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Toelichting
Er zijn werknemers op wie de witte en 
groene tabellen niet zo maar kunnen 
worden toegepast. 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 volks-
verzekeringen.
Daarom zijn er herleidingsregels opgesteld,
waarmee de inhoudingen voor deze werk-
nemers handmatig kunnen worden herleid uit
de tabellen.

Hoe gebruikt u het overzicht van
de herleidingsregels?
In hoofdstuk 1 vindt u een opsomming van de
groepen werknemers waarvoor de witte en groe-
ne tabellen moeten worden aangepast. In het
overzicht van de herleidingsregels in hoofdstuk 2
wordt per groep uitgelegd, hoe de inhoudingen
kunnen worden herleid uit de tabellen.



1 Op welke groepen werknemers worden de 
herleidingsregels toegepast?

In 1.1 en 1.2 vindt u op welke groepen werknemers de
herleidingsregels worden toegepast en de van toepassing zijnde Code
loonbelastingtabel.

1.1 Werknemers jonger dan 65 jaar
Voor werknemers jonger dan 65 jaar zijn er herleidingsregels voor de volgende
groepen:
– A Werknemers die uitsluitend premieplichtig zijn (code 3 . . );
– B Werknemers die uitsluitend belastingplichtig zijn (code 5 . . );
– C Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de aow en de 

anw (code 6 . . );
– D Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de awbz (code 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).

1.2 Werknemers van 65 jaar en ouder
Voor werknemers van 65 jaar en ouder zijn er herleidingsregels voor de volgende
groepen:
– G Werknemers die uitsluitend premieplichtig zijn (code 3 . . );
– H Werknemers die uitsluitend belastingplichtig zijn (code 5 . . );
– I Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de anw (code 6 . . );
– J Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de awbz (code 7 . . );
– K Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de anw

(code 227);
– L Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de awbz

(code 226).

1.3 Verwijzing naar inhoudingskolommen in de witte en groene loonbelasting-
tabellen

In de herleidingsregels, zoals die hierna zijn opgenomen in de paragrafen 2.1 en 2.2,
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.

Personen jonger dan 65 jaar (paragraaf 2.1) - witte tabellen
kolom I: de kolom “zonder loonheffingskorting”;
kolom II: onder “met loonheffingskorting” de kolom “geboren in 1951 of daarna”;
kolom III: onder “met loonheffingskorting” de kolom “geboren in 1948, 1949 of 1950”;
kolom IV: onder “met loonheffingskorting” de kolom “geboren in 1946 of 1947”;
kolom V: onder “met loonheffingskorting” de kolom “geboren in 1943, 1944 of 1945”.

Personen jonger dan 65 jaar (paragraaf 2.1) - groene tabellen
kolom I: de kolom “zonder loonheffingskorting”;
kolom II: de kolom “met loonheffingskorting”.

Personen van 65 jaar en ouder (paragraaf 2.2) - witte en groene tabellen
kolom I: de kolom “zonder loonheffingskorting”;
kolom II: de kolom “met loonheffingskorting”;
kolom III: de kolom “met loonheffingskorting inclusief alleenstaande ouderenkorting”.
De laatste kolom is alleen opgenomen in de groene tabellen bestemd voor gebruik
door de Sociale Verzekeringsbank.
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A  Werknemers die uitsluitend premieplichtig zijn

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 31,15/33,60

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.467,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 338,54 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 67,71 per dag met de factor 31,15/33,60

€ 4.401,00 per kwartaal

€ 1.354,16 per vier weken

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 1.467,00 per maand

€ 338,54 per week

€ 67,71 per dag

€ 4.401,00 per kwartaal

€ 1.354,16 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 492,16 € 199,08 € 177,91 € 156,91 € 135,91

per week € 113,57 € 45,94 € 41,05 € 36,21 € 31,36

per dag € 22,71 € 9,18 € 8,21 € 7,24 € 6,27

per kwartaal € 1.476,50 € 597,25 € 533,75 € 470,75 € 407,75

per vier weken € 454,30 € 183,76 € 164,23 € 144,84 € 125,46

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 31,15/41,85 en die

uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 456,25 € 184,50 € 164,83 € 145,41 € 125,91

per week € 105,28 € 42,57 € 38,03 € 33,55 € 29,05

per dag € 21,05 € 8,51 € 7,60 € 6,71 € 5,81

per kwartaal € 1.368,75 € 553,50 € 494,50 € 436,25 € 377,75

per vier weken € 421,15 € 170,30 € 152,15 € 134,23 € 116,23

• De maximale inhouding is

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 819,91 € 548,16 € 528,50 € 509,08 € 489,58

per week € 189,21 € 126,50 € 121,96 € 117,48 € 112,98

per dag € 37,84 € 25,30 € 24,39 € 23,49 € 22,59

per kwartaal € 2.459,75 € 1.644,50 € 1.585,50 € 1.527,25 € 1.468,75

per vier weken € 756,84 € 506,00 € 487,84 € 469,92 € 451,92

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,60% 31,15%

41,85% 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.

Het maximale kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

premiebedrag is € 9.839 € 6.578 € 6.342 € 6.109 € 5.875

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 31,15/33,60

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.556,92 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 359,27 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 71,86 per dag met de factor 31,15/33,60

€ 1.437,07 per vier weken

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 1.556,92 per maand

€ 359,27 per week

€ 71,86 per dag

€ 1.437,07 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 522,33 € 211,28 € 188,82 € 166,53 € 144,24

per week € 120,53 € 48,75 € 43,57 € 38,42 € 33,28

per dag € 24,10 € 9,75 € 8,71 € 7,68 € 6,65

per vier weken € 482,12 € 195,02 € 174,28 € 153,71 € 133,14

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 31,15/41,85 en die

uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 484,21 € 195,80 € 174,93 € 154,32 € 133,63

per week € 111,73 € 45,18 € 40,36 € 35,61 € 30,83

per dag € 22,34 € 9,03 € 8,07 € 7,12 € 6,16

per vier weken € 446,93 € 180,73 € 161,46 € 142,44 € 123,34

2 De herleidingsregels

2.1 Werknemers jonger dan 65 jaar.
Werknemers jonger dan 65 jaar op wie de herleidingsregels van toepassing zijn, vallen in de groepen A tot en met F.



• De maximale inhouding is

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 870,16 € 581,76 € 560,89 € 540,28 € 519,58

per week € 200,79 € 134,24 € 129,42 € 124,67 € 119,89

per dag € 40,15 € 26,84 € 25,88 € 24,93 € 23,97

per vier weken € 803,18 € 536,97 € 517,71 € 498,69 € 479,59

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,60% 31,15%

41,85% 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.

Het maximale kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

premiebedrag is € 9.839 € 6.578 € 6.342 € 6.109 € 5.875

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

het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor

31,15/33,60

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.658,41 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 382,70 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 76,54 per dag met de factor 31,15/33,60

€ 1.530,79 per vier weken

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 1.658,41 per maand

€ 382,70 per week

€ 76,54 per dag

€ 1.530,79 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 556,38 € 225,05 € 201,13 € 177,39 € 153,65

per week € 128,39 € 51,93 € 46,41 € 40,93 € 35,45

per dag € 25,67 € 10,38 € 9,28 € 8,18 € 7,09

per vier weken € 513,56 € 207,73 € 185,65 € 163,73 € 141,82

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 31,15/41,85 en die

uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 515,77 € 208,57 € 186,34 € 164,39 € 142,34

per week € 119,02 € 48,13 € 43,00 € 37,93 € 32,84

per dag € 23,80 € 9,62 € 8,60 € 7,58 € 6,56

per vier weken € 476,08 € 192,52 € 172,00 € 151,73 € 131,39

• De maximale inhouding is

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 926,89 € 619,68 € 597,45 € 575,50 € 553,46

per week € 213,89 € 143,00 € 137,86 € 132,80 € 127,71

per dag € 42,77 € 28,60 € 27,57 € 26,56 € 25,54

per vier weken € 855,56 € 572,00 € 551,47 € 531,21 € 510,86

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,60% 31,15%

41,85% 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.

Het maximale kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

premiebedrag is € 9.839 € 6.578 € 6.342 € 6.109 € 5.875

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

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.467,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 338,54 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 67,71 per dag met de factor 31,15/33,60

€ 4.401,00 per kwartaal

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 1.467,00 per maand

€ 338,54 per week

€ 67,71 per dag

€ 4.401,00 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 € 492,16 € 319,33

per week € 113,57 € 73,69

per dag € 22,71 € 14,73

per kwartaal € 1.476,50 € 958,00

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 31,15/41,85 en die

uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 456,25 € 296,00

per week € 105,28 € 68,30

per dag € 21,05 € 13,66

per kwartaal € 1.368,75 € 888,00

• De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 819,91 € 659,66

per week € 189,21 € 152,23

per dag € 37,84 € 30,44

per kwartaal € 2.459,75 € 1.979,00
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Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere is de inhouding

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,60% 31,15%

41,85% 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.

kolom I kolom II

Het maximale premiebedrag is € 9.839 € 7.916

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

€ 1.556,92 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 359,27 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 71,86 per dag met de factor 31,15/33,60

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 1.556,92 per maand

€ 359,27 per week

€ 71,86 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 € 522,33 € 338,90

per week € 120,53 € 78,20

per dag € 24,10 € 15,64

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 31,15/41,85 en die

uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 484,21 € 314,14

per week € 111,73 € 72,48

per dag € 22,34 € 14,49

• De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 870,16 € 700,09

per week € 200,79 € 161,55

per dag € 40,15 € 32,31

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,60% 31,15%

41,85% 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.

kolom I kolom II

Het maximale premiebedrag is € 9.839 € 7.916

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

€ 1.658,41 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 382,70 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 76,54 per dag met de factor 31,15/33,60

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 1.658,41 per maand

€ 382,70 per week

€ 76,54 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 € 556,38 € 360,99

per week € 128,39 € 83,30

per dag € 25,67 € 16,66

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 31,15/41,85 en die

uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 515,77 € 334,62

per week € 119,02 € 77,21

per dag € 23,80 € 15,44

• De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 926,89 € 745,73

per week € 213,89 € 172,08

per dag € 42,77 € 34,41

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,60% 31,15%

41,85% 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.

kolom I kolom II

Het maximale premiebedrag is € 9.839 € 7.916
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B  Werknemers die uitsluitend belastingplichtig zijn

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 2,45/33,60

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.467,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 338,54 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 67,71 per dag met de factor 2,45/33,60

€ 4.401,00 per kwartaal

€ 1.354,16 per vier weken

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.467,00 per maand € 2.632,50 per maand

€ 338,54 per week € 607,50 per week

€ 67,71 per dag € 121,50 per dag

€ 4.401,00 per kwartaal € 7.897,50 per kwartaal

€ 1.354,16 per vier weken € 2.430,00 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 492,16 € 199,08 € 177,91 € 156,91 € 135,91

per week € 113,57 € 45,94 € 41,05 € 36,21 € 31,36

per dag € 22,71 € 9,18 € 8,21 € 7,24 € 6,27

per kwartaal € 1.476,50 € 597,25 € 533,75 € 470,75 € 407,75

per vier weken € 454,30 € 183,76 € 164,23 € 144,84 € 125,46

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,70/41,85 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 35,83 € 14,33 € 12,83 € 11,25 € 9,75

per week € 8,26 € 3,30 € 2,96 € 2,59 € 2,25

per dag € 1,65 € 0,66 € 0,59 € 0,51 € 0,45

per kwartaal € 107,50 € 43,00 € 38,50 € 33,75 € 29,25

per vier weken € 33,07 € 13,23 € 11,84 € 10,38 € 9,00

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.632,50 per maand

€ 607,50 per week

€ 121,50 per dag

€ 7.897,50 per kwartaal

€ 2.430,00 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 820,00 € 548,41 € 528,75 € 509,33 € 489,83

per week € 189,23 € 126,55 € 122,01 € 117,53 € 113,03

per dag € 37,84 € 25,31 € 24,40 € 23,50 € 22,60

per kwartaal € 2.460,00 € 1.645,25 € 1.586,25 € 1.528,00 € 1.469,50

per vier weken € 756,92 € 506,23 € 488,07 € 470,15 € 452,15

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,60% 2,45%

41,85% 10,70%

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 2,45/33,60

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.556,92 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 359,27 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 71,86 per dag met de factor 2,45/33,60

€ 1.437,07 per vier weken

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.556,92 per maand € 2.793,85 per maand

€ 359,27 per week € 644,70 per week

€ 71,86 per dag € 128,94 per dag

€ 1.437,07 per vier weken € 2.578,78 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 522,33 € 211,28 € 188,82 € 166,53 € 144,24

per week € 120,53 € 48,75 € 43,57 € 38,42 € 33,28

per dag € 24,10 € 9,75 € 8,71 € 7,68 € 6,65

per vier weken € 482,12 € 195,02 € 174,28 € 153,71 € 133,14

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,70/41,85 en

die uitkomst te vermeerderen met

per maand € 38,02 € 15,21 € 13,61 € 11,93 € 10,34

per week € 8,77 € 3,51 € 3,14 € 2,75 € 2,38

per dag € 1,75 € 0,70 € 0,62 € 0,55 € 0,47

per vier weken € 35,10 € 14,04 € 12,57 € 11,02 € 9,55

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.793,85 per maand

€ 644,70 per week

€ 128,94 per dag

€ 2.578,78 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 870,25 € 582,02 € 561,15 € 540,55 € 519,85

per week € 200,81 € 134,30 € 129,48 € 124,73 € 119,95

per dag € 40,16 € 26,86 € 25,89 € 24,94 € 23,99

per vier weken € 803,26 € 537,22 € 517,95 € 498,93 € 479,83
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Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere is de inhouding

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,60% 2,45%

41,85% 10,70%

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 2,45/33,60

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.658,41 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 382,70 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 76,54 per dag met de factor 2,45/33,60

€ 1.530,79 per vier weken

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.658,41 per maand € 2.975,98 per maand

€ 382,70 per week € 686,74 per week

€ 76,54 per dag € 137,35 per dag

€ 1.530,79 per vier weken € 2.746,96 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 556,38 € 225,05 € 201,13 € 177,39 € 153,65

per week € 128,39 € 51,93 € 46,41 € 40,93 € 35,45

per dag € 25,67 € 10,38 € 9,28 € 8,18 € 7,09

per vier weken € 513,56 € 207,73 € 185,65 € 163,73 € 141,82

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,70/41,85 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 40,50 € 16,20 € 14,50 € 12,71 € 11,02

per week € 9,34 € 3,73 € 3,34 € 2,93 € 2,54

per dag € 1,86 € 0,74 € 0,66 € 0,58 € 0,50

per vier weken € 37,39 € 14,95 € 13,39 € 11,73 € 10,17

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.975,98 per maand

€ 686,74 per week

€ 137,35 per dag

€ 2.746,96 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 926,99 € 619,97 € 597,73 € 575,78 € 553,74

per week € 213,91 € 143,06 € 137,93 € 132,86 € 127,78

per dag € 42,78 € 28,61 € 27,58 € 26,57 € 25,55

per vier weken € 855,65 € 572,26 € 551,73 € 531,47 € 511,13

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,60% 2,45%

41,85% 10,70%

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

€ 1.467,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 338,54 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 67,71 per dag met de factor 2,45/33,60

€ 4.401,00 per kwartaal

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.467,00 per maand € 2.632,50 per maand

€ 338,54 per week € 607,50 per week

€ 67,71 per dag € 121,50 per dag

€ 4.401,00 per kwartaal € 7.897,50 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 € 492,16 € 319,33

per week € 113,57 € 73,69

per dag € 22,71 € 14,73

per kwartaal € 1.476,50 € 958,00

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,70/41,85 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 35,83 € 23,16

per week € 8,26 € 5,34

per dag € 1,65 € 1,06

per kwartaal € 107,50 € 69,50

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.632,50 per maand

€ 607,50 per week

€ 121,50 per dag

€ 7.897,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 820,00 € 659,83

per week € 189,23 € 152,26

per dag € 37,84 € 30,45

per kwartaal € 2.460,00 € 1.979,50
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Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere is de inhouding

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,60% 2,45%

41,85% 10,70%

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

€ 1.556,92 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 359,27 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 71,86 per dag met de factor 2,45/33,60

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.556,92 per maand € 2.793,85 per maand

€ 359,27 per week € 644,70 per week

€ 71,86 per dag € 128,94 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 € 522,33 € 338,90

per week € 120,53 € 78,20

per dag € 24,10 € 15,64

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,70/41,85 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 38,02 € 24,58

per week € 8,77 € 5,67

per dag € 1,75 € 1,13

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.793,85 per maand

€ 644,70 per week

€ 128,94 per dag

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 870,25 € 700,27

per week € 200,81 € 161,59

per dag € 40,16 € 32,31

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,60% 2,45%

41,85% 10,70%

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

€ 1.658,41 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 382,70 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 76,54 per dag met de factor 2,45/33,60

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.658,41 per maand € 2.975,98 per maand

€ 382,70 per week € 686,74 per week

€ 76,54 per dag € 137,35 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 € 556,38 € 360,99

per week € 128,39 € 83,30

per dag € 25,67 € 16,66

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,70/41,85 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 40,50 € 26,18

per week € 9,34 € 6,04

per dag € 1,86 € 1,20

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.975,98 per maand

€ 686,74 per week

€ 137,35 per dag

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 926,99 € 745,92

per week € 213,91 € 172,13

per dag € 42,78 € 34,42

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,60% 2,45%

41,85% 10,70%

42,00% 42,00%

52,00% 52,00%

C  Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de
AOW en de ANW

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.467,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 338,54 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 67,71 per dag met de factor 21,45/33,60

€ 4.401,00 per kwartaal
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• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.467,00 per maand € 2.632,50 per maand

€ 338,54 per week € 607,50 per week

€ 67,71 per dag € 121,50 per dag

€ 4.401,00 per kwartaal € 7.897,50 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 € 492,16 € 319,33

per week € 113,57 € 73,69

per dag € 22,71 € 14,73

per kwartaal € 1.476,50 € 958,00

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 29,70/41,85 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 314,16 € 203,75

per week € 72,50 € 47,01

per dag € 14,50 € 9,40

per kwartaal € 942,50 € 611,25

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.632,50 per maand

€ 607,50 per week

€ 121,50 per dag

€ 7.897,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 319,91 € 257,50

per week € 73,82 € 59,42

per dag € 14,76 € 11,88

per kwartaal € 959,75 € 772,50

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,60% 21,45%

41,85% 29,70%

42,00% 42,00%

52,00% 52,00%

D  Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de
AWBZ

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.467,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 338,54 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 67,71 per dag met de factor 14,60/33,60

€ 4.401,00 per kwartaal

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.467,00 per maand € 2.632,50 per maand

€ 338,54 per week € 607,50 per week

€ 67,71 per dag € 121,50 per dag

€ 4.401,00 per kwartaal € 7.897,50 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 € 492,16 € 319,33

per week € 113,57 € 73,69

per dag € 22,71 € 14,73

per kwartaal € 1.476,50 € 958,00

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 22,85/41,85 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 213,83 € 138,66

per week € 49,34 € 32,00

per dag € 9,86 € 6,40

per kwartaal € 641,50 € 416,00

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.632,50 per maand

€ 607,50 per week

€ 121,50 per dag

€ 7.897,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 500,16 € 402,50

per week € 115,42 € 92,88

per dag € 23,08 € 18,57

per kwartaal € 1.500,50 € 1.207,50

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,60% 14,60%

41,85% 22,85%

42,00% 42,00%

52,00% 52,00%

E  Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig
voor de AOW en de ANW

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.467,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 338,54 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 67,71 per dag de factor 19,00/33,60

€ 4.401,00 per kwartaal

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 1.467,00 per maand

€ 338,54 per week

€ 67,71 per dag

€ 4.401,00 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 € 492,16 € 319,33

per week € 113,57 € 73,69

per dag € 22,71 € 14,73

per kwartaal € 1.476,50 € 958,00
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het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 19,00/41,85 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 278,33 € 180,58

per week € 64,23 € 41,67

per dag € 12,84 € 8,33

per kwartaal € 835,00 € 541,75

• De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 500,08 € 402,33

per week € 115,40 € 92,84

per dag € 23,08 € 18,56

per kwartaal € 1.500,25 € 1.207,00

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,60% 19,00%

41,85% 19,00%

42,00% 19,00%

52,00% 19,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het

kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II

Het maximale premiebedrag is € 6.001 € 4.828

F Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor
de AWBZ

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.467,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 338,54 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 67,71 per dag met de factor 12,15/33,60

€ 4.401,00 per kwartaal

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 1.467,00 per maand

€ 338,54 per week

€ 67,71 per dag

€ 4.401,00 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 € 492,16 € 319,33

per week € 113,57 € 73,69

per dag € 22,71 € 14,73

per kwartaal € 1.476,50 € 958,00

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 12,15/41,85 en die

uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 177,91 € 115,41

per week € 41,05 € 26,63

per dag € 8,21 € 5,32

per kwartaal € 533,75 € 346,25

• De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 319,75 € 257,25

per week € 73,78 € 59,36

per dag € 14,75 € 11,87

per kwartaal € 959,25 € 771,75

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,60% 12,15%

41,85% 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.

kolom I kolom II

Het maximale premiebedrag is € 3.837 € 3.087
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G  Werknemers die uitsluitend premieplichtig zijn

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 13,25/15,70

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.467,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 338,54 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 67,71 per dag met de factor 13,25/15,70

€ 4.401,00 per kwartaal

€ 1.354,16 per vier weken

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.467,00 per maand € 2.686,50 per maand

€ 338,54 per week € 619,97 per week

€ 67,71 per dag € 124,00 per dag

€ 4.401,00 per kwartaal € 8.059,50 per kwartaal

€ 1.354,16 per vier weken € 2.479,85 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 € 229,91 € 22,83

per week € 53,05 € 5,26

per dag € 10,61 € 1,05

per kwartaal € 689,75 € 68,50

per vier weken € 212,23 € 21,07

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 13,25/23,95 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 194,08 € 19,33

per week € 44,78 € 4,46

per dag € 8,95 € 0,89

per kwartaal € 582,25 € 58,00

per vier weken € 179,15 € 17,84

De maximale inhouding is kolom I kolom II

per maand € 348,75 € 174,00

per week € 80,48 € 40,15

per dag € 16,09 € 8,03

per kwartaal € 1.046,25 € 522,00

per vier weken € 321,92 € 160,61

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.686,50 per maand

€ 619,97 per week

€ 124,00 per dag

€ 8.059,50 per kwartaal

€ 2.479,85 per vier weken

is de inhouding kolom I kolom II

per maand € 348,75 € 208,25

per week € 80,48 € 48,05

per dag € 16,09 € 9,61

per kwartaal € 1.046,25 € 624,75

per vier weken € 321,92 € 192,23

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

15,70% 13,25%

23,95% 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.

kolom I kolom II

Het maximale premiebedrag is € 4.185 € 2.499

2. Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.467,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 338,54 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 67,71 per dag met de factor 13,25/15,70

€ 4.401,00 per kwartaal

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.467,00 per maand € 2.686,50 per maand

€ 338,54 per week € 619,97 per week

€ 67,71 per dag € 124,00 per dag

€ 4.401,00 per kwartaal € 8.059,50 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 € 229,91 € 108,58 € 62,33

per week € 53,05 € 25,05 € 14,38

per dag € 10,61 € 5,01 € 2,87

per kwartaal € 689,75 € 325,75 € 187,00

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 13,25/23,95 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 194,08 € 91,66 € 52,58

per week € 44,78 € 21,15 € 12,13

per dag € 8,95 € 4,23 € 2,42

per kwartaal € 582,25 € 275,00 € 157,75

2.2 Werknemers van 65 jaar en ouder

Werknemers van 65 jaar en ouder op wie de herleidingsregels van toepassing zijn, vallen in de groepen G tot en met L.



De maximale inhouding is kolom I kolom II kolom III

per maand € 348,75 € 246,33 € 207,25

per week € 80,48 € 56,84 € 47,82

per dag € 16,09 € 11,36 € 9,56

per kwartaal € 1.046,25 € 739,00 € 621,75

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.686,50 per maand

€ 619,97 per week

€ 124,00 per dag

€ 8.059,50 per kwartaal

is de inhouding kolom I kolom II kolom III

per maand € 348,75 € 280,58 € 241,50

per week € 80,48 € 64,75 € 55,73

per dag € 16,09 € 12,95 € 11,14

per kwartaal € 1.046,25 € 841,75 € 724,50

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

15,70% 13,25%

23,95% 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 maximaal kolom I kolom II kolom III

premiebedrag is € 4.185 € 3.367 € 2.898

H  Werknemers die uitsluitend belastingplichtig zijn

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 2,45/15,70

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.467,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 338,54 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 67,71 per dag met de factor 2,45/15,70

€ 4.401,00 per kwartaal

€ 1.354,16 per vier weken

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.467,00 per maand € 2.632,50 per maand

€ 338,54 per week € 607,50 per week

€ 67,71 per dag € 121,50 per dag

€ 4.401,00 per kwartaal € 7.897,50 per kwartaal

€ 1.354,16 per vier weken € 2.430,00 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 € 229,91 € 22,83

per week € 53,05 € 5,26

per dag € 10,61 € 1,05

per kwartaal € 689,75 € 68,50

per vier weken € 212,23 € 21,07

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,70/23,95

en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 35,83 € 3,41

per week € 8,26 € 0,78

per dag € 1,65 € 0,15

per kwartaal € 107,50 € 10,25

per vier weken € 33,07 € 3,15

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 2.632,50 per maand € 2.686,50 per maand

€ 607,50 per week € 619,97 per week

€ 121,50 per dag € 124,00 per dag

€ 7.897,50 per kwartaal € 8.059,50 per kwartaal

€ 2.430,00 per vier weken € 2.479,85 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 348,75 € 174,08

per week € 80,48 € 40,17

per dag € 16,09 € 8,03

per kwartaal € 1.046,25 € 522,25

per vier weken € 321,92 € 160,69

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.686,50 per maand

€ 619,97 per week

€ 124,00 per dag

€ 8.059,50 per kwartaal

€ 2.479,85 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 348,75 € 208,25

per week € 80,48 € 48,05

per dag € 16,09 € 9,61

per kwartaal € 1.046,25 € 624,75

per vier weken € 321,92 € 192,23

Inhoudingen op bijzondere beloningen

Als de tabel voor bijzondere is de inhouding

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

15,70% 2,45%

23,95% 10,70%

42,00% 42,00%

52,00% 52,00%
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2. Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.467,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 338,54 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 67,71 per dag met de factor 2,45/15,70

€ 4.401,00 per kwartaal

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.467,00 per maand € 2.632,50 per maand

€ 338,54 per week € 607,50 per week

€ 67,71 per dag € 121,50 per dag

€ 4.401,00 per kwartaal € 7.897,50 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 € 229,91 € 108,58 € 62,33

per week € 53,05 € 25,05 € 14,38

per dag € 10,61 € 5,01 € 2,87

per kwartaal € 689,75 € 325,75 € 187,00

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,70/23,95 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 35,83 € 16,83 € 9,58

per week € 8,26 € 3,88 € 2,21

per dag € 1,65 € 0,77 € 0,44

per kwartaal € 107,50 € 50,50 € 28,75

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 2.632,50 per maand € 2.686,50 per maand

€ 607,50 per week € 619,97 per week

€ 121,50 per dag € 124,00 per dag

€ 7.897,50 per kwartaal € 8.059,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 348,75 € 246,41 € 207,41

per week € 80,48 € 56,86 € 47,86

per dag € 16,09 € 11,37 € 9,57

per kwartaal € 1.046,25 € 739,25 € 622,25

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.686,50 per maand

€ 619,97 per week

€ 124,00 per dag

€ 8.059,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 348,75 € 280,58 € 241,58

per week € 80,48 € 64,75 € 55,75

per dag € 16,09 € 12,95 € 11,15

per kwartaal € 1.046,25 € 841,75 € 724,75

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

15,70% 2,45%

23,95% 10,70%

42,00% 42,00%

52,00% 52,00%

I  Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de
ANW

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het loon minder is dan

€ 1.467,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 338,54 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 67,71 per dag met de factor 3,55/15,70

€ 4.401,00 per kwartaal

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.467,00 per maand € 2.632,50 per maand

€ 338,54 per week € 607,50 per week

€ 67,71 per dag € 121,50 per dag

€ 4.401,00 per kwartaal € 7.897,50 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 € 229,91 € 108,58 € 62,33

per week € 53,05 € 25,05 € 14,38

per dag € 10,61 € 5,01 € 2,87

per kwartaal € 689,75 € 325,75 € 187,00

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 11,80/23,95 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 52,00 € 24,41 € 13,91

per week € 12,00 € 5,63 € 3,21

per dag € 2,40 € 1,12 € 0,64

per kwartaal € 156,00 € 73,25 € 41,75

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 2.632,50 per maand € 2.686,50 per maand

€ 607,50 per week € 619,97 per week

€ 121,50 per dag € 124,00 per dag

€ 7.897,50 per kwartaal € 8.059,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 319,75 € 226,00 € 190,25

per week € 73,78 € 52,15 € 43,90

per dag € 14,75 € 10,43 € 8,78

per kwartaal € 959,25 € 678,00 € 570,75

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.686,50 per maand

€ 619,97 per week

€ 124,00 per dag

€ 8.059,50 per kwartaal
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verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 319,75 € 257,25 € 221,50

per week € 73,78 € 59,36 € 51,11

per dag € 14,75 € 11,87 € 10,22

per kwartaal € 959,25 € 771,75 € 664,50

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

15,70% 3,55%

23,95% 11,80%

42,00% 42,00%

52,00% 52,00%

J  Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de
AWBZ

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.467,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 338,54 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 67,71 per dag met de factor 14,60/15,70

€ 4.401,00 per kwartaal

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.467,00 per maand € 2.632,50 per maand

€ 338,54 per week € 607,50 per week

€ 67,71 per dag € 121,50 per dag

€ 4.401,00 per kwartaal € 7.897,50 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 € 229,91 € 108,58 € 62,33

per week € 53,05 € 25,05 € 14,38

per dag € 10,61 € 5,01 € 2,87

per kwartaal € 689,75 € 325,75 € 187,00

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 22,85/23,95 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 213,83 € 100,91 € 57,83

per week € 49,34 € 23,28 € 13,34

per dag € 9,86 € 4,65 € 2,66

per kwartaal € 641,50 € 302,75 € 173,50

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 2.632,50 per maand € 2.686,50 per maand

€ 607,50 per week € 619,97 per week

€ 121,50 per dag € 124,00 per dag

€ 7.897,50 per kwartaal € 8.059,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 28,91 € 20,50 € 17,33

per week € 6,67 € 4,73 € 4,00

per dag € 1,33 € 0,94 € 0,80

per kwartaal € 86,75 € 61,50 € 52,00

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.686,50 per maand

€ 619,97 per week

€ 124,00 per dag

€ 8.059,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 28,91 € 23,25 € 20,08

per week € 6,67 € 5,36 € 4,63

per dag € 1,33 € 1,07 € 0,92

per kwartaal € 86,75 € 69,75 € 60,25

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

15,70% 14,60%

23,95% 22,85%

42,00% 42,00%

52,00% 52,00%

K Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig
voor de ANW

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.467,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 338,54 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 67,71 per dag met de factor 1,10/15,70

€ 4.401,00 per kwartaal

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.467,00 per maand € 2.686,50 per maand

€ 338,54 per week € 619,97 per week

€ 67,71 per dag € 124,00 per dag

€ 4.401,00 per kwartaal € 8.059,50 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 € 229,91 € 108,58 € 62,33

per week € 53,05 € 25,05 € 14,38

per dag € 10,61 € 5,01 € 2,87

per kwartaal € 689,75 € 325,75 € 187,00

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 1,10/23,95 en die

uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 16,08 € 7,50 € 4,25

per week € 3,71 € 1,73 € 0,98

per dag € 0,74 € 0,34 € 0,19

per kwartaal € 48,25 € 22,50 € 12,75
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De maximale inhouding is kolom I kolom II kolom III

per maand € 28,91 € 20,33 € 17,08

per week € 6,67 € 4,69 € 3,94

per dag € 1,33 € 0,93 € 0,78

per kwartaal € 86,75 € 61,00 € 51,25

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.686,50 per maand

€ 619,97 per week

€ 124,00 per dag

€ 8.059,50 per kwartaal

is de inhouding kolom I kolom II kolom III

per maand € 28,91 € 23,25 € 20,00

per week € 6,67 € 5,36 € 4,61

per dag € 1,33 € 1,07 € 0,92

per kwartaal € 86,75 € 69,75 € 60,00

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

15,70% 1,10%

23,95% 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 kolom I kolom II kolom III

premiebedrag is € 347 € 279 € 240

L Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor
de AWBZ

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.467,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 338,54 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 67,71 per dag met de factor 12,15/15,70

€ 4.401,00 per kwartaal

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.467,00 per maand € 2.686,50 per maand

€ 338,54 per week € 619,97 per week

€ 67,71 per dag € 124,00 per dag

€ 4.401,00 per kwartaal € 8.059,50 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 € 229,91 € 108,58 € 62,33

per week € 53,05 € 25,05 € 14,38

per dag € 10,61 € 5,01 € 2,87

per kwartaal € 689,75 € 325,75 € 187,00

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 12,15/23,95 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 177,91 € 84,00 € 48,16

per week € 41,05 € 19,38 € 11,11

per dag € 8,21 € 3,87 € 2,22

per kwartaal € 533,75 € 252,00 € 144,50

De maximale inhouding is kolom I kolom II kolom III

per maand € 319,75 € 225,83 € 190,00

per week € 73,78 € 52,11 € 43,84

per dag € 14,75 € 10,42 € 8,76

per kwartaal € 959,25 € 677,50 € 570,00

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.686,50 per maand

€ 619,97 per week

€ 124,00 per dag

€ 8.059,50 per kwartaal

is de inhouding kolom I kolom II kolom III

per maand € 319,75 € 257,25 € 221,41

per week € 73,78 € 59,36 € 51,09

per dag € 14,75 € 11,87 € 10,21

per kwartaal € 959,25 € 771,75 € 664,25

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

15,70% 12,15%

23,95% 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 kolom I kolom II kolom III

premiebedrag is € 3.837 € 3.087 € 2.657
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