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12345 Mededeling 7
Loonheffingen

november 

In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:
 teruggaaf van in  te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
 teruggaaf van in  te veel betaalde premies werknemersverzekeringen

1 Teruggaaf van in 2006 te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
Door de problemen met de loongegevens konden wij tot nu toe niet berekenen of u te veel
inkomensafhankelijke bijdrage Zvw hebt betaald. Om te kunnen berekenen of u geld terugkrijgt, hebben wij
de gegevens over het loon of de uitkering in  van uw werknemers of uitkeringsgerechtigden nodig. In de
afgelopen periode is gebleken dat de loongegevens niet verwerkt konden worden, dat er loongegevens
ontbraken of dat ze van onvoldoende kwaliteit waren. Daarom hebben wij aan een aantal werkgevers en
uitkeringsinstanties gevraagd de loongegevens opnieuw aan te leveren. 

Brief en teruggaaf in december
Deze gegevens worden nu verwerkt en we zijn aan het berekenen of u te veel inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet hebt betaald. Als dat zo is, dan ontvangt u daarover begin december  automatisch
een brief. U krijgt de teruggaaf ook in december uitbetaald. U verrekent de teruggaaf met het loon of de
uitkering van de werknemer of uitkeringsgerechtigde over december. In de mededeling van maart  staat
uitgelegd hoe u dat moet doen. Controleert u de inkomensgegevens in de brief goed. In de mededeling van
maart staat ook wat u moet doen als de vermelde inkomensgegevens volgens u niet juist zijn. U kunt de
mededeling van maart downloaden van www.belastingdienst.nl. U vindt de informatie ook op
www.belastingdienst.nl/loonheffingen onder 'Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen'.

Als u denkt dat u over  recht hebt op een teruggaaf, maar in december geen brief ontvangt, kunt u
bellen met de BelastingTelefoon:  -  of, vanuit het buitenland +    . Beide
telefoonnummers zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van . tot . uur en op vrijdag
van . tot . uur. Als u wel een brief ontvangt, maar u denkt dat u recht hebt op meer teruggaaf, moet
u schriftelijk contact opnemen met: 
Belastingdienst Rivierenland /

Postbus 

 GM  Nijmegen

Als u meer dan de maximumbijdrage hebt ingehouden
Hebt u meer dan de maximale inkomensafhankelijke bijdrage Zvw ingehouden en vergoed, dan ziet u dat
niet terug op de beschikking. In de brief staat in dit geval de maximale inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
van € .. Wilt u een teruggaaf voor de rest van het bedrag dat u te veel hebt ingehouden en vergoed, dan
moet u één of meer correcties indienen.

2 Teruggaaf van in 2006 te veel betaalde premies werknemersverzekeringen
Hebt u in  te veel premies werknemersverzekeringen betaald? Dan krijgt u hierover in de eerste helft van
december  automatisch een brief. U krijgt de teruggaaf ook in december uitbetaald. Het is de bedoeling
dat u de teruggaaf verrekent met het loon of de uitkering van de werknemer of uitkeringsgerechtigde. 

Hierna vindt u informatie over de teruggaaf en wat u als werkgever of uitkeringsinstantie met deze teruggaaf
moet doen. Aan bod komen de volgende onderwerpen:
– berekening premies werknemersverzekeringen (zie paragraaf .)
– te veel betaalde premies werknemersverzekeringen (zie paragraaf .)
– teruggaaf van de te veel betaalde premies werknemersverzekeringen (zie paragraaf .)
– berekening en terugbetaling van de teruggaaf (zie paragraaf .)
– brief over de teruggaaf (zie paragraaf .)
– verwerking van de teruggaaf in uw loonadministratie (zie paragraaf .)
– als u het niet eens bent met de gegevens in de brief (zie paragraaf .)
– bijzondere situaties (zie paragraaf .)
– gevolgen voor de premies werknemersverzekeringen in  (zie paragraaf .)

Meer informatie voor werknemers over de teruggaaf van de premies vindt u ook op www.belastingdienst.nl/premie.

 



Let op!
Hierna wordt met 'werkgever' ook de uitkeringsinstantie bedoeld. Met 'werknemer' wordt ook de
uitkeringsgerechtigde bedoeld.

2.1 Berekening premies werknemersverzekeringen
Als uw werknemer verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, moet u als werkgever de premies
werknemersverzekeringen berekenen en met de aangifte loonheffingen aan ons afdragen. Het gaat om de
volgende premies:
– de premie 

Deze premie is gesplitst in een deel premie -Awf en in een deel sectorpremie. Overheidswerkgevers
betalen geen premie -Awf en sectorpremie, maar in plaats daarvan de zogenoemde Ufo-premie.

– de basispremie //

– de gedifferentieerde premie /

De premie -Awf is gesplitst in een werkgevers- en in een werknemersdeel. U mag het werknemersdeel
inhouden op het loon van uw werknemer voordat u de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de
inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (hierna: bijdrage Zvw) berekent. 

De gedifferentieerde premie  (hierna -deel van de basispremie //⁾ was in  ,%. 
In  mocht u van dit -deel maximaal % inhouden op het nettoloon van uw werknemer. In 

mag u maximaal % van de gedifferentieerde premie  inhouden op het nettoloon van uw werknemer.

U berekent de premies werknemersverzekeringen over het premieloon. Hierbij geldt het loon voor de
loonbelasting/premie volksverzekeringen als uitgangspunt. Uitzonderingen op het loonbegrip voor de
berekening van de premies werknemersverzekeringen vindt u in paragraaf . van het Handboek 
Loonheffingen  (hierna: Handboek ). U moet per werknemer per loontijdvak rekening houden met
het maximumpremieloon. Bij de berekening van de premie -Awf houdt u per werknemer per loontijdvak
rekening met een franchise. Over het bedrag van de franchise is geen premie -Awf verschuldigd. De
bedragen van het maximumpremieloon en de franchise vindt u in tabel  van het Handboek  (voor
 in tabel  van het Handboek ). Het maximumpremieloon over het hele jaar  was € ..
De franchise over het hele jaar  was € ..

Uitgebreide informatie over de berekening van de premies werknemersverzekeringen vindt u in hoofdstuk 
van het Handboek .

2.2 Te veel betaalde premies werknemersverzekeringen
Iedere werkgever moet per werknemer tot het maximumpremieloon de premies werknemersverzekeringen
berekenen en aan ons afdragen. Het kan zijn dat uw werknemer tegelijkertijd twee of meer werkgevers heeft of
naast zijn loon ook een uitkering ontvangt (bijvoorbeeld een -uitkering van ). In dat geval moet iedere
werkgever premies werknemersverzekeringen betalen tot het maximumpremieloon. Als het totale premieloon
van deze werknemer in  boven het maximumpremieloon van € . uitkomt, dan zijn in totaal meer
premies werknemersverzekeringen betaald dan maximaal over € . zijn verschuldigd.

Voorbeeld
Uw werknemer heeft in 2006 het hele jaar bij u gewerkt. Zijn premieloon was € 50.000. Dit is dus meer dan het

maximumpremieloon van € 43.848. Daarnaast heeft hij heel 2006 gewerkt bij werkgever B, bij wie zijn premieloon 

€ 25.000 was. U en werkgever B waren in 2006 kleine werkgever, geen eigenrisicodrager voor de ZW, WAO en de WGA

en werkzaam in de detailhandel (sector 17). U en werkgever B hebben het werknemersdeel van de premie WW-Awf

ingehouden op het loon van uw werknemer. Van het WGA-deel (0,09%) van de basispremie WAO/IVA/WGA hebt u 50%

ingehouden op het nettoloon van uw werknemer. Werkgever B heeft 30% ingehouden. 

U moest de volgende premies werknemersverzekeringen aan ons betalen (de premiepercentages vindt u in tabel 27, 28

en 29 van het Handboek 2006):

WW:

– premie WW-Awf (werknemersdeel): [€ 43.848 -/- € 15.138 (franchise]) x 5,20% = € 1.492,92

– premie WW-Awf (werkgeversdeel): [€ 43.848 -/- € 15.138 (franchise)] x 3,45% = € 990,49

– premie sectorfonds: € 43.848 x 2,49% = € 1.091,82

Basispremie WAO/IVA/WGA:

€ 43.848 x 5,40% = € 2.367,79

Gedifferentieerde premie WAO:

€ 43.848 x 1,55% = € 679,64
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Werkgever B moest de volgende premies werknemersverzekeringen aan ons betalen:

WW:

– premie WW-Awf (werknemersdeel): [€ 25.000 -/- € 15.138 (franchise]) x 5,20% = € 512,82

– premie WW-Awf (werkgeversdeel): [€ 25.000 -/- € 15.138 (franchise)] x 3,45% = € 340,24

– premie sectorfonds: € 25.000 x 2,49% = € 622,50

Basispremie WAO/IVA/WGA:

€ 25.000 x 5,40% = € 1.350,00

Gedifferentieerde premie WAO:

€ 25.000 x 1,55% = € 387,50

De premies werknemersverzekeringen zijn betaald over een premieloon van in totaal € 68.848. Er zijn dus in totaal

meer premies werknemersverzekeringen betaald dan maximaal zijn verschuldigd over het maximumpremieloon van 

€ 43.848. In paragraaf 2.4 leest u hoe wij berekenen hoeveel premies werknemersverzekeringen te veel zijn betaald 

en hoeveel aan iedere werkgever wordt terugbetaald.

2.3 Teruggaaf van de te veel betaalde premies werknemersverzekeringen
De premies werknemersverzekeringen die u in  te veel hebt betaald, mocht u niet verrekenen met de
verschuldigde premies werknemersverzekeringen over . Wij betalen de te veel betaalde premies
werknemersverzekeringen na afloop van  aan u terug (zie paragraaf .). Dit kan niet eerder, omdat
wij pas na afloop van het kalenderjaar kunnen berekenen hoeveel premies werknemersverzekeringen te veel
zijn betaald. Door de problemen met de loongegevens betalen we de premies die u in  te veel hebt
betaald, dit jaar in december  uit.

De premie -Awf die u te veel op het loon van uw werknemer hebt ingehouden, en het eventueel te veel
ingehouden -deel van de basispremie // moet u terugbetalen aan uw werknemer. In
paragraaf . leest u hoe u onze teruggaaf aan u en uw terugbetaling aan uw werknemer in uw administratie
moet verwerken.

2.4 Berekening en terugbetaling van de teruggaaf
Wij berekenen de te veel betaalde premies werknemersverzekeringen aan de hand van de gegevens in de
aangiften loonheffingen die u en de andere werkgever(s) in  hebben ingediend en eventueel van de
gegevens die u in  hebt aangeleverd. We stellen eerst het totale premieloon vast waarover u en de
andere werkgever(s) de premies werknemersverzekeringen voor uw werknemer hebben betaald. Als het loon
bij een werkgever hoger is dan het maximumpremieloon, gaan we voor de berekening van het totale
premieloon en het bedrag van de teruggaaf bij die werkgever uit van niet meer dan het maximumpremie-
loon (zie het voorbeeld in paragraaf .). Het kan zijn dat uw werknemer niet het hele jaar bij een andere
werkgever heeft gewerkt. In dat geval wordt het loon bij die andere werkgever voor de berekening van het
totale premieloon en het bedrag van de teruggaaf niet herleid tot een jaarloon. 

Nadat het totale premieloon is vastgesteld, stellen we vast hoeveel premies werknemersverzekeringen u en
de andere werkgever(s) voor uw werknemer hebben betaald. Daarna verdelen we het maximumpremieloon
en de franchise voor de premie -Awf evenredig over iedere werkgever. Dit wordt de evenredige
premieverdeling genoemd. Daarna trekken we de nieuw berekende franchisebedragen af van de nieuw
berekende premielonen en stellen we vast hoeveel premies werknemersverzekeringen u en de andere
werkgever(s) moesten betalen. Ten slotte stellen we vast hoeveel premies werknemersverzekeringen u en de
andere werkgever(s) te veel of te weinig hebben betaald en hoeveel u terugkrijgt.

Let op!
Als het totaal van de te weinig betaalde bedragen meer is dan het totaal van de te veel betaalde bedragen, hoeft u
het verschil niet bij te betalen. 

Voorbeeld
Dit voorbeeld laat zien hoe we de te veel betaalde premies werknemersverzekeringen berekenen. Hierbij geldt het

voorbeeld in paragraaf 2.2 als uitgangspunt. In dat voorbeeld ziet u hoeveel premies werknemersverzekeringen u en

werkgever B voor uw werknemer hebben betaald. 

Vaststelling totale premieloon

Het totale premieloon van uw werknemer is € 43.848 (maximumpremieloon bij u) + € 25.000 (premieloon bij

werkgever B) = € 68.848. 

3



Vaststelling van de totaal betaalde premies werknemersverzekeringen

Aan de hand van de gegevens in de aangiften loonheffingen die u en werkgever B in 2006 hebben ingediend, stellen

we vast hoeveel premies werknemersverzekeringen u en werkgever B hebben betaald (zie het voorbeeld in paragraaf

2.2).

Evenredige verdeling van het maximumpremieloon en de franchise voor de premie WW-Awf

De evenredige verdeling van het maximumpremieloon is als volgt:

– Voor u: (€ 43.848/€ 68.848) x € 43.848 = € 27.925,97

– Voor werkgever B: (€ 25.000/€ 68.848) x € 43.848 = € 15.922,03

De evenredige verdeling van de franchise voor de premie WW-Awf is als volgt:

– Voor u: (€ 43.848/€ 68.848) x € 15.138 = € 9.641,11

– Voor werkgever B: (€ 25.000/€ 68.848) x € 15.138 = € 5.496,89

Premies werknemersverzekeringen die u en werkgever B in 2006 moesten betalen

U moest in 2006 voor uw werknemer de volgende premies werknemersverzekeringen betalen:

WW:

– premie WW-Awf (werknemersdeel): [€ 27.925,97 -/- € 9.641,11 (franchise]) x 5,20% = € 950,81

– premie WW-Awf (werkgeversdeel): [€ 27.925,97 -/- € 9.641,11 (franchise)] x 3,45% = € 630,83

– premie sectorfonds: € 27.925,97 x 2,49% = € 695,36

Basispremie WAO/IVA/WGA:

€ 27.925,97 x 5,40% = € 1.508,00

Gedifferentieerde premie WAO:

€ 27.925,97 x 1,55% = € 432,85

Werkgever B moest in 2006 voor uw werknemer de volgende premies werknemersverzekeringen betalen:

WW:

– premie WW-Awf (werknemersdeel): [€ 15.922,03 -/- € 5.496,89 (franchise]) x 5,20% = € 542,11

– premie WW-Awf (werkgeversdeel): [€ 15.922,03 -/- € 5.496,89 (franchise)] x 3,45% = € 359,66

– premie sectorfonds: € 15.922,03 x 2,49% = € 396,46

Basispremie WAO/IVA/WGA:

€ 15.922,03 x 5,40% = € 859,79

Gedifferentieerde premie WAO:

€ 15.922,03 x 1,55% = € 246,79

Vaststelling van de te veel of te weinig betaalde premies werknemersverzekeringen

U hebt in 2006 te veel betaald:

WW:

– premie WW-Awf (werknemersdeel): € 1.492,92 -/- € 950,81 = € 542,11  

– premie WW-Awf (werkgeversdeel):  €    990,49 -/- € 630,83 = € 359,66

– premie sectorfonds: € 1.091,82 -/- € 695,36 = € 396,46

Basispremie WAO/IVA/WGA:

€ 2.367,79 -/- € 1.508,00 = € 859,79

Gedifferentieerde premie WAO:

€ 679,64 -/- € 432,85 = € 246,79 +

Totaal te veel betaald € 2.404,81

4



Werkgever B heeft in 2006 te veel betaald:

WW:

– premie sectorfonds: € 622,50 -/- € 396,46 = € 226,04

Basispremie WAO/IVA/WGA:

€ 1.350,00 -/- € 859,79 = € 490,21

Gedifferentieerde premie WAO:

€ 387,50 -/- € 246,79 = € 140,71 +

Totaal te veel betaald € 856,96

Werkgever B heeft in 2006 te weinig betaald:

WW:

– premie WW-Awf (werknemersdeel): € 542,11 -/- € 512,82 = € 29,29  

– premie WW-Awf (werkgeversdeel):  € 359,66 -/- € 340,24 = € 19,42 +

Totaal te weinig betaald € 48,71

Terugbetaling

Wij betalen aan u € 2.404,81 terug. Van dit bedrag moet u € 542,11 (de premie WW-Awf die u te veel op het loon van

uw werknemer hebt ingehouden) terugbetalen aan uw werknemer. In het voorbeeld in paragraaf 2.2 hebt u 50% van

het in de basispremie WAO/IVA/WGA begrepen WGA-deel ingehouden op het nettoloon van uw werknemer. Daarom

moet u van de terugontvangen basispremie WAO/IVA/WGA nog terugbetalen aan uw werknemer: 50% x (0,09/5,40 x

€ 859,79) = € 7,16.

Wij betalen aan werkgever B € 808,25 terug. De te weinig betaalde premie WW-Awf wordt namelijk verrekend met de

te veel betaalde overige premies werknemersverzekeringen. Werkgever B heeft niet te veel premie WW-Awf op het

loon van uw werknemer ingehouden. Werkgever B hoeft dus geen premie WW-Awf aan uw werknemer terug te

betalen. Het te weinig betaalde werknemersdeel van de premie WW-Awf mag hij niet op zijn werknemer verhalen.  

In het voorbeeld in paragraaf 2.2 heeft werkgever B 30% van het in de basispremie WAO/IVA/WGA begrepen 

WGA-deel ingehouden op het nettoloon van uw werknemer. Daarom moet werkgever B van de terugontvangen

basispremie WAO/IVA/WGA nog terugbetalen aan uw werknemer: 30% x (0,09/5,40 x € 490,21) = € 2,45.

2.5 Brief over de teruggaaf
Wij betalen de te veel betaalde premies werknemersverzekeringen automatisch in december aan u terug. Als
u recht hebt op een teruggaaf, ontvangt u daarover in de eerste helft van december een brief. Hierin staan
de volgende gegevens:
– wie van uw werknemers in  van meerdere werkgevers inkomen kreeg
– voor ieder van deze werknemers de volgende gegevens:

– het totaal toegepaste premieloon
– het maximumpremieloon
– het totaal van het te veel toegepaste premieloon
– het door u toegepaste premieloon
– het voor de berekening van de teruggaaf toegepaste premieloon
– het totaal van de teruggaaf premies werknemersverzekeringen
– de teruggaaf van het werknemersdeel in de premie -Awf, dat onderdeel uitmaakt van de totale

teruggaaf 
– de teruggaaf van de gedifferentieerde premie , dat onderdeel uitmaakt van de totale teruggaaf 
– de heffingsrente die u krijgt

– hoeveel Ufo-premie u over  in totaal voor deze werknemers terugkrijgt (Dit geldt alleen voor
overheidswerkgevers.)

– hoeveel premie sectorfonds u over  in totaal voor deze werknemers terugkrijgt
– hoeveel premie -Awf u over  in totaal voor deze werknemers terugkrijgt
– hoeveel basispremie // u over  in totaal voor deze werknemers terugkrijgt
– hoeveel gedifferentieerde premie / u over  in totaal voor deze werknemers terugkrijgt
– hoeveel heffingsrente u over  in totaal voor deze werknemers krijgt

De bovengenoemde bedragen zijn in uw voordeel afgerond op hele euro's. Een voorbeeld van de brief over
de teruggaaf is opgenomen in de bijlage bij deze mededeling.
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Let op!
Bij de brief kan de Belastingdienst maar voor een beperkt aantal werknemers de specificaties over de teruggaaf
meesturen. Als voor een groot aantal van uw werknemers in  te veel premies werknemersverzekeringen zijn
betaald, dan ontvangt u een deel van de specificaties in een aparte envelop. Bij deze specificaties zit dan geen
begeleidende brief. Het is ook mogelijk dat u de specificaties niet allemaal op dezelfde dag ontvangt.

Als u denkt dat u over  recht hebt op een teruggaaf, maar in december geen brief ontvangt, kunt u
bellen met de BelastingTelefoon:  -  of, vanuit het buitenland +    . Beide
telefoonnummers zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van . tot . uur en op vrijdag
van . tot . uur. Als u wel een brief ontvangt, maar u denkt dat u recht hebt op meer teruggaaf,
moet u schriftelijk contact opnemen met: 
Belastingdienst Rivierenland /

Postbus 

 GM  Nijmegen

De Belastingdienst stuurt uw werknemer ook een brief over de teruggaaf die u ontvangt. Hierin staan
onder andere per werkgever de volgende gegevens:
– het premieloon voor de premie -Awf dat de werkgever heeft toegepast
– het premieloon voor de premie -Awf dat wij hebben gehanteerd
– het premieloon voor de gedifferentieerde premie  dat de werkgever heeft toegepast
– het premieloon voor de gedifferentieerde premie  dat wij hebben gehanteerd
– het te veel toegepaste premieloon voor de premie -Awf
– het te veel toegepaste premieloon voor de gedifferentieerde premie 

– het percentage van het werknemersdeel in de premie -Awf
– het bedrag van de teruggaaf van het werknemersdeel in de premie -Awf
– het bedrag van de teruggaaf van de gedifferentieerde premie  aan de werkgever

2.6 Verwerking van de teruggaaf in uw loonadministratie
U moet de teruggaaf verwerken in de loonadministratie. De teruggaaf van de te veel op het loon van uw
werknemer ingehouden premie -Awf en het eventueel te veel ingehouden -deel van de basispremie
// moet u terugbetalen aan uw werknemer. Omdat u in  de ingehouden premie -Awf
in mindering op het loon hebt gebracht voordat u de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de
bijdrage Zvw hebt berekend, is de terugbetaling van deze premie aan uw werknemer belast loon voor de
loonbelasting/premie volksverzekeringen en de bijdrage Zvw. Voor de berekening van de bijdrage Zvw
moet u de methode van voortschrijdend cumulatief rekenen () gebruiken. Als u in  het -deel
van de basispremie // op het nettoloon van uw werknemer hebt ingehouden, is de terugbetaling
van het te veel ingehouden -deel aan uw werknemer onbelast. 

Terugbetaling premie WW-Awf verwerken
De terugbetaling aan uw werknemer van de te veel ingehouden premie -Awf moet u boeken in kolom 
van de loonstaat (Loon in geld uitsluitend voor de loonbelasting, volksverzekeringen en Zvw). Hierdoor
worden kolom  (Loon voor de Zorgverzekeringswet) en kolom  (Loon voor de loonbelasting/
volksverzekeringen) ook hoger. Daarna berekent u over het totale loon (dus inclusief de teruggaaf van de
premie -Awf) op de normale manier de bijdrage Zvw en de loonbelasting/premie volksverzekeringen en
verwerkt u deze op de normale manier in de betreffende kolommen van de loonstaat.

Terugbetaling WGA-deel basispremie WAO/IVA/WGA verwerken
U moet de terugbetaling aan uw werknemer van het te veel ingehouden -deel van de basispremie
// als onbelast loon boeken in kolom  van de loonstaat (Uitbetaald). Laat uw salarissysteem
dat niet toe, dan mag u de terugbetaling ook boeken in de kolom die u normaal gebruikt voor de
uitbetaling van nettobedragen.

Wanneer verwerken?
U moet de teruggaaf in uw loonadministratie boeken zodra u deze hebt ontvangen. De terugbetaling aan
uw werknemer moet u in de loonstaat boeken zodra hij de terugbetaling heeft genoten (zie paragraaf .
van het Handboek ). Vervolgens verwerkt u de terugbetaling aan uw werknemer in de aangifte
loonheffingen over het tijdvak waarin hij de terugbetaling heeft genoten. De eventuele heffingsrente die u
ontvangt, hoeft u niet door te betalen aan uw werknemer. U verwerkt deze in uw financiële administratie.
Wij adviseren u om uw werknemer te informeren over de verwerking van de terugbetaling, bijvoorbeeld
met een toelichting bij zijn salarisstrook. Dit kan vragen voorkomen. Voor algemene vragen over de
terugbetaling kunt u uw werknemer overigens ook verwijzen naar www.belastingdienst.nl/premie.
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Let op!
De teruggaaf van de premies werknemersverzekeringen over  mag u in de aangifte loonheffingen niet
verrekenen met de verschuldigde premies werknemersverzekeringen in . Anders klopt het bedrag dat in 

aan premies werknemersverzekeringen is betaald, niet meer met het premieloon van de betreffende werknemer.
De terugbetaling aan uw werknemer van de in  te veel op zijn loon ingehouden premie WW-Awf mag u om
dezelfde reden niet als negatief bedrag boeken in kolom  van de loonstaat (Ingehouden premie WW alsmede
vereveningsbijdrage).

Voorbeeld
Uw werknemer heeft een brutoloon van € 1.500 per maand. De grondslag voor de premies werknemersverzekeringen

is ook € 1.500. In december 2007 ontvangt u van ons een brief voor de teruggaaf van € 700 te veel betaalde premies

werknemersverzekeringen over 2006. Dit bedrag is inclusief € 100 wegens te veel op het loon van uw werknemer

ingehouden premie WW-Awf. U krijgt daarbij € 10 heffingsrente vergoed. Omdat u in 2006 het WGA-deel in de

basispremie WAO/IVA/WGA voor 50% hebt verhaald op het nettoloon van uw werknemer, moet u ook € 3 aan uw

werknemer terugbetalen wegens te veel ingehouden WGA-premie. Wij betalen de teruggaaf in december 2007 aan u

uit. In dezelfde maand hebt u uw werknemer de te veel op zijn loon ingehouden premie WW-Awf en het WGA-deel

van de basispremie WAO/IVA/WGA terugbetaald.

De loonspecificaties van november 2007 en december 2007 zien er als volgt uit:

November 2007 December 2007

Brutoloon (kolom 3 loonstaat) en

grondslag premies werknemersverzekeringen (kolom 8 loonstaat) € 1.500,00 € 1.500,00

Terugbetaling te veel ingehouden premie WW-Awf (kolom 9 loonstaat) € 100,00 +

Ingehouden premie Awf (kolom 11 loonstaat) € 7,51 € 7,51 -

Grondslag Zorgverzekeringswet (kolom 12 loonstaat) € 1.492,49 € 1.592,49 =

Vergoeding bijdrage Zvw (kolom 13 loonstaat) € 97,01 € 103,51 +

Grondslag loonbelasting/premie volksverzekeringen (kolom 14 loonstaat) € 1.589,50 € 1.696,00 =

Loonbelasting/premie volksverzekeringen (kolom 15 loonstaat) € 259,41 € 302,25 -

Inhouding bijdrage Zvw (kolom 16 loonstaat) € 97,01 € 103,51 -

Bijtelling kolom 17: terugbetaling verhaalde WGA-premie € 3,00 +

Uit te betalen nettoloon (kolom 17 loonstaat) € 1.233,08 € 1.293,24 =

De terugbetaling van de te veel ingehouden premie WW-Awf kan aangemerkt worden als een eenmalige beloning die

maar eenmaal per jaar wordt toegekend. Voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen past u

dan de tabel voor bijzondere beloningen toe. Maar u mag deze beloning ook toevoegen aan het loon over het

loontijdvak waarin de werknemer het loon geniet als dit niet tot een hogere inhouding leidt dan wanneer u de tabel

bijzondere beloningen toe zou passen. U moet dan de tijdvaktabel toepassen die van toepassing is (zie paragraaf 7.3.5

van het Handboek 2007). Voor de eenvoud en overzichtelijkheid is in het voorbeeld de loonbelasting/premie

volksverzekeringen berekend met toepassing van de tijdvaktabel. 

2.7 Als u het niet eens bent met de gegevens in de brief
Wij gaan uit van de inkomensgegevens uit de aangiften loonheffingen (inclusief eventuele correcties) over
 en van de loongegevens over  die eventueel in  zijn aangeleverd. Als de gegevens in de brief
volgens u niet kloppen en uw aangiften loonheffingen over  juist zijn, kunt u schriftelijk contact
opnemen met:
Belastingdienst Rivierenland /

Postbus 

 GM  Nijmegen

U kunt bij Belastingdienst/Rivierenland/kantoor Nijmegen ook een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
binnen de wettelijke termijn van zes weken na de dagtekening van de brief.

Na ontvangst van de brief kunt u ook tot de ontdekking komen dat u bij een of meer aangiften
loonheffingen over  een vergissing hebt gemaakt. Dan moet u over het aangiftetijdvak waarin u de
vergissing hebt gemaakt, een correctie indienen (zie paragraaf .. van deze mededeling en hoofdstuk 
van het Handboek ).
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2.8 Bijzondere situaties
In deze paragraaf vindt u informatie over de volgende situaties:
– De werknemer werkt niet meer bij u (zie paragraaf ..).
– De werknemer is overleden (zie paragraaf ..).
– U bent failliet (zie paragraaf ..).
– U hebt uw bedrijf gestaakt (zie paragraaf ..).
– U dient correcties over  in (zie paragraaf ..).
– Uw werknemer is gemoedsbezwaard voor de premies werknemersverzekeringen 

(zie paragraaf ..).
– U bent zelf gemoedsbezwaard voor de premies werknemersverzekeringen (zie paragraaf ..).
– U hebt anonieme werknemers (zie paragraaf ..).

2.8.1 De werknemer werkt niet meer bij u
Als de werknemer niet meer bij u werkt, maakt het verschil of de werknemer nog een deel van  bij u
heeft gewerkt of dat hij in  helemaal niet meer bij u heeft gewerkt.

De werknemer heeft nog een deel van  bij u gewerkt
Als de werknemer bijvoorbeeld nog tot en met  maart  bij u heeft gewerkt, moet u de teruggaaf van
de premies werknemersverzekeringen en de terugbetaling aan de werknemer op dezelfde manier in de
loonadministratie verwerken als iedere andere werkgever (zie paragraaf .). Wel moet u met het volgende
rekening houden: Voor de berekening van de bijdrage Zvw moet u de methode van voortschrijdend
cumulatief rekenen () gebruiken. Dit houdt onder andere in dat er alleen bijdrage Zvw berekend en
afgedragen moet worden als er in het kalenderjaar loontijdvakken zijn. Er is alleen een loontijdvak als de
werknemer tijdvakloon geniet. De eenmalige terugbetaling in december  van de in  te veel
ingehouden premie -Awf betekent niet dat er in  een extra loontijdvak ontstaat. Voor de
berekening van de bijdrage Zvw over de terugbetaling moet u daarom rekening houden met  x de
loontijdvakbedragen (zie tabel  van het Handboek ). 

De werknemer heeft in  niet meer bij u gewerkt
Als de werknemer in  niet meer bij u heeft gewerkt, ontstaat voor de terugbetaling aan de werknemer
een andere situatie. Nu de werknemer in  niet meer bij u heeft gewerkt, zijn er in dat jaar geen
loontijdvakken. De eenmalige terugbetaling van de in  te veel ingehouden premie -Awf betekent
niet dat er in  een loontijdvak ontstaat. Daarom is in deze situatie over de terugbetaling aan de
werknemer van de in  te veel ingehouden premie -Awf geen bijdrage Zvw verschuldigd. De
terugbetaling van de in  te veel ingehouden premie -Awf moet u boeken in kolom  van de
loonstaat (Loon in geld uitsluitend voor de loonbelasting, volksverzekeringen en Zvw), want de teruggaaf is
bijdrage-inkomen. Voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en voor de terugbetaling van het te
veel ingehouden -deel van de basispremie // gaat u te werk zoals in paragraaf . staat
beschreven.

2.8.2 De werknemer is overleden
Als uw werknemer in  is overleden, moet u de terugbetaling van de te veel ingehouden premie 
-Awf aanmerken als loon van de overleden werknemer. U hoeft dan geen bijdrage Zvw meer te
berekenen. Vervolgens geldt hetzelfde als voor een werknemer die in  niet meer bij u heeft gewerkt 
(zie paragraaf ..). De erfgenamen van de overleden werknemer mogen dit loon voor de
inkomstenbelasting  beschouwen als inkomen van de overleden werknemer. 

Als uw werknemer al in  is overleden, mogen de erfgenamen geen aangifte inkomstenbelasting 

op naam van uw overleden werknemer indienen. De erfgenamen kunnen dan nog wel ieder voor hun
erfdeel de inkomsten van de overleden werknemer in hun eigen aangifte opnemen.

Wilt u het loon niet als loon van de werknemer aanmerken, dan is dit loon voor de erfgenamen (ieder voor
zijn erfdeel). Er kunnen zich dan de volgende situaties voordoen: 
– Een erfgenaam werkt bij u (zie paragraaf .).
– Een erfgenaam heeft in  niet (meer) bij u gewerkt (zie paragraaf ..).

2.8.3 U bent failliet
Als u failliet bent, sturen wij de brief over de teruggaaf naar uw curator. Als wij de brief toch naar u sturen,
moet u deze aan uw curator geven. De curator moet de teruggaaf in de loonadministratie verwerken. Als
uw werknemer vanuit de boedel nog (een deel van) de te veel ingehouden premie -Awf en het -deel
van de basispremie // krijgt uitgekeerd, moet de curator op dat moment de terugbetaling in de
loonadministratie verwerken en de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen en eventueel de
bijdrage Zvw aan ons afdragen. 
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2.8.4 U hebt uw bedrijf gestaakt
Als u uw bedrijf hebt gestaakt, sturen wij u nog wel een brief over de teruggaaf en betalen wij de te veel
betaalde premies werknemersverzekeringen aan u terug. De te veel ingehouden premie -Awf en het
-deel van de basispremie // moet u terugbetalen aan de werknemer. Omdat de werknemer
niet meer bij u werkt, gaat u dan te werk zoals in paragraaf .. staat beschreven. Om de loonbelasting/
premie volksverzekeringen en eventueel de bijdrage Zvw aan ons af te kunnen dragen, moet u bij ons een
verzoek indienen om u eenmalig als werkgever op te voeren. 

2.8.5 U dient correcties over 2006 in
Het kan zijn dat u in  nog een correctie over  moet indienen, bijvoorbeeld omdat u in dat jaar te
weinig loon in de aangiften loonheffingen hebt vermeld. Wanneer u een correctie instuurt, kan het zijn dat
u recht zou hebben op een hogere teruggaaf van premies werknemersverzekeringen. In dat geval moet u een
verzoek om teruggaaf van dit hogere bedrag indienen bij:
Belastingdienst Rivierenland /

Postbus 

 GM  Nijmegen

Let op!
U hoeft de teruggaaf niet zelf te berekenen. Dat doen wij voor u.

2.8.6 Uw werknemer is gemoedsbezwaard voor de premies werknemersverzekeringen
Als uw werknemer gemoedsbezwaard is voor de premies werknemersverzekeringen, mag u op zijn loon niet
het werknemersdeel van de premies werknemersverzekeringen inhouden. U bent wel de werkgeversdelen
van de premies werknemersverzekeringen verschuldigd (zie paragraaf . van het Handboek ). In
deze situatie zijn alleen de werkgeversdelen van de premies werknemersverzekeringen te veel betaald. U
hoeft dan ook niets aan uw werknemer terug te betalen. Uw gemoedsbezwaarde werknemer krijgt wel een
brief.

2.8.7 U bent zelf gemoedsbezwaard voor de premies werknemersverzekeringen
Als u als werkgever als gemoedsbezwaarde bent erkend, maakt het verschil of u wel of geen
gemoedsbezwaarde werknemers in dienst hebt.

U hebt gemoedsbezwaarde werknemers in dienst
In deze situatie mag u op het loon van uw werknemer niet het werknemersdeel van de premies
werknemersverzekeringen inhouden. De werkgeversdelen van de premies werknemersverzekeringen betaalt
u in de vorm van premievervangende loonbelasting (zie paragraaf .. van het Handboek ). Er zijn
alleen de werkgeversdelen van de premievervangende loonbelasting te veel betaald. U hoeft dan ook niets
aan uw werknemer terug te betalen. Uw gemoedsbezwaarde werknemer krijgt wel een brief.

U hebt niet-gemoedsbezwaarde werknemers in dienst
In deze situatie betaalt u het werkgevers- en het werknemersdeel van de premies werknemersverzekeringen
in de vorm van premievervangende loonbelasting. Het werknemersdeel moet u op het loon van uw
werknemer inhouden (zie paragraaf .. van het Handboek ). De premievervangende loonbelasting
wordt gelijk behandeld als de premies werknemersverzekeringen. U moet de terugbetaling aan uw
werknemer van de te veel ingehouden premievervangende loonbelasting op dezelfde manier in de
loonadministratie verwerken als niet-gemoedsbezwaarde werkgevers. Uw werknemer krijgt een brief over
de teruggaaf. 

In de brief die u ontvangt, staat een specificatie van de verschillende premies werknemersverzekeringen. U
moet voor de verschillende premies werknemersverzekeringen lezen: 'Premievervangende loonbelasting'.
Het is namelijk helaas niet mogelijk om voor gemoedsbezwaarden afwijkende brieven te verzenden. 

2.8.8 U hebt anonieme werknemers
Voor anonieme werknemers mag u bij de berekening van de premies werknemersverzekeringen geen
rekening houden met het maximumpremieloon en de franchise voor de premie -Awf (zie paragraaf .
van het Handboek ). Als u de enige werkgever van de anonieme werknemer bent, ontvangt u geen
teruggaaf. Als er eventueel sprake is van meer werkgevers van de anonieme werknemer, kunnen de
loongegevens van de verschillende werkgevers niet met zekerheid aan elkaar worden gekoppeld. Daarom is
teruggaaf ook in die situatie niet mogelijk. 
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2.9 Gevolgen voor de premies werknemersverzekeringen in 2007
Als u voor een werknemer een teruggaaf verwachtte omdat er in  te veel premies
werknemersverzekeringen zijn betaald, dan mocht u in  niet alvast minder premies
werknemersverzekeringen berekenen en afdragen aan de Belastingdienst. In  moet u als werkgever of
uitkeringsinstantie tot het maximumpremieloon (zie tabel  van het Handboek ) de premies
werknemersverzekeringen blijven berekenen en aan ons afdragen. Als achteraf blijkt dat er in  voor
deze werknemer weer te veel premies werknemersverzekeringen zijn betaald, dan krijgt u dit bedrag in 

terugbetaald. De terugbetaling van te veel betaalde premies werknemersverzekeringen over  heeft dus
geen gevolgen voor het berekenen en afdragen van de premies werknemersverzekeringen in .

Hebt u in  wel rekening gehouden met een teruggaaf, dan moet u over de tijdvakken waarin u minder
dan het normaal verschuldigde bedrag hebt betaald, correcties indienen.
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Belastingdienst Teruggaaf
Loonheffingen 
Premies werknemersverzekeringen

> POSTBUS  7030 6503 GM NIJMEGEN Tijdvak 
01-01-2006 - 31-12-2006

D E WERKGEVER B
INHOUDINGSPLICHTIGENPLEIN 2 

Teruggaafnummer
1133.16.033.J.01.650.0 

1234 AW PANADORP

Dagtekening 
15-12-2007

Te ontvangen of te verrekenen € 841  
Dit bedrag, of het deel dat overblijft na verrekening, wordt overgemaakt op   
rekeningnummer 375404210  

Aanleiding Te ontvangen of te verrekenen 
U betaalt voor uw werknemers of uitkeringsgerechtigden (hierna: werknemers)  Als u nog bedragen aan ons moet betalen,
premies voor de WAO, WIA en WW (werknemersverzekeringen). Voor het kunnen wij het te ontvangen bedrag daarmee 
loon of de uitkering (hierna: loon) waarover u deze premies berekent, geldt een verrekenen. Een eventueel restant maken wij
maximum. U houdt een deel van de premie WW in op het loon van uw  naar uw rekening over. 
werknemers. U mag ook een deel van de zogenoemde gedifferentieerde premie   
WGA op het nettoloon van uw werknemer verhalen. De gedifferentieerde Loonheffingen 
premie WGA is onderdeel van de WIA-premie. In <jaar> zijn voor een aantal  Loonheffingen is de verzamelnaam voor
van uw werknemers te veel premies werknemersverzekeringen betaald. Dit komt  loonbelasting/premie volksverzekeringen,
komt doordat zij in dat jaar gelijktijdig meer werkgevers of uitkeringen hadden en premies werknemersverzekeringen en
hun inkomsten in totaal hoger waren dan hun maximumpremieloon. inkomensafhankelijke bijdrage

Zorgverzekeringswet. 
Wat betekent deze beslissing voor u?
Wij hebben berekend hoeveel er in totaal te veel is betaald. Wij betalen de te  Premies werknemersverzekeringen 
veel betaalde premies aan u terug. U moet het deel van de premie WW dat u te De premies werknemersverzekeringen zijn de  
veel op het loon hebt ingehouden, aan uw werknemers terugbetalen. Op dit  premies voor de Wet werk en inkomen naar 
bedrag moet u nog wel loonbelasting/premie volksverzekeringen en arbeidsvermogen (WIA), de Wet op de 
inkomensafhankelijke bijdrage Zvw inhouden. Hebt u de gedifferentieerde  Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en 
premie WGA op het loon verhaald? Dan moet u het deel dat u te veel hebt  de Werkloosheidswet (WW). Deze premies 
ingehouden, aan uw werknemers terugbetalen. Op dit bedrag hoeft u niets in te  betaalt u aan ons. Voor de WW betaalt uw 
houden. U moet de teruggaaf per werknemer in uw loonadministratie  werknemer ook een deel van de premie. Dit 
verwerken. Op www.belastingdienst.nl/loonheffingen kunt u lezen hoe u dat  werknemersdeel houdt u in op zijn loon. 
moet doen.

Maximumpremieloon
Brief aan werknemers  Het premieloon is het loon waarover de  
Wij sturen uw werknemers ook een brief over deze teruggaaf. Zij kunnen u premies werknemersverzekeringen worden
hier dus vragen over stellen.  berekend. Voor het premieloon geldt een  

maximum. Het maximumpremieloon op
Berekening  jaarbasis voor 2006 is € 43.848. Voor de
Totale teruggaaf premie sectorfonds € 227  WW geldt een franchise (vrijstelling). Voor 2006
Totale teruggaaf premie WW-Awf € -48  is die € 15.138. 
Totale teruggaaf premie WAO/IVA/WGA    € 491  
Totale teruggaaf gedifferentieerde premie WAO/WGA    € 141 Kopie voor uw intermediair 
Totale teruggaaf premies werknemersverzekeringen € 811  Als een intermediair uw loonadministratie  
Aan u uit te betalen heffingsrente  € 30 verzorgt, geef hem dan deze brief.
Totaal  € 841

Specificatie per werknemer 
Op de achterkant vindt u een specificatie van de teruggaaf per werknemer.   
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Teruggaafnummer
1133.16.033.J.01.650.0 

Dagtekening
15-12-2007

Pagina
2

Specificatie per werknemer Uitleg teruggaaf per werknemer 
 Op www.belastingdienst.nl/loonheffingen vindt 

BSN/Sofinummer 1234.56.789 J. de Vries  u een uitleg van de teruggaaf per werknemer. 
Totaal premieloon waarover premies zijn berekend € 68.848
Maximumpremieloon € 43.848 Bezwaar maken 
Verschil premieloon € 25.000 U kunt per werknemer bezwaar maken tegen
U hebt premies berekend over € 25.000 deze teruggaaf. Ook als u vindt dat de
Premieloon na verdeling  € 15.923  heffingsrente verkeerd is berekend, kunt u
Teruggaaf premies werknemersverzekeringen aan u € 859 bezwaar maken tegen de vaststelling van dit

Waarvan teruggaaf werknemersdeel premie WW    € -29 bedrag. Het bezwaarschrift moet op 28  
 Waarvan teruggaaf gedifferentieerde premie WGA     € 9 januari 2008 binnen zijn bij het
Aan u uit te betalen heffingsrente  € 30 onderstaande belastingkantoor. Vermeld altijd

de reden van uw bezwaar en het  
 teruggaafnummer. 
 

Belastingkantoor
 Belastingdienst Rivierenland EBV/EPV

Postbus 7030, 6503 GM  NIJMEGEN 
 Telefoon: 0800 - 0543. Telefoon vanuit het  
 buitenland: +31 55 538 53 85. Beide

telefoonnummers zijn bereikbaar van  
 maandag tot en met donderdag van 8.00 tot  
 20.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 
 

Meer informatie 
 Kijk voor meer informatie op 
 www.belastingdienst.nl/loonheffingen.
 


