, waarmee zij ook privé rijdt. De auto, 
die een hoge CO2-uitstoot heeft, heeft een cataloguswaarde van € 13.636,-. 
Barbara heeft in deze maand 10 keer in de bedrijfskantine gegeten, waarvoor zij 
per maaltijd zelf € 3,50 moet bijdragen. Dit bedrag wordt verrekend met de 
loonuitbetaling over augustus. 

De werkgever draagt voor Barbara in augustus 2019 onder meer de volgende 
bedragen af:
- € 209,- inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw;
- € 360,- pensioenpremie waarvan de helft voor rekening van de werkgever is en 
de andere helft voor rekening van de werknemer;
- € 400,- premies werknemersverzekeringen
- Ingehouden loonheffing € 755

Hoeveel bedraagt het belastbaar loon van Barbara in  augustus 2017?

5

Uitwerking 
• Bruto loon € 2.300,00
• Privégebruik auto € 250,00
• 10 x € 3,35 - € 3,50 € 0,00
• Pensioenpremie deel werkn € 180,00

Belastbaar loon € 2.370,00

• (€ 13.636 x 22%) / 12
• Forfait maaltijden tb 15 € 3,35 (bijdrage is meer 

dan het forfait, dus geen bijtelling)
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Loon

Margriet ontvangt van haar werkgever tussen de 
middag een maaltijd in haar lunchpauze op de 
werkplek. De werkgever vraagt een bijdrage van 
1,- euro per maaltijd.
Wat is het loon van Margriet i.v.m. deze maaltijd?

7

Loon

Ben declareert een genoten lunch, omdat hij een 
lunchafspraak had met een klant. Ben betaalt de 
gehele rekening van de klant en hemzelf. Ben 
declareert 55 euro; van hemzelf 30 euro en de klant 
25 euro inclusief omzetbelasting.
Wat zijn de mogelijkheden voor de 
inhoudingsplichtige binnen de wkr?
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Bespreken van theorie…

10

4  Loonheffingen

Wat zijn de loonheffingen?
• De loonbelasting
• De premie volksverzekeringen
• De premies werknemersverzekeringen
• De inkomensafhankelijke bijdrage 

Zorgverzekeringswet
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4.1  Genietingsmoment van loon

Het loon wordt geacht te zijn genoten:
- Wanneer het loon wordt uitbetaald
- Wanneer het loon wordt verrekend
- Wanneer het loon ter beschikking wordt 
gesteld

- Wanneer het loon rentedragend,  
vorderbaar en inbaar wordt
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Werknemerslasten

13

4.2  Werknemerslasten 

Welke van de loonheffingen zijn werknemerslasten 
(de werknemer betaalt) en welke zijn 
werkgeverslasten (de werkgever betaalt)?

Werknemerslasten:
- de loonbelasting
- de premie volksverzekeringen 
- en soms de bijdrage Zorgverzekeringswet

14

Werknemerslasten: 1. de loonbelasting

• Kenmerken :
- een directe belasting
- een voorheffing op de inkomstenbelasting
- er moet sprake zijn (3 pijlers):

een werknemer
een inhoudingsplichtige
en loon

- er is sprake van loon uit tegenwoordige 
dienstbetrekking of loon uit vroegere 
dienstbetrekking

15
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Werknemerslasten: 1. de loonbelasting

De loonbelasting wordt geheven van het 
belastbaar loon

Er geldt voor de Nederlandse loonbelasting (en 
dus ook voor de inkomstenbelasting) een 
progressief schijventarief

=> tabel 1 handboek loonheffingen
-schijven 1 en 2: loonbelasting én premie 
volksverzekeringen
-schijven 3 en 4: alleen loonbelasting

16

Werknemerslasten: premie volksverzekeringen

Wat zijn de premie volksverzekeringen?
1. Premie Algemene Ouderdomswet (AOW)
17,90%
2. Premie Algemene Nabestaandenwet (ANW) 
0,10%
3. Wet Langdurige Zorg (WLZ) 9,65%
4. Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 0%

Loonbelasting + premie volksverzekeringen = 
loonheffing

17

Inkomensafhankelijke bijdrage 
Zorgverzekeringswet

Bestaat uit:
1. werkgeversheffing Zorgverzekeringswet
2. bijdrage Zorgverzekeringswet 
=> handboek loonheffingen hoofdstuk 6

Daarnaast de nominale premie, die iedere 
verzekerde moet betalen aan de zorgverzekeraar

Bij een ‘laag’ inkomen kan een verzekerde de 
zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst

18
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Inkomensafhankelijke bijdrage 
Zorgverzekeringswet

Wie betaalt wat?
Een bijdrage Zvw wordt betaald uit het netto loon 
door de werknemer zelf. (5,70%)

De werkgeversheffing Zvw wordt door de werkgever 
betaald. (6,95%)

Zie handboek loonheffingen… (tabel 14)

19

Inkomensafhankelijke bijdrage 
Zorgverzekeringswet

Er wordt over een inkomen van maximaal 
€ 55.927 premies Zvw betaald.

20

De voorlopige teruggaaf

Werkgever houdt loonheffing in bij de werknemer => de 
werknemer is de loonheffing verschuldigd uit het netto 
loon

De loonheffing is een voorheffing op de 
inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen

Waarom krijgen belastingplichtigen dan toch een 
teruggaaf, indien zij de aangifte inkomstenbelasting 
indienen?

21
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De voorlopige teruggaaf

Bijvoorbeeld in verband met:
-aftrekpost eigen woning
-specifieke zorgkosten
-aftrekbare giften
-betaalde alimentatie

of er bestaat recht op:
-de inkomensafhankelijke combinatiekorting
-de korting voor groene beleggingen

22

4.3 Standaard( loon )heffingskortingen 

• De algemene heffingskorting
• De arbeidskorting
• De ouderenkorting
• De alleenstaande ouderenkorting
• De jonggehandicaptenkorting
• De levensloopverlofkorting

• De werkbonus => per 1 januari 2018 afgeschaft

Zie hoofdstuk 23 handboek loonheffingen

23

Standaard(loon)heffingskortingen
• Wat doen de heffingskortingen?
• Hoe moeten we de heffingskortingen toepassen?

Berekenen? => nee, verwerkt in de 
loonbelastingtabellen (rood geaccentueerde 
kortingen)

• Er kan in principe slechts bij één 
inhoudingsplichtige de kortingen worden 
aangevraagd

• Wat gebeurt er, indien de bij 2 werkgevers de 
kortingen worden toegepast?

24
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4.4 Levensloopregeling 

- Gedachte: sparen voor (doorbetaald) 
Verlof (sinds 2012 is deze eis vervallen)

- Maximaal 12% sparen
- Levensloopsaldo mag niet bedragen dan 
2,1 x jaarloon (210%)

- Regeling is afgeschaft, maar er mag nog 
worden doorgespaard, indien de 
werknemer voor 01-01-2012 ook al 
spaarde en per 31-12-2011 reeds € 3.000
inclusief rente had gespaard…tot uiterlijk 
31-12-2021

25

Loonbelastingtabellen 

• Toepassing loonbelastingtabellen
Kleur wit of groen

• Verschillende loontijdvakken
-dag, week, 4-weken, maand en kwartaal
-afwijkend studenten- en 
scholierenregeling

• de tabel bijzondere beloning van 
toepassing is op loon dat eenmalig of 
eenmaal per jaar wordt genoten 

26

4.5  Werkgeverslasten

Handboek loonheffingen hoofdstuk 5 
(werknemersverzekeringen) en hoofdstuk 6 
(Zorgverzekeringswet)

27
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Wat zijn de werknemersverzekeringen?

• Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
• Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
• Werkloosheidswet
• Ziektewet

Hieraan gekoppeld betaalt de werkgever de 
volgende premies werknemersverzekeringen…

28

Premies werknemersverzekeringen
arbeidsongeschiktheid

• Basispremie WAO/WIA  6,96% (2019)
hier inbegrepen: de premie WGA (Werkhervatting 
gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en de premie IVA 
(inkomensvoorziening volledig 
arbeidsongeschikten) 

• Gedifferentieerde premie Whk (werkhervattingskas)
hier inbegrepen: 
-premie WGA-vast , (vaste dienstbetrekking)
-premie WGA-flex en (flexibele dienstbetrekking)
-premie ZW-flex

=> tabel 10a handboek loonheffingen
29

Premies werknemersverzekeringen
arbeidsongeschiktheid

No-riskpolis:
het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten 
binnen een onderneming => de werkgever neemt het 
risico om een arbeidsgehandicapte in dienst te 
nemen. Dit risico wordt door UWV minimaal de 
eerste 5 jaren gedekt wanneer uitval ontstaat door 
ziekte (uitkering UWV)

30
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Premies werknemersverzekeringen
werkloosheid

De werkgever betaalt ook: 
- de premie WW-Awf (Algemeen   
werkloosheidsfonds) 3,60%
- de premie sectorfonds 
=> dit is een gedifferentieerde premie en de hoogte 
van de premie is afhankelijk van de sectorindeling 

=> zie tabel 10 handboek loonheffingen

31

Sectorindeling 

Als een werkgever het niet eens is met een 
sectorindeling, dan kan de werkgever 
(inhoudingsplichtige) een bezwaarschrift indienen 
bij de Belastingdienst.

Dit doet hij binnen 6 weken na de dagtekening 
(datum beschikking) van de kennisgeving.

De werkgever hoeft per werknemer niet meer 
premies betalen dan over het maximum 
premieloon € 55.927 (2019)

32

Opdracht

Job heeft in 2019 € 30.000 aan premieloon.
Hoeveel premie WW-Awf en basispremie WAO/WIA 
is de werkgever van Job verschuldigd aan de 
Belastingdienst?

Marije heeft een premieloon van € 70.000
Hoeveel werkgeversheffing Zvw is de werkgever van 
Marije verschuldigd aan de Belastingdienst?

33
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Aansprakelijkheid

• Werkgevers kunnen te maken krijgen, bij 
belastingschulden, met 2 soorten van 
aansprakelijkheden:

• Inleners aansprakelijkheid => inlenen van personeel 
(uitzendburo). Bij betalingsverzuim van de uitlener 
(uitzendburo) kan de werkgever (inlener) aansprakelijk 
worden gesteld voor de loonheffingen

• Keten aansprakelijkheid => speelt voornamelijk bij 
aannemers en onderaannemers. Elke (onder)aannemer 
in de keten kan aansprakelijk worden gesteld door de 
belastingdienst in verband met belastingschulden

34

Aansprakelijkheid

Voorkomen? => 
het afsluiten 
van een 
geblokkeerde 
rekening, de 
‘G-rekening’ 
bij de 
Belastingdienst

35

4.6   Loonkoste nvoordelen

36
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4.6  Loon kosten voordelen (LKV)

Basis: Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)
Ingaand per 1 januari 2018

Doel: Tegemoetkoming voor werkgevers bij het in 
dienst nemen of herplaatsen van bepaalde 
werknemers uit een uitkeringssituatie
Er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden 
voldaan!

37

LKV’s

• In aangifte loonheffingen aanvinken dat een LKV 
van toepassing is

• Belastingdienst berekent de tegemoetkoming en 
deze wordt uitbetaald na afloop van het jaar vóór 
12 september

• Samenloop van meerdere LKV’s is niet mogelijk: 
de hoogste of de indien de LKV’s gelijk zijn: 
toepassen op de oudste werknemer

38

Soorten LKV’s

• LKV arbeidsgehandicapte werknemer
• LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
• LKV doelgroep banenafspraak en 

scholingsbelemmerden
• LKV oudere werknemer

• Voorwaarde (algemeen): verzekerd zijn voor de 
werknemersverzekeringen en jonger zijn dan de AOW-
gerechtigde leeftijd

39
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LKV arbeidsgehandicapte werknemer

• Hij is verzekerd voor 1 of meer van de 
werknemersverzekeringen.

• Hij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
• Hij is in de 6 maanden voor u hem aanneemt, niet 

bij u in dienst geweest.
• Hij had, in de kalendermaand voor hij bij u dienst 

kwam, recht op een WIA-uitkering

40

LKV arbeidsgehandicapte werknemer

• Binnen 5 jaren na de WIA-wachttijd in dienst treden én:
- de verzekerde is volgens de arbeidsdeskundige 
minder dan 35% arbeidsongeschikt en niet in staat om 
eigen of passende arbeid te verrichten bij diezelfde 
werkgever
- de verzekerde was 11 weken voor het einde van de 
WIA-wachttijd in dienst bij de werkgever

• Werknemer beschikt over een doelgroepverklaring
• Werkgever geeft in de aangifte loonheffingen aan, dat 

hij een LKV wenst aan te vragen voor de werknemer

41

LKV arbeidsgehandicapte werknemer

Maximaal 3 jaar recht op het loonkostenvoordeel

42
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LKV herplaatste arbeidsgehandicapten

Voorwaarden:

• De werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de 
werknemersverzekeringen.

• - De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

• - De werknemer voldoet aan 1 van de volgende 
voorwaarden:

• - Hij had in de kalendermaand voor herplaatsing recht 
op een WIA-uitkering

43

LKV herplaatste arbeidsgehandicapten

• Werknemer beschikt over een doelgroepverklaring
• Werkgever geeft in de aangifte loonheffingen aan, 

dat hij een LKV wenst aan te vragen voor de 
werknemer

• Maximaal 1 jaar recht op het loonkostenvoordeel
• Bedrag per verloond uur € 3,05, maximaal per jaar 

€ 6.000

44

LKV doelgroep banenafspraak en 
scholingsbelemmerden

• Hij is verzekerd voor 1 of meer van de 
werknemersverzekeringen.

• Hij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
• Hij is in de 6 maanden voor u hem aanneemt, niet 

bij u in dienst geweest.
• recht op een uitkering of arbeidsondersteuning op 

grond van de Wet Wajong

45
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LKV doelgroep banenafspraak en 
scholingsbelemmerden

• Hij heeft een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening).
• Hij is volgens UWV niet in staat om 100% van het wettelijk 

minimumloon te verdienen en wordt onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente naar werk begeleid.

• Hij heeft een indicatie als arbeidsbeperkte. Hieronder vallen 
onder meer schoolverlaters van het

• Voortgezet Speciaal Onderwijs en schoolverlaters van het 
Praktijkonderwijs.

• Hij heeft een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) 
of een ID-baan (In- en doorstroombaan)

46

LKV doelgroep banenafspraak en 
scholingsbelemmerden

• Werknemer beschikt over een doelgroepverklaring
• Werkgever geeft in de aangifte loonheffingen aan, 

dat hij een LKV wenst aan te vragen voor de 
werknemer

• Maximaal 3 jaar recht op het loonkostenvoordeel
• Bedrag per verloond uur € 1,01, maximaal per jaar 

€ 2.000

47

LKV oudere werknemer

• Hij is verzekerd voor 1 of meer van de 
werknemersverzekeringen.

• Hij is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet 
bereikt.

• Hij is in de 6 maanden voor u hem aanneemt, niet bij u in dienst 
geweest.

• Hij had, in de kalendermaand voor hij bij u in dienst kwam, 
recht op 1 van de volgende uitkeringen:
– - werkloosheidsuitkering 
– - arbeidsongeschiktheidsuitkering
– - inkomensondersteuning Wet Wajong
– - bijstandsuitkering (Participatiewet), IOAW en IOAZ

48
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LKV oudere werknemer

• Werknemer beschikt over een doelgroepverklaring
• Werkgever geeft in de aangifte loonheffingen aan, 

dat hij een LKV wenst aan te vragen voor de 
werknemer

• Maximaal 3 jaar recht op het loonkostenvoordeel
• Bedrag per verloond uur € 3,05, maximaal per jaar 

€ 6.000

49

Lage-inkomensvoordeel

• Nieuw in 2017: voorwaarden
• - De werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de 

werknemersverzekeringen.
• - De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van 

minimaal € 10,05 (100% WML), € 11,07 (110%) en 
maximaal € 12,58 (125%). De bedragen zijn 
inclusief vakantietoeslag, bonussen en toeslagen 
(loon uit tegenwoordige dienstbetrekking) en o.b.v. 
een 40 urige werkweek!

• - De werknemer heeft tenminste 1.248 verloonde
uren per kalenderjaar (Deze worden niet naar 
deeltijd herleid!).

• - De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet 
bereikt. 50

Lage-inkomensvoordeel

• Hoeveel bedraagt het LIV?

51
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Lage-inkomensvoordeel

Voorbeeld
• Een werknemer voor wie u recht hebt op het LIV, 

heeft in 2019 1.500 verloonde uren en een 
jaarloon van € 15.625. Zijn gemiddelde uurloon is 
dan € 10,42 (€ 15.625 : 1.500). Het LIV voor deze 
werknemer is € 1.515 (1.500 x € 1,01).

• De uitbetaling is uiterlijk op 12 september van het 
jaar na afloop jaar waarop recht bestaat op het 
voordeel

52

Jeugd-LIV

• Doel: Het jeugd-LIV compenseert de verhoging 
van het wettelijk minimumjeugdloon voor 
werknemers van 18, 19, 20 en 21 jaar.

53

Jeugd-LIV

• Voorwaarden: 
De werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de 
werknemersverzekeringen.

• De werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat 
valt binnen de bandbreedtes van het jeugd-LIV die 
horen bij zijn leeftijd. Die bandbreedtes worden 
halverwege 2019 vastgesteld.

• De werknemer is op 31 december 2018:
18, 19, 20 of 21 jaar.

54
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Jeugd-LIV

55

4.7 Eigenrisicodragerschap
• Werkgever betaalt niet de premies aan 

UWV, maar dragen deze zelf…

• Eigenrisicodrager worden voor  
de WGA (werkhervatting gedeeltelijk  

arbeidsgeschikten) en ZW (ziektewet)

56

4.8 Eindheffingen 

• Wat zijn eindheffingen?

• De inhoudingsplichtige betaalt…
• Voorbeeld: doorlopend wisselend gebruik van een 

bestelauto => eindheffing € 300

57
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Eindheffing

Overschrijding van de vrije ruimte

Wat betaalt de werkgever?
80% eindheffing en….dit is alleen 

loonbelasting

58

Oefenvragen hoofdstuk 4

59

5.1 vorm belastingheffing

• Aanslagbelastingen => deze belastingsoorten 
worden geheven bij wege van aanslag

bijvoorbeeld: inkomstenbelasting en 
vennootschapsbelasting

• Aangiftebelastingen => belastingsoorten die 
worden voldaan of afgedragen d.m.v. de 
aangifte

bijvoorbeeld: loonheffingen en omzetbelasting

60
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5.2 toepassing loonbelastingtabellen (2019)

61

Loonbelastingtabellen 

Twee kleuren tabellen: groen en wit

groen => loon uit vroegere dienstbetrekking

wit => loon uit tegenwoordige dienstbetrekking

En de tabel voor de bijzondere beloningen
vakantiegeld of een ontslagvergoeding

62

5.3 loontijdvakken

• dagtabel
• weektabel
• vierwekentabel
• maandtabel
• kwartaaltabel

Studenten- en scholierenregeling
Wat is dat en waarom?

63
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5.4 voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR)

• Verplichte methodiek om de premies 
werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke 
bijdrage Zvw te berekenen per werknemer.

• Er wordt niet meer premies betaald per jaar dan over 
€ 55.927,00

• Per periode worden de premielonen gecumuleerd en 
getoetst aan het maximum premieloon tot en met díe 
periode

• Ook wel de grondslagaanwasmethode

64

Voortschrijdend cumulatief rekenen
Per werknemer per loontijdvak berekenen van de premies 
werknemersverzekeringen via de verplicht gestelde methode VCR.
Voorbeeld:
premieloon januari € 4.000

februari € 4.150 
maart € 4.500
april € 4.000
mei € 7.300

Gegeven het maximumpremieloon per maand bedraagt 
€ 4.660,58 en het premiepercentage is 6,96% (tabel 9 en11)
Hoeveel bedragen de premies over de maanden januari tot en met 
mei.

65

VCR

• Voorbeeld 2:
premieloon p/4 weken periode 1 € 2.400

periode 2 € 4.800 
periode 3 € 4.500
periode 4 € 3.700

• Bereken de werkgeversheffing Zvw per loon tijdvak.

66
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5.5 verschillende aangiftetijdvakken

• 2 aangiften met verschillende 
aangiftetijdvakken:

• De maandaangifte loonheffingen en
• De 4-wekenaangifte

De aangifte over januari moet uiterlijk 28 
februari binnen zijn en de betaling hierop moet 
zijn bijgeschreven op uiterlijk 28 februari
De termijn van één maand geldt ook voor de 
4-wekenaangifte!

67

5.5 verschillende aangiftetijdvakken

• Alle data van uiterste inleverdata en 
betalingsdata wordt vermeld in de 
‘Aangiftebrief loonheffingen’.

• Wijzigen aangiftetijdvak loonheffingen
=> hoofdstuk 9, formulier 4

a. Wanneer moet uiterlijk dit formulier bij de 
Belastingdienst binnen zijn?
b. Welke aangiftetijdvakken kent de 
Belastingdienst nog meer?

68

5.5 Diverse soorten van aangiften

69
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Diverse soorten dienstbetrekkingen

• Dienstverlening aan huis en aangifte doen?
• Personeel aan huis en aangifte doen?
• De zelfstandige binnenschipper
• Meewerkende kinderen in de onderneming van de 

ouders
• Directeuren-grootaandeelhouders

70

Nulaangifte of nihilaangifte

• Nulaangifte => geen loon wel 
werknemer(s)

• Nihilaangifte => geen loon, geen 
werknemer(s)

71

Hoe is de aangifte opgebouwd?

• Collectieve gegevens
-naam, adres en vestigingsplaats van de 
inhoudingsplichtige
-totaalgegevens van de lonen en de inhouding 
loonheffingen
-totalen omtrent eindheffingen, 
afdrachtverminderingen, premiekortingen

• Nominatieve gegevens (op werknemerniveau)
-persoonsgegevens, individuele loongegevens

72
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Loonaangifteketen/polisadministratie

73

5.7 Wijze van aangifte doen

Alleen elektronisch aangifte doen

1 uitzondering: aangifte doen i.v.m. een 
excessieve vertrekvergoedingen

• Meestal aangifte doen met software van een 
(externe) softwareleverancier

• Kleine inhoudingsplichtige kunnen aangifte 
doen met software van de Belastingdienst

• Of de inhoudingsplichtige kan een intermediair 
inschakelen
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5.8 corrigeren van een aangifte

• Corrigeren d.m.v. het indienen van een nieuwe 
volledige aangifte loonheffingen of een 
aanvullende aangifte => aangiftetermijn is nog 
niet verstreken

• Correctiebericht (meesturen met de aangifte 
loonheffingen) => de aangiftetermijn is verstreken, 
maar kalenderjaar is nog niet verstreken

• Los correctiebericht => corrigeren, maar 
kalenderjaar is verstreken
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• Hoos Holding bv heeft twee dochterondernemingen, 
Kracht bv en Storm bv . Hoos Holding bv heeft in 2019 
een fiscale loonsom van € 200.000,--. Hoos Holding bv 
heeft 1 werknemer fulltime in dienst en dat is de heer Wim 
Hoos, die tevens directeur-grootaandeelhouder is. Wim 
Hoos bezit alle aandelen in Hoos Holding bv. Op Hoos 
Holding bv en haar dochters is de concernregeling in het 
kader van de werkkostenregeling (WKR) momenteel (nog) 
niet van toepassing. 

• Is de heer Wim Hoos verzekerd voor de 
werknemersverzekeringen? Motiveer uw antwoord. 

• Op welke wijze wordt de bijdrage Zorgverzekeringswet, 
die verschuldigd is over het loon van Wim Hoos, verwerkt 
op zijn salarisstrook? Motiveer uw antwoord. 

• Hoeveel bedraagt de bijdrage Zorgverzekeringswet voor 
Wim Hoos over het jaar 2019? Motiveer uw antwoord. 

Oefenvragen hoofdstuk 5
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6.1  Wanneer moet betaling binnen zijn?

• Joop van Dalen doet aangifte loonheffingen over 
de maand september 2019. Joop ontdekt dat de 
laatste dag dat de betaling binnen moet zijn op 
een zondag valt.

• Wanneer moet de betaling loonheffingen uiterlijk 
zijn bijgeschreven op de rekening van de 
Belastingdienst?
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Speur- en ontwikkelingswerk

79

6.2 Afdrachtverminderingen

Verkapte subsidies op grond van de
Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie 
volksverzekeringen:

1. speur- en ontwikkelingswerk (S&O) => verzoek 
aan RVO (rijksdienst voor ondernemend 
Nederland) => toepassing in de aangifte 
loonheffingen
hoogte afdrachtvermindering 
- S&O kosten t/m € 350.000 => 32%
-over het meerdere => 16%

80

Afdrachtvermindering S&O

• Voor startende inhoudingsplichtigen geldt t/m 
€ 350.000 => 40% afdrachtvermindering

• 2. Afdrachtvermindering Zeevaart
voor zeevarenden, registratie schip in Nederland 
én onder de Nederlandse vlag
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6.3 Subsidieregeling praktijkleren

Vroeger: afdrachtvermindering onderwijs
• Nu Rijksdienst voor ondernemend Nederland
• Subsidie voor werkgevers => zij verzorgen het 

praktijkdeel van een opleiding
• Maximaal € 2.700 per leerwerkplek en wordt 

achteraf betaald
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6.4 hoe betalen?

• Digitaal betalen of per bank met een 
overschrijvingsformulier o.v.v. het 
betalingskenmerk

• Betalingskenmerk staat ook vermeld op de 
‘Aangiftebrief loonheffingen’

83
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7.1 Sancties 

• De Belastingdienst kan boeten opleggen voor 
diverse tekortkomingen aan de zijde van de 
inhoudingsplichtige:

• Het te laat doen van aangifte loonheffingen
• Het te laat doen van de betaling op aangifte
• Het niet toepassen van het anoniementarief of het 

niet juist bijhouden van de loonadministratie
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Verzuimboeten en vergrijpboeten

86

Aangifteverzuimboete 

• Te laat of geen aangifte doen
• Onjuist of onvolledig aangifte doen
• Coulancetermijn van 7 dagen
• Binnen deze termijn géén boete
• Na deze termijn een boete van € 65
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Betaalverzuimboete

• Te laat betalen => 
-binnen de coulancetermijn => 1e keer => geen 
boete
-buiten de coulancetermijn => boete 3%, minimaal 
€ 50, maximaal € 5.278

• Deels binnen en deels buiten de coulancetermijn 
betalen => gehele betaling is te laat => boete 3%, 
minimaal € 50, maximaal € 5.278
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Correctieverzuimboete

• Te laat, onjuist, onvolledig of geen correctie 
indienen =>

boete maximaal € 1.319 

Belastingdienst stelt zich m.b.t. dit boetebeleid 
terughoudend op
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Vergrijpboete

• Schuldgradatie => grove schuld, ernstige 
nalatigheid, laakbaar of zelfs voorwaardelijke 
opzet
=> boete 25%

• Schuldgradatie => opzet of recidive
=> boete 50%

• Schuldgradatie => listigheid, fraude
=> boete 100%
eventueel strafrecht
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8 Bezwaarprocedure 
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Een klacht indienen

• Een slechte bereikbaarheid
• Een trage afhandeling van een brief
• Een klacht over de inhoud of het gedrag van een 

instantie

Eerst een klacht indienen bij de betreffende instantie, 
zoals UWV of de Belastingdienst

Daarna bij ontevredenheid inschakelen van de 
Nationale Ombudsman
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Bezwaar maken

• Tegen een beschikking van de Belastingdienst => 
schriftelijk binnen 6 weken na dagtekening bij de 
Belastingdienst

• Te laat indienen? => de belanghebbende wordt 
niet-ontvankelijk verklaard in zijn of haar bezwaar 
(mogelijk wordt het bezwaar niet meer in 
behandeling genomen) en de rechtsgang is 
daarbij ontzegd.
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Inhoud van het bezwaar

• Naam, adres en woonplaatsgegevens
• Motivering
• Aanslagnummer
• Datum en handtekening

vorderen van een kostenvergoeding
de belastingplichtige kan n.a.v. een beslissing 
worden gehoord op verzoek van de 
belanghebbende
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Uitspraak op bezwaarschrift

• De Belastingdienst doet in principe binnen 6 
weken gemotiveerd uitspraak op het bezwaar

• Voor UWV geldt een afhandelingstermijn van 13 
weken
Bij medisch of een arbeidsdeskundig onderzoek 
zelfs 17 weken
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