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Toelichting
Er zijn werknemers op wie u de witte en groene tabellen niet 
zo maar kunt toepassen. Het gaat hier om:
•	 werknemers die alleen belastingplichtig zijn
•	 werknemers die alleen premieplichtig zijn
•	 werknemers die geen premies hoeven te betalen voor een 

of meer volksverzekeringen

Voor elk van deze groepen werknemers gelden andere percentages 
voor de in te houden loonbelasting/premie volksverzekeringen. 
Daarom kunt u met deze herleidingsregels de inhoudingen voor 
deze werknemers handmatig herleiden uit de tabellen. 

Hoe gebruikt u het overzicht van de herleidingsregels?

In hoofdstuk 1 vindt u een opsomming van de groepen werknemers 
voor wie u de witte en groene tabellen moet aanpassen. In het 
overzicht van de herleidingsregels in hoofdstuk 2 wordt per groep 
uitgelegd hoe u de inhoudingen kunt herleiden uit de tabellen. 



Belastingdienst | Herleidingsregels Loonbelasting/premie volksverzekeringen 2012  | 2

Inhoud
1  Op welke groepen werknemers past 

u de herleidingsregels toe? 3
1.1 Werknemers jonger dan 65 jaar 3
1.2  Werknemers van 65 jaar en ouder, geboren  

in 1945 of eerder 3
1.3  Werknemers van 65 jaar, geboren in 1946 of later 3
1.4   Verwijzing naar inhoudings kolommen 

in de witte en groene loonbelastingtabellen 4

2   Overzichten met herleidingsregels 5
2.1 Werknemers jonger dan 65 jaar 5
2.2  Werknemers van 65 jaar en ouder, geboren  

in 1945 of eerder 35
2.3  Werknemers van 65 jaar en ouder, geboren 

in 1946 of later 52



Belastingdienst | Herleidingsregels Loonbelasting/premie volksverzekeringen 2012 1 Op welke groepen werknemers past u de herleidingsregels toe? | 3

1  Op welke groepen werknemers 
past u de herleidingsregels toe?

Voor de volgende groepen werknemers gelden andere 
percentages voor de in te houden loonbelasting/premie 
volksverzekeringen en andere bedragen voor de heffings
kortingen. Op deze werknemers kunt u de witte en groene 
tabellen daarom niet zo maar toepassen:
•	 werknemers die alleen belastingplichtig zijn
•	 werknemers die alleen premieplichtig zijn
•	 werknemers die geen premies hoeven te betalen voor 

een of meer volksverzekeringen

Voor deze groepen zijn er herleidingsregels opgesteld, 
waarmee u de inhoudingen voor deze werknemers 
handmatig kunt herleiden uit de tabellen. In paragraaf 1.1, 
1.2 en 1.3 vindt u op welke groepen werknemers u de 
herleidingsregels moet toepassen, en de code loon
belastingtabel die bij de groep hoort.

1.1 Werknemers jonger dan 65 jaar
Voor werknemers jonger dan 65 jaar zijn er herleidings
regels voor de volgende groepen:
•	 A   Werknemers die uitsluitend premieplichtig zijn 

(code begint met 3)
•	 B   Werknemers die uitsluitend belastingplichtig zijn 

(code begint met 5)
•	 C   Werknemers die belastingplichtig zijn en premie

plichtig voor de aow en de Anw (code begint met 6)
•	 D   Werknemers die belastingplichtig zijn en premie

plichtig voor de awbz (code begint met 7)
•	 E   Werknemers die niet belastingplichtig zijn 

en  premieplichtig voor de aow en de Anw (code 228)
•	 F   Werknemers die niet belastingplichtig zijn 

en  premieplichtig voor de awbz (code 226)

Let op!

Voor de groepen A en B gelden speciale herleidingsregels bij werknemers 
met vakantiebonnen.

1.2  Werknemers van 65 jaar en ouder, 
geboren in 1945 of eerder

Voor werknemers van 65 jaar en ouder, geboren in 1945 of 
eerder, zijn er herleidingsregels voor de volgende groepen:
•	 G1  Werknemers die uitsluitend premieplichtig zijn 

(code begint met 3)
•	 H1  Werknemers die uitsluitend belastingplichtig zijn 

(code begint met 5)
•	 I1   Werknemers die belastingplichtig zijn en premie

plichtig voor de Anw (code begint met 6)
•	 J1   Werknemers die belastingplichtig zijn en premie

plichtig voor de awbz (code begint met 7)
•	 K1   Werknemers die niet belastingplichtig zijn 

en  premieplichtig voor de Anw (code 227)
•	 L1   Werknemers die niet belastingplichtig zijn 

en  premieplichtig voor de awbz (code 226)

1.3  Werknemers van 65 jaar en ouder, 
geboren in 1946 of later

Voor werknemers van 65 jaar en ouder, geboren in 1946 
of later, zijn er herleidingsregels voor de volgende groepen:
•	 G2   Werknemers die uitsluitend premieplichtig zijn 

(code begint met 3)
•	 H2  Werknemers die uitsluitend belastingplichtig zijn 

(code begint met 5)
•	 I2   Werknemers die belastingplichtig zijn en premie

plichtig voor de Anw (code begint met 6)
•	 J2   Werknemers die belastingplichtig zijn en premie

plichtig voor de awbz (code begint met 7)
•	 K2   Werknemers die niet belastingplichtig zijn 

en  premieplichtig voor de Anw (code 227)
•	 L2   Werknemers die niet belastingplichtig zijn 

en  premieplichtig voor de awbz (code 226)
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1.4   Verwijzing naar inhoudings
kolommen in de witte en 
groene loonbelastingtabellen

In de herleidingsregels, zoals die hierna zijn opgenomen, 
wordt met de aanduidingen ‘kolom I’ enzovoorts verwezen 
naar de inhoudingskolommen van de witte en groene 
loonbelastingtabellen. Hieronder is aangegeven op welke 
wijze deze aanduidingen corresponderen met deze 
kolommen. 

Jonger dan 65 jaar (paragraaf 2.1) – witte tabellen

•	 kolom I   de kolom ‘zonder loonheffingskorting’
•	 kolom II   onder ‘met loonheffingskorting’ 

Jonger dan 65 jaar (paragraaf 2.1) – groene tabellen

•	 kolom I  de kolom ‘zonder loonheffingskorting’
•	 kolom II  de kolom ‘met loonheffingskorting’

65 jaar en ouder (paragraaf 2.2 en 2.3) – witte en groene tabellen

geboren in 1945 of eerder:
•	 kolom I  de kolom ‘zonder loonheffingskorting’
•	 kolom II  de kolom ‘met loonheffingskorting’
•	 kolom III  de kolom ‘met loonheffingskorting  

     inclusief alleenstaandeouderenkorting’

geboren in 1946 of later:
•	 kolom IV  de kolom ‘zonder loonheffingskorting’
•	 kolom V  de kolom ‘met loonheffingskorting’
•	 kolom VI  de kolom ‘met loonheffingskorting  

     inclusief alleenstaandeouderenkorting’

Kolom III en VI zijn alleen opgenomen in de groene tabellen 
bestemd voor gebruik door de Sociale Verzekeringsbank.
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2  Overzichten met 
herleidingsregels

In deze paragraaf vindt u de herleidingsregels voor: 
•	 werknemers jonger dan 65 jaar (paragraaf 2.1) 
•	 werknemers van 65 jaar of ouder, geboren in 1945 

of eerder (paragraaf 2.2)
•	 werknemers van 65 jaar en ouder, geboren in 1946 of later 

(paragraaf 2.3)

2.1 Werknemers jonger dan 65 jaar
Werknemers die jonger zijn dan 65 jaar en op wie de 
herleidingsregels van toepassing zijn, vallen in de groepen 
A tot en met F. Binnen de groepen A en B wordt verder 
onderscheid gemaakt tussen witte en groene tabellen 
zonder en met vakantiebonnen.
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A. Werknemers die uitsluitend premieplichtig zijn en jonger dan 65 jaar
Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 31,15 n3 0,12523

b2 31,15 n4 0,12523

b3 0,00 k max 1 1517

b4 0,00 k max 2 1517

c1 5901 k max 3 1517

c2 10547 k max 4 1517

c3 10547 s max 1 1443

d1 0 s max 2 1443

d2 1914 s max 3 1443

m1 0,01762 s max 4 1443

m.L max 1 152 t 41832

n1 0,12523 u1 0,0128

n2 0,12523 r max 1 74

1.  Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers zonder vakantiebonnen

Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 31,15/33,10

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal
€ 1.458,00 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 31,15/33,10

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.579,50 per maand € 1.629,00 per maand
€ 364,50 per week € 375,93 per week
€ 72,90 per dag € 75,19 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal € 4.887,00 per kwartaal
€ 1.458,00 per vier weken € 1.503,70 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 522,50 € 353,08 

per week € 120,57 € 81,48 

per dag € 24,11 € 16,29 

per kwartaal € 1.567,50 € 1.059,25 

per vier weken € 482,30 € 325,92 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 31,15/41,95 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 491,75 € 332,25 

per week € 113,48 € 76,67 

per dag € 22,69 € 15,33 

per kwartaal € 1.475,25 € 996,75 

per vier weken € 453,92 € 306,69 
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en vervolgens te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting vermenigvuldigd met de factor 31,15/33,10-31,15/41,95

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.629,00 per maand € 3.487,50 per maand
€ 375,93 per week € 804,81 per week
€ 75,19 per dag € 160,97 per dag
€ 4.887,00 per kwartaal € 10.462,50 per kwartaal
€ 1.503,70 per vier weken € 3.219,24 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 522,50 € 218,83 

per week € 120,57 € 50,50 

per dag € 24,11 € 10,10 

per kwartaal € 1.567,50 € 656,50 

per vier weken € 482,30 € 202,00 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 31,15/41,95 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 491,75 € 205,83 

per week € 113,48 € 47,50 

per dag € 22,69 € 9,50 

per kwartaal € 1.475,25 € 617,50 

per vier weken € 453,92 € 190,00 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 878,91 € 593,00 

per week € 202,82 € 136,84 

per dag € 40,56 € 27,36 

per kwartaal € 2.636,75 € 1.779,00 

per vier weken € 811,30 € 547,38 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 3.487,50 per maand
€ 804,81 per week
€ 160,97 per dag
€ 10.462,50 per kwartaal
€ 3.219,24 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door

kolom I kolom II

per maand € 878,91 € 719,41 

per week € 202,82 € 166,01 

per dag € 40,56 € 33,20 

per kwartaal € 2.636,75 € 2.158,25 

per vier weken € 811,30 € 664,07 

te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting vermenigvuldigd met de factor 31,15/33,10
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De maximale inhouding is dan

kolom I kolom II

per maand € 878,91 € 599,16 

per week € 202,82 € 138,26 

per dag € 40,56 € 27,65 

per kwartaal € 2.636,75 € 1.797,50 

per vier weken € 811,30 € 553,07 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 33,10%  31,15%
 41,95%  31,15%
 42,00%  31,15%
 52,00%  31,15%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

Als het tabelloon minder is dan

€ 3.487,50 per maand
€ 804,81 per week
€ 160,97 per dag
€ 10.462,50 per kwartaal
€ 3.219,24 per vier weken

is het maximale premiebedrag

kolom I kolom II

€ 10.547 € 7.116 

en anders is het maximale premiebedrag 

kolom I kolom II

€ 10.547 € 7.190 

2.   Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 19 of minder vakantiedagen per jaar

Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 31,15/33,10

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.676,31 per maand
€ 386,82 per week
€ 77,37 per dag
€ 1.547,27 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 31,15/33,10
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Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.676,31 per maand € 1.728,85 per maand
€ 386,82 per week € 398,94 per week
€ 77,37 per dag € 79,79 per dag
€ 1.547,27 per vier weken € 1.595,76 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 554,52 € 374,72 

per week € 127,95 € 86,46 

per dag € 25,59 € 17,29 

per vier weken € 511,83 € 345,87 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 31,15/41,95 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 521,88 € 352,61 

per week € 120,42 € 81,36 

per dag € 24,08 € 16,27 

per vier weken € 481,71 € 325,46 

en vervolgens te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting vermenigvuldigd met de factor 31,15/33,10-31,15/41,95

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.728,85 per maand € 3.701,25 per maand
€ 398,94 per week € 854,09 per week
€ 79,79 per dag € 170,82 per dag
€ 1.595,76 per vier weken € 3.416,33 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 554,52 € 232,24 

per week € 127,95 € 53,59 

per dag € 25,59 € 10,71 

per vier weken € 511,83 € 214,36 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 31,15/41,95 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 521,88 € 218,44 

per week € 120,42 € 50,40 

per dag € 24,08 € 10,08 

per vier weken € 481,71 € 201,63 

De maximale inhouding is dan

kolom I kolom II

per maand € 932,78 € 629,34 

per week € 215,24 € 145,22 

per dag € 43,04 € 29,04 

per vier weken € 860,97 € 580,89 
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Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 3.701,25 per maand
€ 854,09 per week
€ 170,82 per dag
€ 3.416,33 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door

kolom I kolom II

per maand € 932,78 € 763,50 

per week € 215,24 € 176,18 

per dag € 43,04 € 35,23 

per vier weken € 860,97 € 704,73 

te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting vermenigvuldigd met de factor 31,15/33,10

De maximale inhouding is dan

kolom I kolom II

per maand € 932,78 € 635,88 

per week € 215,24 € 146,73 

per dag € 43,04 € 29,34 

per vier weken € 860,97 € 586,93 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 33,10%  31,15%
 41,95%  31,15%
 42,00%  31,15%
 52,00%  31,15%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

Als het tabelloon minder is dan

€ 3.701,25 per maand
€ 854,09 per week
€ 170,82 per dag
€ 3.416,33 per vier weken

is het maximale premiebedrag

kolom I kolom II

€ 10.547 € 7.116 

en anders is het maximale premiebedrag 

kolom I kolom II

€ 10.547 € 7.190 
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3.   Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 20 of meer vakantiedagen per jaar

Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 31,15/33,10

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.793,36 per maand
€ 413,85 per week
€ 82,77 per dag
€ 1.655,38 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 31,15/33,10

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.793,36 per maand € 1.849,57 per maand
€ 413,85 per week € 426,82 per week
€ 82,77 per dag € 85,37 per dag
€ 1.655,38 per vier weken € 1.707,25 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 593,24 € 400,88 

per week € 136,89 € 92,51 

per dag € 27,37 € 18,50 

per vier weken € 547,59 € 370,04 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 31,15/41,95 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 558,33 € 377,23 

per week € 128,84 € 87,05 

per dag € 25,76 € 17,41 

per vier weken € 515,37 € 348,20 

en vervolgens te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting vermenigvuldigd met de factor 31,15/33,10-31,15/41,95

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.849,57 per maand € 3.959,70 per maand
€ 426,82 per week € 913,76 per week
€ 85,37 per dag € 182,76 per dag
€ 1.707,25 per vier weken € 3.655,03 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 593,24 € 248,46 

per week € 136,89 € 57,33 

per dag € 27,37 € 11,46 

per vier weken € 547,59 € 229,34 
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het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 31,15/41,95 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 558,33 € 233,70 

per week € 128,84 € 53,93 

per dag € 25,76 € 10,78 

per vier weken € 515,37 € 215,72 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 997,91 € 673,28 

per week € 230,28 € 155,37 

per dag € 46,05 € 31,07 

per vier weken € 921,13 € 621,48 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 3.959,70 per maand
€ 913,76 per week
€ 182,76 per dag
€ 3.655,03 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door

kolom I kolom II

per maand € 997,91 € 816,82 

per week € 230,28 € 188,49 

per dag € 46,05 € 37,69 

per vier weken € 921,13 € 753,97 

te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting vermenigvuldigd met de factor 31,15/33,10

De maximale inhouding is dan

kolom I kolom II

per maand € 997,91 € 680,29 

per week € 230,28 € 156,98 

per dag € 46,05 € 31,39 

per vier weken € 921,13 € 627,94 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 33,10%  31,15%
 41,95%  31,15%
 42,00%  31,15%
 52,00%  31,15%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

Als het tabelloon minder is dan

€ 3.959,70 per maand
€ 913,76 per week
€ 182,76 per dag
€ 3.655,03 per vier weken
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is het maximale premiebedrag

kolom I kolom II

€ 10.547 € 7.116 

en anders is het maximale premiebedrag 

kolom I kolom II

€ 10.547 € 7.190 

4.   Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers zonder vakantiebonnen

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 31,15/33,10

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 522,50 € 353,08 

per week € 120,57 € 81,48 

per dag € 24,11 € 16,29 

per kwartaal € 1.567,50 € 1.059,25 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 31,15/41,95 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 491,75 € 332,25 

per week € 113,48 € 76,67 

per dag € 22,69 € 15,33 

per kwartaal € 1.475,25 € 996,75 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 878,91 € 719,41 

per week € 202,82 € 166,01 

per dag € 40,56 € 33,20 

per kwartaal € 2.636,75 € 2.158,25 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 33,10%  31,15%
 41,95%  31,15%
 42,00%  31,15%
 52,00%  31,15%
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Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

Het maximale premiebedrag is

kolom I kolom II

€ 10.547 € 8.633 

5.    Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 19 of minder vakantiedagen per jaar

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.676,31 per maand
€ 386,82 per week
€ 77,37 per dag

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 31,15/33,10

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 1.676,31 per maand
€ 386,82 per week
€ 77,37 per dag

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 554,52 € 374,72 

per week € 127,95 € 86,46 

per dag € 25,59 € 17,29 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 31,15/41,95 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 521,88 € 352,61 

per week € 120,42 € 81,36 

per dag € 24,08 € 16,27 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 932,78 € 763,50 

per week € 215,24 € 176,18 

per dag € 43,04 € 35,23 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 33,10%  31,15%
 41,95%  31,15%
 42,00%  31,15%
 52,00%  31,15%
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Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

Het maximale premiebedrag is

kolom I kolom II

€ 10.547 € 8.633 

6.    Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 20 of meer vakantiedagen per jaar

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.793,36 per maand
€ 413,85 per week
€ 82,77 per dag

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 31,15/33,00

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 1.793,36 per maand
€ 413,85 per week
€ 82,77 per dag

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 593,24 € 400,88 

per week € 136,89 € 92,51 

per dag € 27,37 € 18,50 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 31,15/41,95 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 558,33 € 377,23 

per week € 128,84 € 87,05 

per dag € 25,76 € 17,41 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 997,91 € 816,82 

per week € 230,28 € 188,49 

per dag € 46,05 € 37,69 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 33,10%  31,15%
 41,95%  31,15%
 42,00%  31,15%
 52,00%  31,15%
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Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

Het maximale premiebedrag is

kolom I kolom II

€ 10.547 € 8.633 
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B. Werknemers die uitsluitend belastingplichtig zijn en jonger dan 65 jaar
Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 1,95 n3 0,00784

b2 10,80 n4 0,00784

b3 42,00 k max 1 95

b4 52,00 k max 2 95

c1 369 k max 3 95

c2 1980 k max 4 95

c3 11483 s max 1 91

d1 0 s max 2 91

d2 120 s max 3 91

m1 0,00111 s max 4 91

m.L max 1 10 t 41832

n1 0,00784 u1 0,00069

n2 0,00784 r max 1 4

1.  Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers zonder vakantiebonnen

Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 1,95/33,10

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal
€ 1.458,00 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 1,95/33,10

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.579,50 per maand € 1.629,00 per maand
€ 364,50 per week € 375,93 per week
€ 72,90 per dag € 75,19 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal € 4.887,00 per kwartaal
€ 1.458,00 per vier weken € 1.503,70 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 522,50 € 353,08 

per week € 120,57 € 81,48 

per dag € 24,11 € 16,29 

per kwartaal € 1.567,50 € 1.059,25 

per vier weken € 482,30 € 325,92 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,80/41,95 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 30,75 € 20,75 

per week € 7,09 € 4,78 

per dag € 1,41 € 0,95 

per kwartaal € 92,25 € 62,25 

per vier weken € 28,38 € 19,15 
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en vervolgens te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting vermenigvuldigd met de factor 1,95/33,10-10,80/41,95

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.629,00 per maand € 2.826,00 per maand
€ 375,93 per week € 652,16 per week
€ 75,19 per dag € 130,44 per dag
€ 4.887,00 per kwartaal € 8.478,00 per kwartaal
€ 1.503,70 per vier weken € 2.608,62 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 522,50 € 218,83 

per week € 120,57 € 50,50 

per dag € 24,11 € 10,10 

per kwartaal € 1.567,50 € 656,50 

per vier weken € 482,30 € 202,00 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,80/41,95 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 30,75 € 12,83 

per week € 7,09 € 2,96 

per dag € 1,41 € 0,59 

per kwartaal € 92,25 € 38,50 

per vier weken € 28,38 € 11,84 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.826,00 per maand € 3.487,50 per maand
€ 652,16 per week € 804,81 per week
€ 130,44 per dag € 160,97 per dag
€ 8.478,00 per kwartaal € 10.462,50 per kwartaal
€ 2.608,62 per vier weken € 3.219,24 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 879,00 € 593,25 

per week € 202,84 € 136,90 

per dag € 40,56 € 27,38 

per kwartaal € 2.637,00 € 1.779,75 

per vier weken € 811,38 € 547,61 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 3.487,50 per maand
€ 804,81 per week
€ 160,97 per dag
€ 10.462,50 per kwartaal
€ 3.219,24 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag van de inhouding te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 879,00 € 727,50 

per week € 202,84 € 167,88 

per dag € 40,56 € 33,57 

per kwartaal € 2.637,00 € 2.182,50 

per vier weken € 811,38 € 671,53 
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en die uitkomst te vermeerderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting

Trek het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting vervolgens af van 

kolom I kolom II

per maand € - € 134,25 

per week € - € 30,98 

per dag € - € 6,19 

per kwartaal € - € 402,75 

per vier weken € - € 123,92 

en vermenigvuldigd het resultaat met de factor 4/78 en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 33,10%  1,95%
 41,95%  10,80%
 42,00%  42,00%
 52,00%  52,00%

2.   Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 19 of minder vakantiedagen per jaar

Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 1,95/33,10

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.676,31 per maand
€ 386,82 per week
€ 77,37 per dag
€ 1.547,27 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 1,95/33,10

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.676,31 per maand € 1.728,85 per maand
€ 386,82 per week € 398,94 per week
€ 77,37 per dag € 79,79 per dag
€ 1.547,27 per vier weken € 1.595,76 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 554,52 € 374,72 

per week € 127,95 € 86,46 

per dag € 25,59 € 17,29 

per vier weken € 511,83 € 345,87 
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het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,80/41,95 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 32,63 € 22,02 

per week € 7,53 € 5,08 

per dag € 1,50 € 1,01 

per vier weken € 30,12 € 20,32 

en vervolgens te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting vermenigvuldigd met de factor 1,95/33,10-10,80/41,95

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.728,85 per maand € 2.999,21 per maand
€ 398,94 per week € 692,09 per week
€ 79,79 per dag € 138,42 per dag
€ 1.595,76 per vier weken € 2.768,33 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 554,52 € 232,24 

per week € 127,95 € 53,59 

per dag € 25,59 € 10,71 

per vier weken € 511,83 € 214,36 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,80/41,95 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 32,63 € 13,61 

per week € 7,53 € 3,14 

per dag € 1,50 € 0,62 

per vier weken € 30,12 € 12,57 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.999,21 per maand € 3.701,25 per maand
€ 692,09 per week € 854,09 per week
€ 138,42 per dag € 170,82 per dag
€ 2.768,33 per vier weken € 3.416,33 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 932,87 € 629,60 

per week € 215,26 € 145,28 

per dag € 43,05 € 29,05 

per vier weken € 861,06 € 581,14 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 3.701,25 per maand
€ 854,09 per week
€ 170,82 per dag
€ 3.416,33 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag van de inhouding te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 932,87 € 772,08 

per week € 215,26 € 178,16 

per dag € 43,05 € 35,63 

per vier weken € 861,06 € 712,65 
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en die uitkomst te vermeerderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting

Trek het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting vervolgens af van 

kolom I kolom II

per maand € - € 142,47 

per week € - € 32,87 

per dag € - € 6,57 

per vier weken € - € 131,51 

en vermenigvuldigd het resultaat met de factor 4/78 en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 33,10%  1,95%
 41,95%  10,80%
 42,00%  42,00%
 52,00%  52,00%

3.   Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 20 of meer vakantiedagen per jaar

Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 1,95/33,10

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.793,36 per maand
€ 413,85 per week
€ 82,77 per dag
€ 1.655,38 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 1,95/33,10

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.793,36 per maand € 1.849,57 per maand
€ 413,85 per week € 426,82 per week
€ 82,77 per dag € 85,37 per dag
€ 1.655,38 per vier weken € 1.707,25 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 593,24 € 400,88 

per week € 136,89 € 92,51 

per dag € 27,37 € 18,50 

per vier weken € 547,59 € 370,04 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,80/41,95 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 34,91 € 23,55 

per week € 8,05 € 5,43 

per dag € 1,61 € 1,08 

per vier weken € 32,22 € 21,74 
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en vervolgens te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting vermenigvuldigd met de factor 1,95/33,10-10,80/41,95

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.849,57 per maand € 3.208,63 per maand
€ 426,82 per week € 740,44 per week
€ 85,37 per dag € 148,09 per dag
€ 1.707,25 per vier weken € 2.961,75 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 593,24 € 248,46 

per week € 136,89 € 57,33 

per dag € 27,37 € 11,46 

per vier weken € 547,59 € 229,34 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,80/41,95 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 34,91 € 14,57 

per week € 8,05 € 3,36 

per dag € 1,61 € 0,67 

per vier weken € 32,22 € 13,44 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 3.208,63 per maand € 3.959,70 per maand
€ 740,44 per week € 913,76 per week
€ 148,09 per dag € 182,76 per dag
€ 2.961,75 per vier weken € 3.655,03 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 998,01 € 673,57 

per week € 230,30 € 155,43 

per dag € 46,06 € 31,08 

per vier weken € 921,22 € 621,74 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 3.959,70 per maand
€ 913,76 per week
€ 182,76 per dag
€ 3.655,03 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag van de inhouding te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 998,01 € 826,00 

per week € 230,30 € 190,61 

per dag € 46,06 € 38,12 

per vier weken € 921,22 € 762,44 

en die uitkomst te vermeerderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting
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Trek het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting vervolgens af van 

kolom I kolom II

per maand € - € 152,42 

per week € - € 35,17 

per dag € - € 7,03 

per vier weken € - € 140,69 

en vermenigvuldigd het resultaat met de factor 4/78 en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 33,10%  1,95%
 41,95%  10,80%
 42,00%  42,00%
 52,00%  52,00%

4.   Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers zonder vakantiebonnen

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 1,95/33,10

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.579,50 per maand € 2.826,00 per maand
€ 364,50 per week € 652,16 per week
€ 72,90 per dag € 130,44 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal € 8.478,00 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 522,50 € 353,08 

per week € 120,57 € 81,48 

per dag € 24,11 € 16,29 

per vier weken € 1.567,50 € 1.059,25 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,80/41,95 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 30,75 € 20,75 

per week € 7,09 € 4,78 

per dag € 1,41 € 0,95 

per vier weken € 92,25 € 62,25 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.826,00 per maand
€ 652,16 per week
€ 130,44 per dag
€ 8.478,00 per kwartaal
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verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 879,00 € 719,58 

per week € 202,84 € 166,05 

per dag € 40,56 € 33,21 

per kwartaal € 2.637,00 € 2.158,75 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 33,10%  1,95%
 41,95%  10,80%
 42,00%  42,00%
 52,00%  52,00%

5.    Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 19 of minder vakantiedagen per jaar

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.676,31 per maand
€ 386,82 per week
€ 77,37 per dag

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 1,95/33,10

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.676,31 per maand € 2.999,21 per maand
€ 386,82 per week € 692,09 per week
€ 77,37 per dag € 138,42 per dag

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 554,52 € 374,72 

per week € 127,95 € 86,46 

per dag € 25,59 € 17,29 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,80/41,95 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 32,63 € 22,02 

per week € 7,53 € 5,08 

per dag € 1,50 € 1,01 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.999,21 per maand
€ 692,09 per week
€ 138,42 per dag

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 932,87 € 763,68 

per week € 215,26 € 176,22 

per dag € 43,05 € 35,24 
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Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 33,10%  1,95%
 41,95%  10,80%
 42,00%  42,00%
 52,00%  52,00%

6.    Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 20 of meer vakantiedagen per jaar

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.793,36 per maand
€ 413,85 per week
€ 82,77 per dag

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 1,95/33,10

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.793,36 per maand € 3.208,63 per maand
€ 413,85 per week € 740,44 per week
€ 82,77 per dag € 148,09 per dag

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 593,24 € 400,88 

per week € 136,89 € 92,51 

per dag € 27,37 € 18,50 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,80/41,95 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 34,91 € 23,55 

per week € 8,05 € 5,43 

per dag € 1,61 € 1,08 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 3.208,63 per maand
€ 740,44 per week
€ 148,09 per dag

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 998,01 € 817,01 

per week € 230,30 € 188,53 

per dag € 46,06 € 37,70 
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Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 33,10%  1,95%
 41,95%  10,80%
 42,00%  42,00%
 52,00%  52,00%



Belastingdienst | Herleidingsregels Loonbelasting/premie volksverzekeringen 2012 2 Overzichten met herleidingsregels | 27

C.  Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de AOW en de ANW en jonger dan 65 jaar
Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 20,95 c2 8413

b2 29,80 c3 17916

b3 42,00 d1 0

b4 52,00 d2 1287

c1 3968

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 20,95/33,10

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.579,50 per maand € 2.826,00 per maand
€ 364,50 per week € 652,16 per week
€ 72,90 per dag € 130,44 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal € 8.478,00 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 522,50 € 353,08 

per week € 120,57 € 81,48 

per dag € 24,11 € 16,29 

per kwartaal € 1.567,50 € 1.059,25 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 29,80/41,95 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 330,66 € 223,41 

per week € 76,30 € 51,55 

per dag € 15,26 € 10,31 

per kwartaal € 992,00 € 670,25 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.826,00 per maand
€ 652,16 per week
€ 130,44 per dag

€ 8.478,00 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 342,91 € 280,75 

per week € 79,13 € 64,78 

per dag € 15,82 € 12,95 

per kwartaal € 1.028,75 € 842,25 
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Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 33,10%  20,95%
 41,95%  29,80%
 42,00%  42,00%
 52,00%  52,00%
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D. Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de AWBZ en jonger dan 65 jaar
Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 14,10 c2 6094

b2 22,95 c3 15597

b3 42,00 d1 0

b4 52,00 d2 867

c1 2671

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 14,10/33,10

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.579,50 per maand € 2.826,00 per maand
€ 364,50 per week € 652,16 per week
€ 72,90 per dag € 130,44 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal € 8.478,00 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 522,50 € 353,08 

per week € 120,57 € 81,48 

per dag € 24,11 € 16,29 

per kwartaal € 1.567,50 € 1.059,25 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 22,95/41,95 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 222,58 € 150,33 

per week € 51,36 € 34,69 

per dag € 10,27 € 6,93 

per kwartaal € 667,75 € 451,00 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.826,00 per maand
€ 652,16 per week
€ 130,44 per dag

€ 8.478,00 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 536,16 € 439,00 

per week € 123,73 € 101,30 

per dag € 24,74 € 20,26 

per kwartaal € 1.608,50 € 1.317,00 
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Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 33,10%  14,10%

 41,95%  22,95%
 42,00%  42,00%
 52,00%  52,00%
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E.  Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de AOW en de ANW en jonger dan 65 jaar
Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 19,00 c2 6433

b2 19,00 c3 6433

b3 0,00 d1 0

b4 0,00 d2 1167

c1 3599

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 19,00/33,10

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 522,50 € 353,08 

per week € 120,57 € 81,48 

per dag € 24,11 € 16,29 

per kwartaal € 1.567,50 € 1.059,25 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 19,00/41,95 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 299,91 € 202,66 

per week € 69,21 € 46,76 

per dag € 13,84 € 9,35 

per kwartaal € 899,75 € 608,00 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 536,08 € 438,83 

per week € 123,71 € 101,26 

per dag € 24,74 € 20,25 

per kwartaal € 1.608,25 € 1.316,50 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 33,10%  19,00%
 41,95%  19,00%
 42,00%  19,00%
 52,00%  19,00%
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Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

Het maximale premiebedrag is

kolom I kolom II

€ 6.433 € 5.266 
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F.  Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de AWBZ en jonger dan 65 jaar
Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 12,15 c2 4113

b2 12,15 c3 4113

b3 0,00 d1 0

b4 0,00 d2 747

c1 2301

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 12,15/33,10

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 522,50 € 353,08 

per week € 120,57 € 81,48 

per dag € 24,11 € 16,29 

per kwartaal € 1.567,50 € 1.059,25 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 12,15/41,95 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 191,75 € 129,50 

per week € 44,25 € 29,88 

per dag € 8,85 € 5,97 

per kwartaal € 575,25 € 388,50 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 342,75 € 280,50 

per week € 79,09 € 64,73 

per dag € 15,81 € 12,94 

per kwartaal € 1.028,25 € 841,50 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 33,10%  12,15%
 41,95%  12,15%
 42,00%  12,15%
 52,00%  12,15%
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Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

Het maximale premiebedrag is

kolom I kolom II

€ 4.113 € 3.366 
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2.2  Werknemers van 65 jaar en ouder, 
geboren in 1945 of eerder

Werknemers van 65 jaar en ouder, geboren in 1945 of 
eerder, op wie de herleidingsregels van toepassing zijn, 
vallen in de groepen G1 tot en met L1.

G1. Werknemers die uitsluitend premieplichtig zijn, 65 jaar en ouder en geboren in 1945 of eerder
Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 13,25 d6 1853

b2 13,25 d7 1188
b3 0,00 m2 0,0075

b4 0,00 m.L max2 65

c1 2510 n5 0,05327

c2 4512 k max5 645

c3 4512 s max5 614

d3 0 t 41832

d4 1479 u2 0,00533

d5 814 r max2 31

1.  Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 13,25/15,20

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

€ 1.458,00 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 13,25/15,20

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.579,50 per maand € 1.629,00 per maand
€ 364,50 per week € 375,93 per week
€ 72,90 per dag € 75,19 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal € 4.887,00 per kwartaal
€ 1.458,00 per vier weken € 1.503,70 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 239,91 € 98,58 

per week € 55,36 € 22,75 

per dag € 11,07 € 4,55 

per kwartaal € 719,75 € 295,75 

per vier weken € 221,46 € 91,00 
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het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 13,25/24,05 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 209,16 € 85,91 

per week € 48,26 € 19,82 

per dag € 9,65 € 3,96 

per kwartaal € 627,50 € 257,75 

per vier weken € 193,07 € 79,30 

en vervolgens te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting vermenigvuldigd met de factor 13,25/15,20-13,25/24,05

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.629,00 per maand € 2.956,50 per maand
€ 375,93 per week € 682,27 per week
€ 75,19 per dag € 136,46 per dag
€ 4.887,00 per kwartaal € 8.869,50 per kwartaal
€ 1.503,70 per vier weken € 2.729,08 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 239,91 € 36,91 

per week € 55,36 € 8,51 

per dag € 11,07 € 1,70 

per kwartaal € 719,75 € 110,75 

per vier weken € 221,46 € 34,07 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 13,25/24,05 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 209,16 € 32,16 

per week € 48,26 € 7,42 

per dag € 9,65 € 1,48 

per kwartaal € 627,50 € 96,50 

per vier weken € 193,07 € 29,69 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 376,00 € 199,00 

per week € 86,76 € 45,92 

per dag € 17,35 € 9,18 

per kwartaal € 1.128,00 € 597,00 

per vier weken € 347,07 € 183,69 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.956,50 per maand € 3.487,50 per maand

€ 682,27 per week € 804,81 per week

€ 136,46 per dag € 160,97 per dag

€ 8.869,50 per kwartaal € 10.462,50 per kwartaal

€ 2.729,08 per vier weken € 3.219,24 per vier weken
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is de inhouding

kolom I kolom II

per maand € 376,00 € 254,41 

per week € 86,76 € 58,71 

per dag € 17,35 € 11,74 

per kwartaal € 1.128,00 € 763,25 

per vier weken € 347,07 € 234,84 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 3.487,50 per maand
€ 804,81 per week

€ 160,97 per dag
€ 10.462,50 per kwartaal
€ 3.219,24 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door

kolom I kolom II

per maand € 376,00 € 308,16 

per week € 86,76 € 71,11 

per dag € 17,35 € 14,22 

per kwartaal € 1.128,00 € 924,50 

per vier weken € 347,07 € 284,46 

te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting vermenigvuldigd met de factor 13,25/15,20

De maximale inhouding is dan

kolom I kolom II

per maand € 376,00 € 257,00 

per week € 86,76 € 59,30 

per dag € 17,35 € 11,86 

per kwartaal € 1.128,00 € 771,00 

per vier weken € 347,07 € 237,23 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 15,20%  13,25%
 24,05%  13,25%
 42,00%  13,25%
 52,00%  13,25%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

Als het tabelloon minder is dan

€ 3.487,50 per maand
€ 804,81 per week

€ 160,97 per dag
€ 10.462,50 per kwartaal
€ 3.219,24 per vier weken
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is het maximale premiebedrag

kolom I kolom II

€ 4.512 € 3.053 

en anders is het maximale premiebedrag

kolom I kolom II

€ 4.512 € 3.084 

2.   Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 13,25/15,20

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.579,50 per maand € 2.956,50 per maand
€ 364,50 per week € 682,27 per week
€ 72,90 per dag € 136,46 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal € 8.869,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 239,91 € 98,58 € 62,83 

per week € 55,36 € 22,75 € 14,50 

per dag € 11,07 € 4,55 € 2,90 

per kwartaal € 719,75 € 295,75 € 188,50 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 13,25/24,05 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 209,16 € 85,91 € 54,75 

per week € 48,26 € 19,82 € 12,63 

per dag € 9,65 € 3,96 € 2,52 

per kwartaal € 627,50 € 257,75 € 164,25 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 376,00 € 252,75 € 221,58 

per week € 86,76 € 58,32 € 51,13 

per dag € 17,35 € 11,66 € 10,22 

per kwartaal € 1.128,00 € 758,25 € 664,75 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.956,50 per maand
€ 682,27 per week
€ 136,46 per dag
€ 8.869,50 per kwartaal
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is de inhouding

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 376,00 € 308,16 € 277,00 
per week € 86,76 € 71,11 € 63,92 
per dag € 17,35 € 14,22 € 12,78 
per kwartaal € 1.128,00 € 924,50 € 831,00 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 15,20%  13,25%
 24,05%  13,25%
 42,00%  13,25%
 52,00%  13,25%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

Het maximale premiebedrag is

kolom I kolom II kolom III 

€ 4.512 € 3.698 € 3.324 
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H1. Werknemers die uitsluitend belastingplichtig zijn, 65 jaar en ouder en geboren in 1945 of eerder
Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 1,95 d6 274

b2 10,80 d7 176

b3 42,00 m2 0,00111

b4 52,00 m.L max2 10

c1 369 n5 0,00784

c2 2000 k max5 95

c3 11423 s max5 91

d3 0 t 41832

d4 218 u2 0,00068

d5 120 r max2 4

1.  Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 1,95/15,20

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

€ 1.458,00 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 1,95/15,20

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.579,50 per maand € 1.629,00 per maand
€ 364,50 per week € 375,93 per week
€ 72,90 per dag € 75,19 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal € 4.887,00 per kwartaal
€ 1.458,00 per vier weken € 1.503,70 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 239,91 € 98,58 

per week € 55,36 € 22,75 

per dag € 11,07 € 4,55 

per kwartaal € 719,75 € 295,75 

per vier weken € 221,46 € 91,00 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,80/24,05 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 30,75 € 12,58 

per week € 7,09 € 2,90 

per dag € 1,41 € 0,58 

per kwartaal € 92,25 € 37,75 

per vier weken € 28,38 € 11,61 

en vervolgens te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting vermenigvuldigd met de factor 1,95/15,20-10,80/24,05
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Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.629,00 per maand € 2.839,50 per maand
€ 375,93 per week € 655,27 per week
€ 75,19 per dag € 131,06 per dag
€ 4.887,00 per kwartaal € 8.518,50 per kwartaal
€ 1.503,70 per vier weken € 2.621,08 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 239,91 € 36,91 

per week € 55,36 € 8,51 

per dag € 11,07 € 1,70 

per kwartaal € 719,75 € 110,75 

per vier weken € 221,46 € 34,07 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,80/24,05 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 30,75 € 4,66 

per week € 7,09 € 1,07 

per dag € 1,41 € 0,21 

per kwartaal € 92,25 € 14,00 

per vier weken € 28,38 € 4,30 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.839,50 per maand € 2.956,50 per maand
€ 655,27 per week € 682,27 per week
€ 131,06 per dag € 136,46 per dag
€ 8.518,50 per kwartaal € 8.869,50 per kwartaal
€ 2.621,08 per vier weken € 2.729,08 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 376,00 € 199,08 

per week € 86,76 € 45,94 

per dag € 17,35 € 9,18 

per kwartaal € 1.128,00 € 597,25 

per vier weken € 347,07 € 183,76 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.956,50 per maand € 3.487,50 per maand
€ 682,27 per week € 804,81 per week
€ 136,46 per dag € 160,97 per dag
€ 8.869,50 per kwartaal € 10.462,50 per kwartaal
€ 2.729,08 per vier weken € 3.219,24 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 376,00 € 254,41 

per week € 86,76 € 58,71 

per dag € 17,35 € 11,74 

per kwartaal € 1.128,00 € 763,25 

per vier weken € 347,07 € 234,84 
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Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 3.487,50 per maand
€ 804,81 per week

€ 160,97 per dag
€ 10.462,50 per kwartaal
€ 3.219,24 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag van de inhouding te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 376,00 € 316,08 

per week € 86,76 € 72,94 

per dag € 17,35 € 14,58 

per kwartaal € 1.128,00 € 948,25 

per vier weken € 347,07 € 291,76 

en die uitkomst te vermeerderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting

Trek het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting vervolgens af van 

kolom I kolom II

per maand € -  € 61,66 

per week € -  € 14,23 

per dag € -  € 2,84 

per kwartaal € -  € 185,00 

per vier weken € -  € 56,92 

en vermenigvuldigd het resultaat met de factor 4/78 en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 15,20%  1,95%
 24,05%  10,80%
 42,00%  42,00%
 52,00%  52,00%

2.   Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 1,95/15,20

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.579,50 per maand € 2.839,50 per maand
€ 364,50 per week € 655,27 per week
€ 72,90 per dag € 131,06 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal € 8.518,50 per kwartaal
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wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 239,91 € 98,58 € 62,83 
per week € 55,36 € 22,75 € 14,50 
per dag € 11,07 € 4,55 € 2,90 
per kwartaal € 719,75 € 295,75 € 188,50 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,80/24,05 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 30,75 € 12,58 € 7,91 
per week € 7,09 € 2,90 € 1,82 
per dag € 1,41 € 0,58 € 0,36 
per kwartaal € 92,25 € 37,75 € 23,75 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.839,50 per maand € 2.956,50 per maand
€ 655,27 per week € 682,27 per week
€ 131,06 per dag € 136,46 per dag
€ 8.518,50 per kwartaal € 8.869,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 376,00 € 252,83 € 221,75 
per week € 86,76 € 58,34 € 51,17 
per dag € 17,35 € 11,66 € 10,23 
per kwartaal € 1.128,00 € 758,50 € 665,25 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.956,50 per maand
€ 682,27 per week
€ 136,46 per dag
€ 8.869,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 376,00 € 308,16 € 277,08 
per week € 86,76 € 71,11 € 63,94 
per dag € 17,35 € 14,22 € 12,78 
per kwartaal € 1.128,00 € 924,50 € 831,25 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 15,20%  1,95%
 24,05%  10,80%
 42,00%  42,00%
 52,00%  52,00%
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I1.  Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de ANW,  
65 jaar en ouder en geboren in 1945 of eerder

Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 3,05 c3 11798

b2 11,90 d3 0

b3 42,00 d4 341

b4 52,00 d5 188

c1 577 d6 428

c2 2375 d7 275

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 3,05/15,20

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.579,50 per maand € 2.839,50 per maand
€ 364,50 per week € 655,27 per week
€ 72,90 per dag € 131,06 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal € 8.518,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 239,91 € 98,58 € 62,83 
per week € 55,36 € 22,75 € 14,50 
per dag € 11,07 € 4,55 € 2,90 
per kwartaal € 719,75 € 295,75 € 188,50 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 11,90/24,05 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 48,08 € 19,66 € 12,41 
per week € 11,09 € 4,53 € 2,86 
per dag € 2,21 € 0,90 € 0,57 
per kwartaal € 144,25 € 59,00 € 37,25 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.839,50 per maand € 2.956,50 per maand
€ 655,27 per week € 682,27 per week
€ 131,06 per dag € 136,46 per dag
€ 8.518,50 per kwartaal € 8.869,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 344,75 € 231,83 € 203,33 
per week € 79,55 € 53,50 € 46,92 
per dag € 15,91 € 10,70 € 9,38 
per kwartaal € 1.034,25 € 695,50 € 610,00 
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Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.956,50 per maand
€ 682,27 per week
€ 136,46 per dag
€ 8.869,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 344,75 € 282,58 € 254,08 
per week € 79,55 € 65,21 € 58,63 
per dag € 15,91 € 13,04 € 11,72 
per kwartaal € 1.034,25 € 847,75 € 762,25 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 15,20%  3,05%
 24,05%  11,90%
 42,00%  42,00%
 52,00%  52,00%
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J1.  Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de AWBZ,  
65 jaar en ouder en geboren in 1945 of eerder

Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 14,10 c3 15561

b2 22,95 d3 0

b3 42,00 d4 1574

b4 52,00 d5 867

c1 2671 d6 1972

c2 6138 d7 1265

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 14,10/15,20

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.579,50 per maand € 2.839,50 per maand
€ 364,50 per week € 655,27 per week
€ 72,90 per dag € 131,06 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal € 8.518,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 239,91 € 98,58 € 62,83 
per week € 55,36 € 22,75 € 14,50 
per dag € 11,07 € 4,55 € 2,90 
per kwartaal € 719,75 € 295,75 € 188,50 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 22,95/24,05 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 222,58 € 91,41 € 58,25 
per week € 51,36 € 21,09 € 13,44 
per dag € 10,27 € 4,21 € 2,68 
per kwartaal € 667,75 € 274,25 € 174,75 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.839,50 per maand € 2.956,50 per maand
€ 655,27 per week € 682,27 per week
€ 131,06 per dag € 136,46 per dag
€ 8.518,50 per kwartaal € 8.869,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 31,16 € 21,00 € 18,41 
per week € 7,19 € 4,84 € 4,25 
per dag € 1,43 € 0,96 € 0,85 
per kwartaal € 93,50 € 63,00 € 55,25 
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Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.956,50 per maand
€ 682,27 per week
€ 136,46 per dag
€ 8.869,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 31,16 € 25,58 € 23,00 
per week € 7,19 € 5,90 € 5,30 
per dag € 1,43 € 1,18 € 1,06 
per kwartaal € 93,50 € 76,75 € 69,00 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 15,20%  14,10%
 24,05%  22,95%
 42,00%  42,00%
 52,00%  52,00%
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K1.  Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de ANW,  
65 jaar en ouder en geboren in 1945 of eerder

Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 1,10 c3 374

b2 1,10 d3 0

b3 0,00 d4 124

b4 0,00 d5 68

c1 208 d6 156

c2 374 d7 100

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 1,10/15,20

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.579,50 per maand € 2.956,50 per maand
€ 364,50 per week € 682,27 per week
€ 72,90 per dag € 136,46 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal € 8.869,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 239,91 € 98,58 € 62,83 
per week € 55,36 € 22,75 € 14,50 
per dag € 11,07 € 4,55 € 2,90 
per kwartaal € 719,75 € 295,75 € 188,50 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 1,10/24,05 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 17,33 € 7,00 € 4,33 
per week € 4,00 € 1,61 € 1,00 
per dag € 0,80 € 0,32 € 0,20 
per kwartaal € 52,00 € 21,00 € 13,00 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 31,16 € 20,83 € 18,16 
per week € 7,19 € 4,80 € 4,19 
per dag € 1,43 € 0,96 € 0,83 
per kwartaal € 93,50 € 62,50 € 54,50 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.956,50 per maand
€ 682,27 per week
€ 136,46 per dag
€ 8.869,50 per kwartaal
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is de inhouding

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 31,16 € 25,50 € 22,83 
per week € 7,19 € 5,88 € 5,26 
per dag € 1,43 € 1,17 € 1,05 
per kwartaal € 93,50 € 76,50 € 68,50 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 15,20%  1,10%
 24,05%  1,10%
 42,00%  1,10%
 52,00%  1,10%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

Het maximale premiebedrag is

kolom I kolom II kolom III 

€ 374 € 306 € 274 
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L1.  Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de AWBZ,  
65 jaar en ouder en geboren in 1945 of eerder

Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 12,15 c3 4136

b2 12,15 d3 0

b3 0,00 d4 1357

b4 0,00 d5 747

c1 2301 d6 1700

c2 4136 d7 1090

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 12,15/15,20

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.579,50 per maand € 2.956,50 per maand
€ 364,50 per week € 682,27 per week
€ 72,90 per dag € 136,46 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal € 8.869,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 239,91 € 98,58 € 62,83 
per week € 55,36 € 22,75 € 14,50 
per dag € 11,07 € 4,55 € 2,90 
per kwartaal € 719,75 € 295,75 € 188,50 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 12,15/24,05 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 191,75 € 78,66 € 50,08 
per week € 44,25 € 18,15 € 11,55 
per dag € 8,85 € 3,63 € 2,31 
per kwartaal € 575,25 € 236,00 € 150,25 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 344,66 € 231,58 € 203,00 
per week € 79,53 € 53,44 € 46,84 
per dag € 15,90 € 10,68 € 9,36 
per kwartaal € 1.034,00 € 694,75 € 609,00 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.956,50 per maand
€ 682,27 per week
€ 136,46 per dag
€ 8.869,50 per kwartaal
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is de inhouding

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 344,66 € 282,41 € 253,83 
per week € 79,53 € 65,17 € 58,57 
per dag € 15,90 € 13,03 € 11,71 
per kwartaal € 1.034,00 € 847,25 € 761,50 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 15,20%  12,15%
 24,05%  12,15%
 42,00%  12,15%
 52,00%  12,15%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

Het maximale premiebedrag is

kolom I kolom II kolom III 

€ 4.136 € 3.389 € 3.046 
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2.3  Werknemers van 65 jaar en ouder, 
geboren in 1946 of later

Werknemers van 65 jaar en ouder, geboren in 1946 of later, 
op wie de herleidingregels van toepassing zijn, vallen in 
de groepen G2 tot en met L2.

G2. Werknemers die uitsluitend premieplichtig zijn, 65 jaar of ouder en geboren in 1946 of later
Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 13,25 d6 1853

b2 13,25 d7 1188

b3 0,00 m2 0,0075

b4 0,00 m.L max2 65

c1 2510 n5 0,05327

c2 4486 k max5 645

c3 4486 s max5 614

d3 0 t 41832

d4 1479 u2 0,00533

d5 814 r max2 31

1.  Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 13,25/15,20

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

€ 1.458,00 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 13,25/15,20

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.579,50 per maand € 1.629,00 per maand
€ 364,50 per week € 375,93 per week
€ 72,90 per dag € 75,19 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal € 4.887,00 per kwartaal
€ 1.458,00 per vier weken € 1.503,70 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 239,91 € 98,58 

per week € 55,36 € 22,75 

per dag € 11,07 € 4,55 

per kwartaal € 719,75 € 295,75 

per vier weken € 221,46 € 91,00 
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het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 13,25/24,05 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 209,16 € 85,91 

per week € 48,26 € 19,82 

per dag € 9,65 € 3,96 

per kwartaal € 627,50 € 257,75 

per vier weken € 193,07 € 79,30 

en vervolgens te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting vermenigvuldigd met de factor 13,25/15,20-13,25/24,05

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.629,00 per maand € 2.956,50 per maand
€ 375,93 per week € 682,27 per week
€ 75,19 per dag € 136,46 per dag
€ 4.887,00 per kwartaal € 8.869,50 per kwartaal
€ 1.503,70 per vier weken € 2.729,08 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 239,91 € 36,91 

per week € 55,36 € 8,51 

per dag € 11,07 € 1,70 

per kwartaal € 719,75 € 110,75 

per vier weken € 221,46 € 34,07 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 13,25/24,05 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 209,16 € 32,16 

per week € 48,26 € 7,42 

per dag € 9,65 € 1,48 

per kwartaal € 627,50 € 96,50 

per vier weken € 193,07 € 29,69 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 373,83 € 196,83 

per week € 86,26 € 45,42 

per dag € 17,25 € 9,08 

per kwartaal € 1.121,50 € 590,50 

per vier weken € 345,07 € 181,69 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.956,50 per maand € 3.487,50 per maand
€ 682,27 per week € 804,81 per week
€ 136,46 per dag € 160,97 per dag
€ 8.869,50 per kwartaal € 10.462,50 per kwartaal
€ 2.729,08 per vier weken € 3.219,24 per vier weken
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is de inhouding

kolom I kolom II

per maand € 373,83 € 252,25 

per week € 86,26 € 58,21 

per dag € 17,25 € 11,64 

per kwartaal € 1.121,50 € 756,75 

per vier weken € 345,07 € 232,84 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 3.487,50 per maand
€ 804,81 per week
€ 160,97 per dag
€ 10.462,50 per kwartaal
€ 3.219,24 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door

kolom I kolom II

per maand € 373,83 € 306,00 

per week € 86,26 € 70,61 

per dag € 17,25 € 14,12 

per kwartaal € 1.121,50 € 918,00 

per vier weken € 345,07 € 282,46 

te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting vermenigvuldigd met de factor 13,25/15,20

De maximale inhouding is dan

kolom I kolom II

per maand € 373,83 € 254,83 

per week € 86,26 € 58,80 

per dag € 17,25 € 11,76 

per kwartaal € 1.121,50 € 764,50 

per vier weken € 345,07 € 235,23 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 15,20%  13,25%
 24,05%  13,25%
 42,00%  13,25%
 52,00%  13,25%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

Als het tabelloon minder is dan

€ 3.487,50 per maand
€ 804,81 per week

€ 160,97 per dag
€ 10.462,50 per kwartaal
€ 3.219,24 per vier weken
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is het maximale premiebedrag

kolom I kolom II

€ 4.486 € 3.027 

en anders is het maximale premiebedrag

kolom I kolom II

€ 4.486 € 3.058 

2.   Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 13,25/15,20

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.579,50 per maand € 2.956,50 per maand
€ 364,50 per week € 682,27 per week
€ 72,90 per dag € 136,46 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal € 8.869,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 239,91 € 98,58 € 62,83 
per week € 55,36 € 22,75 € 14,50 
per dag € 11,07 € 4,55 € 2,90 
per kwartaal € 719,75 € 295,75 € 188,50 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 13,25/24,05 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 209,16 € 85,91 € 54,75 
per week € 48,26 € 19,82 € 12,63 
per dag € 9,65 € 3,96 € 2,52 
per kwartaal € 627,50 € 257,75 € 164,25 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 373,83 € 250,58 € 219,41 
per week € 86,26 € 57,82 € 50,63 
per dag € 17,25 € 11,56 € 10,12 
per kwartaal € 1.121,50 € 751,75 € 658,25 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.956,50 per maand
€ 682,27 per week
€ 136,46 per dag
€ 8.869,50 per kwartaal
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is de inhouding

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 373,83 € 306,00 € 274,83 
per week € 86,26 € 70,61 € 63,42 
per dag € 17,25 € 14,12 € 12,68 
per kwartaal € 1.121,50 € 918,00 € 824,50 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 15,20%  13,25%
 24,05%  13,25%
 42,00%  13,25%
 52,00%  13,25%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

Het maximale premiebedrag is

kolom I kolom II kolom III 

€ 4.486 € 3.672 € 3.298 
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H2. Werknemers die uitsluitend belastingplichtig zijn, 65 jaar of ouder en geboren in 1946 of later
Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 1,95 d6 274

b2 10,80 d7 176

b3 42,00 m2 0,00111

b4 52,00 m.L max2 10

c1 369 n5 0,00784

c2 1980 k max5 95

c3 11483 s max5 91

d3 0 t 41832

d4 218 u2 0,00068

d5 120 r max2 4

1.  Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 1,95/15,20

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

€ 1.458,00 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 1,95/15,20

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.579,50 per maand € 1.629,00 per maand
€ 364,50 per week € 375,93 per week
€ 72,90 per dag € 75,19 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal € 4.887,00 per kwartaal
€ 1.458,00 per vier weken € 1.503,70 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 239,91 € 98,58 

per week € 55,36 € 22,75 

per dag € 11,07 € 4,55 

per kwartaal € 719,75 € 295,75 

per vier weken € 221,46 € 91,00 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,80/24,05 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 30,75 € 12,58 

per week € 7,09 € 2,90 

per dag € 1,41 € 0,58 

per kwartaal € 92,25 € 37,75 

per vier weken € 28,38 € 11,61 

en vervolgens te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting vermenigvuldigd met de factor 1,95/15,20-10,80/24,05
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Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.629,00 per maand € 2.826,00 per maand
€ 375,93 per week € 652,16 per week
€ 75,19 per dag € 130,44 per dag
€ 4.887,00 per kwartaal € 8.478,00 per kwartaal
€ 1.503,70 per vier weken € 2.608,62 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 239,91 € 36,91 

per week € 55,36 € 8,51 

per dag € 11,07 € 1,70 

per kwartaal € 719,75 € 110,75 

per vier weken € 221,46 € 34,07 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,80/24,05 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 30,75 € 4,66 

per week € 7,09 € 1,07 

per dag € 1,41 € 0,21 

per kwartaal € 92,25 € 14,00 

per vier weken € 28,38 € 4,30 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.826,00 per maand € 2.956,50 per maand
€ 652,16 per week € 682,27 per week
€ 130,44 per dag € 136,46 per dag
€ 8.478,00 per kwartaal € 8.869,50 per kwartaal
€ 2.608,62 per vier weken € 2.729,08 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 373,83 € 196,91 

per week € 86,26 € 45,44 

per dag € 17,25 € 9,08 

per kwartaal € 1.121,50 € 590,75 

per vier weken € 345,07 € 181,76 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.956,50 per maand € 3.487,50 per maand
€ 682,27 per week € 804,81 per week
€ 136,46 per dag € 160,97 per dag
€ 8.869,50 per kwartaal € 10.462,50 per kwartaal
€ 2.729,08 per vier weken € 3.219,24 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 373,83 € 252,25 

per week € 86,26 € 58,21 

per dag € 17,25 € 11,64 

per kwartaal € 1.121,50 € 756,75 

per vier weken € 345,07 € 232,84 
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Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 3.487,50 per maand
€ 804,81 per week

€ 160,97 per dag
€ 10.462,50 per kwartaal
€ 3.219,24 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag van de inhouding te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 373,83 € 313,91 

per week € 86,26 € 72,44 

per dag € 17,25 € 14,48 

per kwartaal € 1.121,50 € 941,75 

per vier weken € 345,07 € 289,76 

en die uitkomst te vermeerderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting

Trek het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting vervolgens af van 

kolom I kolom II

per maand € -  € 61,66 

per week € -  € 14,23 

per dag € -  € 2,84 

per kwartaal € -  € 185,00 

per vier weken € -  € 56,92 

en vermenigvuldigd het resultaat met de factor 4/78 en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 15,20%  1,95%
 24,05%  10,80%
 42,00%  42,00%
 52,00%  52,00%

2.   Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 1,95/15,20

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.579,50 per maand € 2.826,00 per maand
€ 364,50 per week € 652,16 per week
€ 72,90 per dag € 130,44 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal € 8.478,00 per kwartaal
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wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 239,91 € 98,58 € 62,83 
per week € 55,36 € 22,75 € 14,50 
per dag € 11,07 € 4,55 € 2,90 
per kwartaal € 719,75 € 295,75 € 188,50 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,80/24,05 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 30,75 € 12,58 € 7,91 
per week € 7,09 € 2,90 € 1,82 
per dag € 1,41 € 0,58 € 0,36 
per kwartaal € 92,25 € 37,75 € 23,75 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.826,00 per maand € 2.956,50 per maand
€ 652,16 per week € 682,27 per week
€ 130,44 per dag € 136,46 per dag
€ 8.478,00 per kwartaal € 8.869,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 373,83 € 250,66 € 219,58 
per week € 86,26 € 57,84 € 50,67 
per dag € 17,25 € 11,56 € 10,13 
per kwartaal € 1.121,50 € 752,00 € 658,75 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.956,50 per maand
€ 682,27 per week
€ 136,46 per dag
€ 8.869,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 373,83 € 306,00 € 274,91 
per week € 86,26 € 70,61 € 63,44 
per dag € 17,25 € 14,12 € 12,68 
per kwartaal € 1.121,50 € 918,00 € 824,75 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 15,20%  1,95%
 24,05%  10,80%
 42,00%  42,00%
 52,00%  52,00%
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I2.  Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de ANW,  
65 jaar of ouder en geboren in 1946 of later

Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 3,05 c3 11855

b2 11,90 d3 0

b3 42,00 d4 341

b4 52,00 d5 188

c1 577 d6 428

c2 2352 d7 275

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het loon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 3,05/15,20

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.579,50 per maand € 2.826,00 per maand
€ 364,50 per week € 652,16 per week
€ 72,90 per dag € 130,44 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal € 8.478,00 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 239,91 € 98,58 € 62,83 
per week € 55,36 € 22,75 € 14,50 
per dag € 11,07 € 4,55 € 2,90 
per kwartaal € 719,75 € 295,75 € 188,50 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 11,90/24,05 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 48,08 € 19,66 € 12,41 
per week € 11,09 € 4,53 € 2,86 
per dag € 2,21 € 0,90 € 0,57 
per kwartaal € 144,25 € 59,00 € 37,25 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.826,00 per maand € 2.956,50 per maand
€ 652,16 per week € 682,27 per week
€ 130,44 per dag € 136,46 per dag
€ 8.478,00 per kwartaal € 8.869,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 342,83 € 229,91 € 201,41 
per week € 79,11 € 53,05 € 46,48 
per dag € 15,82 € 10,61 € 9,29 
per kwartaal € 1.028,50 € 689,75 € 604,25 
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Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.956,50 per maand
€ 682,27 per week
€ 136,46 per dag
€ 8.869,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 342,83 € 280,66 € 252,16 
per week € 79,11 € 64,76 € 58,19 
per dag € 15,82 € 12,95 € 11,63 
per kwartaal € 1.028,50 € 842,00 € 756,50 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 15,20%  3,05%
 24,05%  11,90%
 42,00%  42,00%
 52,00%  52,00%
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J2.  Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de AWBZ,  
65 jaar of ouder en geboren in 1946 of later

Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 14,10 c3 15597

b2 22,95 d3 0

b3 42,00 d4 1574

b4 52,00 d5 867

c1 2671 d6 1972

c2 6094 d7 1265

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 14,10/15,20

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.579,50 per maand € 2.826,00 per maand
€ 364,50 per week € 652,16 per week
€ 72,90 per dag € 130,44 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal € 8.478,00 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 239,91 € 98,58 € 62,83 
per week € 55,36 € 22,75 € 14,50 
per dag € 11,07 € 4,55 € 2,90 
per kwartaal € 719,75 € 295,75 € 188,50 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 22,95/24,05 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 222,58 € 91,41 € 58,25 
per week € 51,36 € 21,09 € 13,44 
per dag € 10,27 € 4,21 € 2,68 
per kwartaal € 667,75 € 274,25 € 174,75 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.826,00 per maand € 2.956,50 per maand
€ 652,16 per week € 682,27 per week
€ 130,44 per dag € 136,46 per dag
€ 8.478,00 per kwartaal € 8.869,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 31,00 € 20,83 € 18,25 
per week € 7,15 € 4,80 € 4,21 
per dag € 1,43 € 0,96 € 0,84 
per kwartaal € 93,00 € 62,50 € 54,75 
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Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.956,50 per maand
€ 682,27 per week
€ 136,46 per dag
€ 8.869,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 31,00 € 25,41 € 22,83 
per week € 7,15 € 5,86 € 5,26 
per dag € 1,43 € 1,17 € 1,05 
per kwartaal € 93,00 € 76,25 € 68,50 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 15,20%  14,10%
 24,05%  22,95%
 42,00%  42,00%
 52,00%  52,00%
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K2.  Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de ANW,  
65 jaar of ouder en geboren in 1946 of later

Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 1,10 c3 372

b2 1,10 d3 0

b3 0,00 d4 124

b4 0,00 d5 68

c1 208 d6 156

c2 372 d7 100

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 1,10/15,20

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.579,50 per maand € 2.956,50 per maand
€ 364,50 per week € 682,27 per week
€ 72,90 per dag € 136,46 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal € 8.869,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 239,91 € 98,58 € 62,83 
per week € 55,36 € 22,75 € 14,50 
per dag € 11,07 € 4,55 € 2,90 
per kwartaal € 719,75 € 295,75 € 188,50 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 1,10/24,05 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 17,33 € 7,00 € 4,33 
per week € 4,00 € 1,61 € 1,00 
per dag € 0,80 € 0,32 € 0,20 
per kwartaal € 52,00 € 21,00 € 13,00 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 31,00 € 20,66 € 18,00 
per week € 7,15 € 4,76 € 4,15 
per dag € 1,43 € 0,95 € 0,83 
per kwartaal € 93,00 € 62,00 € 54,00 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.956,50 per maand
€ 682,27 per week
€ 136,46 per dag
€ 8.869,50 per kwartaal
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is de inhouding

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 31,00 € 25,33 € 22,66 
per week € 7,15 € 5,84 € 5,23 
per dag € 1,43 € 1,16 € 1,04 
per kwartaal € 93,00 € 76,00 € 68,00 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 15,20%  1,10%
 24,05%  1,10%
 42,00%  1,10%
 52,00%  1,10%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

Het maximale premiebedrag is

kolom I kolom II kolom III 

€ 372 € 304 € 272 
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L2.  Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de AWBZ,  
65 jaar of ouder en geboren in 1946 of later

Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 12,15 c3 4113

b2 12,15 d3 0

b3 0,00 d4 1357

b4 0,00 d5 747

c1 2301 d6 1700

c2 4113 d7 1090

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.579,50 per maand
€ 364,50 per week
€ 72,90 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 12,15/15,20

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.579,50 per maand € 2.956,50 per maand
€ 364,50 per week € 682,27 per week
€ 72,90 per dag € 136,46 per dag
€ 4.738,50 per kwartaal € 8.869,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 239,91 € 98,58 € 62,83 
per week € 55,36 € 22,75 € 14,50 
per dag € 11,07 € 4,55 € 2,90 
per kwartaal € 719,75 € 295,75 € 188,50 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 12,15/24,05 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 191,75 € 78,66 € 50,08 
per week € 44,25 € 18,15 € 11,55 
per dag € 8,85 € 3,63 € 2,31 
per kwartaal € 575,25 € 236,00 € 150,25 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 342,75 € 229,66 € 201,08 
per week € 79,09 € 53,00 € 46,40 
per dag € 15,81 € 10,60 € 9,28 
per kwartaal € 1.028,25 € 689,00 € 603,25 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.956,50 per maand
€ 682,27 per week
€ 136,46 per dag
€ 8.869,50 per kwartaal
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is de inhouding

kolom I kolom II kolom III 

per maand € 342,75 € 280,50 € 251,91 
per week € 79,09 € 64,73 € 58,13 
per dag € 15,81 € 12,94 € 11,62 
per kwartaal € 1.028,25 € 841,50 € 755,75 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere beloningen aangeeft is de inhouding

 0,00%  0,00%
 15,20%  12,15%
 24,05%  12,15%
 42,00%  12,15%
 52,00%  12,15%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

Het maximale premiebedrag is

kolom I kolom II kolom III 

€ 4.113 € 3.366 € 3.023 


