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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 hou
den 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 aan gepast. In het 
overzicht van de herleidingsregels in hoofdstuk 2 
wordt per groep uit gelegd, 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 1952 of daarna”;
kolom III:  onder “met loonheffingskorting” de kolom “geboren in 1949, 1950 of 1951”;
kolom IV: onder “met loonheffingskorting” de kolom “geboren in 1947 of 1948”;
kolom V:  onder “met loonheffingskorting” de kolom “geboren in 1944, 1945 of 1946”.

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 31,15/33,50

Inhoudingen op het periodieke loon

•	Als	het	tabelloon	minder	is	dan

€ 1.494,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 344,77 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 68,96 per dag met de factor  31,15/33,50

€ 4.482,00 per kwartaal

€ 1.379,08 per vier weken

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan		 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 1.494,00 per maand € 3.280,50 per maand

€ 344,77 per week € 757,04 per week

€ 68,96 per dag € 151,41 per dag

€ 4.482,00 per kwartaal € 9.841,50 per kwartaal

€ 1.379,08 per vier weken € 3.028,16 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 € 499,08 € 206,50 € 185,00 € 163,66 € 142,33

per week € 115,17 € 47,65 € 42,69 € 37,76 € 32,84

per dag € 23,03 € 9,53 € 8,53 € 7,55 € 6,56

per kwartaal € 1.497,25 € 619,50 € 555,00 € 491,00 € 427,00

per vier weken € 460,69 € 190,61 € 170,76 € 151,07 € 131,38

 het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  31,15/42,00 en 

die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II  kolom III  kolom IV  kolom V

per maand € 464,00 € 191,83 € 171,83 € 152,00 € 132,16

per week € 107,07 € 44,26 € 39,65 € 35,07 € 30,50

per dag € 21,41 € 8,85 € 7,93 € 7,01 € 6,10

per kwartaal € 1.392,00 € 575,50 € 515,50 € 456,00 € 396,50

per vier weken € 428,30 € 177,07 € 158,61 € 140,30 € 122,00

•	De	maximale	inhouding	is

 kolom I  kolom II  kolom III  kolom IV  kolom V

per maand € 833,83 € 561,66 € 541,66 € 521,83 € 502,00

per week € 192,42 € 129,61 € 125,00 € 120,42 € 115,84

per dag € 38,48 € 25,92 € 25,00 € 24,08 € 23,16

per kwartaal € 2.501,50 € 1.685,00 € 1.625,00 € 1.565,50 € 1.506,00

per vier weken € 769,69 € 518,46 € 500,00 € 481,69 € 463,38

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan

of meer is dan

€ 3.280,50 per maand

€ 757,04 per week

€ 151,41 per dag

€ 9.841,50 per kwartaal

€ 3.028,16 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door

 kolom I  kolom II  kolom III  kolom IV  kolom V

per maand € 833,83 € 678,25 € 678,25 € 678,25 € 678,25

per week € 192,42 € 156,51 € 156,51 € 156,51 € 156,51

per dag € 38,48 € 31,30 € 31,30 € 31,30 € 31,30

per kwartaal € 2.501,50 € 2.034,75 € 2.034,75 € 2.034,75 € 2.034,75

per vier weken € 769,69 € 626,07 € 626,07 € 626,07 € 626,07

te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de 

arbeidskorting vermenigvuldigd met de factor 31,15/33,50

•	De	maximale	inhouding	is	dan

 kolom I  kolom II  kolom III  kolom IV  kolom V

per maand € 833,83 € 563,58 € 543,58 € 523,75 € 503,91

per week € 192,42 € 130,05 € 125,44 € 120,86 € 116,28

per dag € 38,48 € 26,01 € 25,08 € 24,17 € 23,25

per kwartaal € 2.501,50 € 1.690,75 € 1.630,75 € 1.571,25 € 1.511,75

per vier weken € 769,69 € 520,23 € 501,76 € 483,46 € 465,15

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

beloningen aangeeft

 0,00%  0,00%

33,50% 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

€ 3.280,50 per maand

€ 757,04 per week

€ 151,41 per dag

€ 9.841,50 per kwartaal

€ 3.028,16 per vier weken

is	het	maximale		 kolom	I	 kolom	II	 kolom	III	 kolom	IV	 kolom	V

premiebedrag € 10.006 € 6.740 € 6.500 € 6.262 € 6.024

en	anders	is	het	maxi-		 kolom	I	 kolom	II	 kolom	III	 kolom	IV	 kolom	V

male premiebedrag  € 10.006 € 6.763 € 6.523 € 6.285 € 6.047
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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 31,15/33,50

Inhoudingen op het periodieke loon

•	 	Als	het	tabelloon	minder	is	dan

€ 1.585,57 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 365,88 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 73,18 per dag met de factor  31,15/33,50

€ 1.463,52 per vier weken

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 1.585,57 per maand € 3.481,57 per maand

€ 365,88 per week € 803,39 per week

€ 73,18 per dag € 160,68 per dag

€ 1.463,52 per vier weken € 3.213,56 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 € 529,67 € 219,15 € 196,33 € 173,69 € 151,05

per week € 122,22 € 50,57 € 45,30 € 40,08 € 34,85

per dag € 24,44 € 10,11 € 9,06 € 8,01 € 6,97

per vier weken € 488,89 € 202,28 € 181,22 € 160,32 € 139,42

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  31,15/42,00

en die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II  kolom III  kolom IV  kolom V

per maand € 492,43 € 203,59 € 182,36 € 161,31 € 140,26

per week € 113,63 € 46,97 € 42,08 € 37,22 € 32,36

per dag € 22,72 € 9,39 € 8,41 € 7,44 € 6,47

per vier weken € 454,53 € 187,91 € 168,32 € 148,89 € 129,46

•	De	maximale	inhouding	is

 kolom I  kolom II  kolom III  kolom IV  kolom V

per maand € 884,93 € 596,09 € 574,86 € 553,81 € 532,76

per week € 204,20 € 137,55 € 132,65 € 127,79 € 122,93

per dag € 40,84 € 27,51 € 26,53 € 25,55 € 24,58

per vier weken € 816,81 € 550,20 € 530,61 € 511,18 € 491,75

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan

of meer is dan

€ 3.481,57 per maand

€ 803,39 per week

€ 160,68 per dag

€ 3.213,56 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door

 kolom I  kolom II  kolom III  kolom IV  kolom V

per maand € 884,93 € 719,81 € 719,81 € 719,81 € 719,81

per week € 204,20 € 166,10 € 166,10 € 166,10 € 166,10

per dag € 40,84 € 33,22 € 33,22 € 33,22 € 33,22

per vier weken € 816,81 € 664,40 € 664,40 € 664,40 € 664,40

te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de 

arbeidskorting vermenigvuldigd met de factor 31,15/33,50

•	De	maximale	inhouding	is	dan

 kolom I  kolom II  kolom III  kolom IV  kolom V

per maand € 884,93 € 598,12 € 576,89 € 555,85 € 534,80

per week € 204,20 € 138,02 € 133,12 € 128,26 € 123,40

per dag € 40,84 € 27,60 € 26,62 € 25,65 € 24,68

per vier weken € 816,81 € 552,08 € 532,48 € 513,06 € 493,63

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

beloningen aangeeft

 0,00%  0,00%

33,50% 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

€ 3.481,57 per maand

€ 803,39 per week

€ 160,68 per dag

€ 3.213,56 per vier weken

is	het	maximale		 kolom	I	 kolom	II	 kolom	III	 kolom	IV	 kolom	V

premiebedrag € 10.006 € 6.740 € 6.500 € 6.262 € 6.024

en	anders	is	het	maxi-		 kolom	I	 kolom	II	 kolom	III	 kolom	IV	 kolom	V

male premiebedrag € 10.006 € 6.763 € 6.523 € 6.285 € 6.047

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 

31,15/33,50

Inhoudingen op het periodieke loon

•	Als	het	tabelloon	minder	is	dan

€ 1.688,94 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 389,74 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 77,95 per dag met de factor  31,15/33,50

€ 1.558,96 per vier weken

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan		 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 1.688,94 per maand € 3.708,53 per maand

€ 389,74 per week € 855,79 per week

€ 77,95 per dag € 171,16 per dag

€ 1.558,96 per vier weken € 3.423,14 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 € 564,20 € 233,44 € 209,13 € 185,02 € 160,90

per week € 130,19 € 53,86 € 48,26 € 42,69 € 37,13

per dag € 26,03 € 10,77 € 9,65 € 8,53 € 7,42

per vier weken € 520,78 € 215,47 € 193,04 € 170,78 € 148,52
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het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  31,15/42,00 en 

die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II  kolom III  kolom IV  kolom V

per maand € 524,54 € 216,86 € 194,25 € 171,83 € 149,41

per week € 121,04 € 50,04 € 44,82 € 39,65 € 34,47

per dag € 24,20 € 10,00 € 8,96 € 7,93 € 6,89

per vier weken € 484,17 € 200,17 € 179,30 € 158,60 € 137,91

•	De	maximale	inhouding	is

 kolom I  kolom II  kolom III  kolom IV  kolom V

per maand € 942,62 € 634,95 € 612,34 € 589,91 € 567,49

per week € 217,52 € 146,52 € 141,30 € 136,13 € 130,95

per dag € 43,50 € 29,30 € 28,26 € 27,22 € 26,19

per vier weken € 870,08 € 586,08 € 565,21 € 544,52 € 523,82

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan

of meer is dan

€ 3.708,53 per maand

€ 855,79 per week

€ 171,16 per dag

€ 3.423,14 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door

 kolom I  kolom II  kolom III  kolom IV  kolom V

per maand € 942,62 € 766,74 € 766,74 € 766,74 € 766,74

per week € 217,52 € 176,93 € 176,93 € 176,93 € 176,93

per dag € 43,50 € 35,38 € 35,38 € 35,38 € 35,38

per vier weken € 870,08 € 707,73 € 707,73 € 707,73 € 707,73

te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de 

arbeidskorting vermenigdvuldigd met de factor 31,15/33,50

•	De	maximale	inhouding	is	dan

 kolom I  kolom II  kolom III  kolom IV  kolom V

per maand € 942,62 € 637,11 € 614,50 € 592,08 € 569,66

per week € 217,52 € 147,02 € 141,80 € 136,63 € 131,45

per dag € 43,50 € 29,40 € 28,36 € 27,32 € 26,29

per vier weken € 870,08 € 588,08 € 567,21 € 546,52 € 525,82

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

beloningen aangeeft

 0,00%  0,00%

33,50% 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

€ 3.708,53 per maand

€ 855,79 per week

€ 171,16 per dag

€ 3.423,14 per vier weken

is	het	maximale		 kolom	I	 kolom	II	 kolom	III	 kolom	IV	 kolom	V

premiebedrag  € 10.006 € 6.740 € 6.500 € 6.262 € 6.024

en	anders	is	het	maxi-		 kolom	I	 kolom	II	 kolom	III	 kolom	IV	 kolom	V

male premiebedrag  € 10.006 € 6.763 € 6.523 € 6.285 € 6.047

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

Inhoudingen op het periodieke loon

•	Als	het	tabelloon	minder	is	dan

€ 1.494,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 344,77 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 68,96 per dag met de factor  31,15/33,50

€ 4.482,00 per kwartaal

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	of	meer	is	dan

€ 1.494,00 per maand

€ 344,77 per week

€ 68,96 per dag

€ 4.482,00 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 € 499,08 € 331,83

per week € 115,17 € 76,57

per dag € 23,03 € 15,31

per kwartaal € 1.497,25 € 995,50

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  31,15/42,00 en 

die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II

per maand € 464,00 € 308,41

per week € 107,07 € 71,17

per dag € 21,41 € 14,23

per kwartaal € 1.392,00 € 925,25

•	De	maximale	inhouding	is

 kolom I  kolom II

per maand € 833,83 € 678,25

per week € 192,42 € 156,51

per dag € 38,48 € 31,30

per kwartaal € 2.501,50 € 2.034,75

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

beloningen aangeeft

 0,00%  0,00%

33,50% 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

premiebedrag is € 10.006  € 8.139
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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

€ 1.585,57 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 365,88 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 73,18 per dag met de factor  31,15/33,50

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	of	meer	is	dan

€ 1.585,57 per maand

€ 365,88 per week

€ 73,18 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 € 529,67 € 352,17

per week € 122,22 € 81,26

per dag € 24,44 € 16,25

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  31,15/42,00 en 

die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II

per maand € 492,43 € 327,31

per week € 113,63 € 75,53

per dag € 22,72 € 15,10

•	De	maximale	inhouding	is

 kolom I  kolom II

per maand € 884,93 € 719,81

per week € 204,20 € 166,10

per dag € 40,84 € 33,22

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

beloningen aangeeft

 0,00%  0,00%

33,50% 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

premiebedrag is € 10.006  € 8.139

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

€ 1.688,94 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 389,74 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 77,95 per dag met de factor  31,15/33,50

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	of	meer	is	dan

€ 1.688,94 per maand

€ 389,74 per week

€ 77,95 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 € 564,20 € 375,12

per week € 130,19 € 86,56

per dag € 26,03 € 17,31

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  31,15/42,00 en 

die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II

per maand € 524,54 € 348,65

per week € 121,04 € 80,45

per dag € 24,20 € 16,09

•	De	maximale	inhouding	is

 kolom I  kolom II

per maand € 942,62 € 766,74

per week € 217,52 € 176,93

per dag € 43,50 € 35,38

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

beloningen aangeeft

 0,00%  0,00%

33,50% 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

premiebedrag is € 10.006  € 8.139

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 2,35/33,50

Inhoudingen op het periodieke loon

•	Als	het	tabelloon	minder	is	dan

€ 1.494,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 344,77 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 68,96 per dag met de factor  2,35/33,50

€ 4.482,00 per kwartaal

€ 1.379,08 per vier weken
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•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 1.494,00 per maand € 2.677,50 per maand

€ 344,77 per week € 617,89 per week

€ 68,96 per dag € 123,58 per dag

€ 4.482,00 per kwartaal € 8.032,50 per kwartaal

€ 1.379,08 per vier weken € 2.471,54 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 € 499,08 € 206,50 € 185,00 € 163,66 € 142,33

per week € 115,17 € 47,65 € 42,69 € 37,76 € 32,84

per dag € 23,03 € 9,53 € 8,53 € 7,55 € 6,56

per kwartaal € 1.497,25 € 619,50 € 555,00 € 491,00 € 427,00

per vier weken € 460,69 € 190,61 € 170,76 € 151,07 € 131,38

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  10,85/42,00

en die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II  kolom III  kolom IV  kolom V

per maand € 35,00 € 14,41 € 12,91 € 11,41 € 9,91

per week € 8,07 € 3,32 € 2,98 € 2,63 € 2,28

per dag € 1,61 € 0,66 € 0,59 € 0,52 € 0,45

per kwartaal € 105,00 € 43,25 € 38,75 € 34,25 € 29,75

per vier weken € 32,30 € 13,30 € 11,92 € 10,53 € 9,15

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 2.677,50 per maand € 3.280,50 per maand

€ 617,89 per week € 757,04 per week

€ 123,58 per dag € 151,41 per dag

€ 8.032,50 per kwartaal € 9.841,50 per kwartaal

€ 2.471,54 per vier weken € 3.028,16 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 € 833,91 € 561,91 € 541,91 € 522,08 € 502,25

per week € 192,44 € 129,67 € 125,05 € 120,48 € 115,90

per dag € 38,48 € 25,93 € 25,01 € 24,09 € 23,18

per kwartaal € 2.501,75 € 1.685,75 € 1.625,75 € 1.566,25 € 1.506,75

per vier weken € 769,76 € 518,69 € 500,23 € 481,92 € 463,61

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	of	meer	is	dan

€ 3.280,50 per maand

€ 757,04 per week

€ 151,41 per dag

€ 9.841,50 per kwartaal

€ 3.028,16 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  kolom III  kolom IV  kolom V

per maand € 833,91 € 687,25 € 688,75 € 690,25 € 691,75

per week € 192,44 € 158,59 € 158,94 € 159,28 € 159,63

per dag € 38,48 € 31,71 € 31,78 € 31,85 € 31,92

per kwartaal € 2.501,75 € 2.061,75 € 2.066,25 € 2.070,75 € 2.075,25

per vier weken € 769,76 € 634,38 € 635,76 € 637,15 € 638,53

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  kolom III  kolom IV  kolom V

per	maand	 €	 -	 €	 125,33	 €	 146,83	 €	 168,16	 €	 189,50

per	week	 €	 -	 €	 28,92	 €	 33,88	 €	 38,80	 €	 43,73

per	dag	 €	 -	 €	 5,78	 €	 6,77	 €	 7,76	 €	 8,74

per	kwartaal	 €	 -	 €	 376,00	 €	 440,50	 €	 504,50	 €	 568,50

per	vier	weken	 €	 -	 €	 115,69	 €	 135,53	 €	 155,23	 €	 174,92

en	vermenigvuldigd	het	resultaat	met	de	factor	3/24	en	tel	dit	op	bij	de	tot	

nu toe berekende inhouding.

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

beloningen aangeeft

 0,00%   0,00%

33,50%   2,35%

42,00% en Jaarloon minder dan € 32.128 10,85%

42,00%	en	Jaarloon	gelijk	aan	of	meer	dan	 €	32.128	 42,00%

52,00%  52,00%

2. Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 
voor 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 2,35/33,50

Inhoudingen op het periodieke loon

•	Als	het	tabelloon	minder	is	dan

€ 1.585,57 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 365,88 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 73,18 per dag met de factor 2,35/33,50

€ 1.463,52 per vier weken

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 1.585,57 per maand € 2.841,61 per maand

€ 365,88 per week € 655,72 per week

€ 73,18 per dag € 131,15 per dag

€ 1.463,52 per vier weken € 2.622,86 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 € 529,67 € 219,15 € 196,33 € 173,69 € 151,05

per week € 122,22 € 50,57 € 45,30 € 40,08 € 34,85

per dag € 24,44 € 10,11 € 9,06 € 8,01 € 6,97

per vier weken € 488,89 € 202,28 € 181,22 € 160,32 € 139,42

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  10,85/42,00 en 

die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II  kolom III  kolom IV  kolom V

per maand € 37,14 € 15,30 € 13,70 € 12,11 € 10,52

per week € 8,57 € 3,53 € 3,16 € 2,79 € 2,42

per dag € 1,71 € 0,70 € 0,63 € 0,55 € 0,48

per vier weken € 34,28 € 14,12 € 12,65 € 11,18 € 9,71
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•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 2.841,61 per maand € 3.481,57 per maand

€ 655,72 per week € 803,39 per week

€ 131,15 per dag € 160,68 per dag

€ 2.622,86 per vier weken € 3.213,56 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 € 885,02 € 596,35 € 575,13 € 544,08 € 533,03

per week € 204,22 € 137,61 € 132,71 € 127,85 € 123,00

per dag € 40,84 € 27,52 € 26,54 € 25,57 € 24,60

per vier weken € 816,89 € 550,44 € 530,85 € 511,42 € 492,00

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	of	meer	is	dan

€ 3.481,57 per maand

€ 803,39 per week

€ 160,68 per dag

€ 3.213,56 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  kolom III  kolom IV  kolom V

per maand € 885,02 € 729,37 € 730,96 € 732,55 € 734,14

per week € 204,22 € 168,30 € 168,67 € 169,04 € 169,40

per dag € 40,84 € 33,66 € 33,73 € 33,80 € 33,88

per vier weken € 816,89 € 673,22 € 674,69 € 676,16 € 677,63

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  kolom III  kolom IV  kolom V

per	maand	 €	 -	 €	 133,01	 €	 155,83	 €	 178,47	 €	 201,11

per	week	 €	 -	 €	 30,69	 €	 35,95	 €	 41,18	 €	 46,40

per	dag	 €	 -	 €	 6,13	 €	 7,19	 €	 8,23	 €	 9,28

per	vier	weken	 €	 -	 €	 122,77	 €	 143,83	 €	 164,73	 €	 185,63

en	vermenigvuldigd	het	resultaat	met	de	factor	3/24	en	tel	dit	op	bij	de	tot	

nu toe berekende inhouding.

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

beloningen aangeeft

 0,00%   0,00%

33,50%   2,35%

42,00% en Jaarloon minder dan € 32.128 10,85%

42,00%	en	Jaarloon	gelijk	aan	of	meer	dan	 €	32.128	 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 2,35/33,50

Inhoudingen op het periodieke loon

•	Als	het	tabelloon	minder	is	dan

€ 1.688,94 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 389,74 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 77,95 per dag met de factor  2,35/33,50

€ 1.558,96 per vier weken

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 1.688,94 per maand € 3.026,85 per maand

€ 389,74 per week € 698,48 per week

€ 77,95 per dag € 139,70 per dag

€ 1.558,96 per vier weken € 2.793,92 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 € 564,20 € 233,44 € 209,13 € 185,02 € 160,90

per week € 130,19 € 53,86 € 48,26 € 42,69 € 37,13

per dag € 26,03 € 10,77 € 9,65 € 8,53 € 7,42

per vier weken € 520,78 € 215,47 € 193,04 € 170,78 € 148,52

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  10,85/42,00 en 

die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II  kolom III  kolom IV  kolom V

per maand € 39,56 € 16,29 € 14,60 € 12,90 € 11,21

per week € 9,13 € 3,76 € 3,36 € 2,97 € 2,58

per dag € 1,82 € 0,75 € 0,67 € 0,59 € 0,51

per vier weken € 36,52 € 15,04 € 13,47 € 11,91 € 10,34

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 3.026,85 per maand € 3.708,53 per maand

€ 698,48 per week € 855,79 per week

€ 139,70 per dag € 171,16 per dag

€ 2.793,92 per vier weken € 3.423,14 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 € 942,72 € 635,23 € 612,62 € 590,20 € 567,78

per week € 217,54 € 146,58 € 141,36 € 136,19 € 131,02

per dag € 43,50 € 29,31 € 28,27 € 27,23 € 26,20

per vier weken € 870,17 € 586,34 € 565,47 € 544,78 € 524,08

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	of	meer	is	dan

€ 3.708,53 per maand

€ 855,79 per week

€ 171,16 per dag

€ 3.423,14 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  kolom III  kolom IV  kolom V

per maand € 942,72 € 776,91 € 778,61 € 780,31 € 782,00

per week € 217,54 € 179,28 € 179,67 € 180,06 € 180,45

per dag € 43,50 € 35,85 € 35,93 € 36,01 € 36,09

per vier weken € 870,17 € 717,13 € 718,69 € 720,26 € 721,82

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  kolom III  kolom IV  kolom V

per	maand	 €	 -	 €	 141,68	 €	 165,99	 €	 190,10	 €	 214,22

per	week	 €	 -	 €	 32,69	 €	 38,30	 €	 43,86	 €	 49,43

per	dag	 €	 -	 €	 6,53	 €	 7,66	 €	 8,77	 €	 9,88

per	vier	weken	 €	 -	 €	 130,78	 €	 153,21	 €	 175,47	 €	 197,73

en	vermenigvuldigd	het	resultaat	met	de	factor	3/24	en	tel	dit	op	bij	de	tot	

nu toe berekende inhouding.

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

beloningen aangeeft

 0,00%   0,00%

33,50%   2,35%

42,00% en Jaarloon minder dan € 32.128 10,85%

42,00%	en	Jaarloon	gelijk	aan	of	meer	dan	 €	32.128	 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

€ 1.494,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 344,77 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 68,96 per dag met de factor  2,35/33,50

€ 4.482,00 per kwartaal

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 1.494,00 per maand € 2.677,50 per maand

€ 344,77 per week € 617,89 per week

€ 68,96 per dag € 123,58 per dag

€ 4.482,00 per kwartaal € 8.032,50 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 € 499,08 € 331,83

per week € 115,17 € 76,57

per dag € 23,03 € 15,31

per kwartaal € 1.497,25 € 995,50

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  10,85/42,00 en 

die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II

per maand € 35,00 € 23,25

per week € 8,07 € 5,36

per dag € 1,61 € 1,07

per kwartaal € 105,00 € 69,75

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	of	meer	is	dan

€ 2.677,50 per maand

€ 617,89 per week

€ 123,58 per dag

€ 8.032,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

 kolom I  kolom II

per maand € 833,91 € 678,41

per week € 192,44 € 156,55

per dag € 38,48 € 31,31

per kwartaal € 2.501,75 € 2.035,25

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

beloningen aangeeft

 0,00%   0,00%

33,50%   2,35%

42,00% en Jaarloon minder dan € 32.128 10,85%

42,00%	en	Jaarloon	gelijk	aan	of	meer	dan	 €	32.128	 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

€ 1.585,57 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 365,88 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 73,18 per dag met de factor  2,35/33,50

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 1.585,57 per maand € 2.841,61 per maand

€ 365,88 per week € 655,72 per week

€ 73,18 per dag € 131,15 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 € 529,67 € 352,17

per week € 122,22 € 81,26

per dag € 24,44 € 16,25

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  10,85/42,00 en 

die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II

per maand € 37,14 € 24,67

per week € 8,57 € 5,69

per dag € 1,71 € 1,13

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	of	meer	is	dan

€ 2.841,61 per maand

€ 655,72 per week

€ 131,15 per dag

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

 kolom I  kolom II

per maand € 885,02 € 719,99

per week € 204,22 € 166,14

per dag € 40,84 € 33,22
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Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als	de	tabel	voor	bijzondere	 	 is	de	inhouding

beloningen aangeeft

 0,00%   0,00%

33,50%   2,35%

42,00% en Jaarloon minder dan € 32.128 10,85%

42,00%	en	Jaarloon	gelijk	aan	of	meer	dan	 €	32.128	 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

€ 1.688,94 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 389,74 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 77,95 per dag met de factor  2,35/33,50

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 1.688,94 per maand € 3.026,85 per maand

€ 389,74 per week € 698,48 per week

€ 77,95 per dag € 139,70 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 € 564,20 € 375,12

per week € 130,19 € 86,56

per dag € 26,03 € 17,31

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  10,85/42,00 en 

die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II

per maand € 39,56 € 26,28

per week € 9,13 € 6,06

per dag € 1,82 € 1,21

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	of	meer	is	dan

€ 3.026,85 per maand

€ 698,48 per week

€ 139,70 per dag

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

 kolom I  kolom II

per maand € 942,72 € 766,93

per week € 217,54 € 176,97

per dag € 43,50 € 35,39

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

beloningen aangeeft

 0,00%   0,00%

33,50%   2,35%

42,00% en Jaarloon minder dan € 32.128 10,85%

42,00%	en	Jaarloon	gelijk	aan	of	meer	dan	 €	32.128	 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

€ 1.494,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 344,77 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 68,96 per dag met de factor  21,35/33,50

€ 4.482,00 per kwartaal

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 1.494,00 per maand € 2.677,50 per maand

€ 344,77 per week € 617,89 per week

€ 68,96 per dag € 123,58 per dag

€ 4.482,00 per kwartaal € 8.032,50 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 € 499,08 € 331,83

per week € 115,17 € 76,57

per dag € 23,03 € 15,31

per kwartaal € 1.497,25 € 995,50

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  29,85/42,00 en 

die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II

per maand € 318,00 € 211,33

per week € 73,38 € 48,76

per dag € 14,67 € 9,75

per kwartaal € 954,00 € 634,00

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	of	meer	is	dan

€ 2.677,50 per maand

€ 617,89 per week

€ 123,58 per dag

€ 8.032,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

 kolom I  kolom II

per maand € 325,33 € 264,75

per week € 75,07 € 61,09

per dag € 15,01 € 12,21

per kwartaal € 976,00 € 794,25

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

beloningen aangeeft

 0,00%   0,00%

33,50%  21,35%

42,00% en Jaarloon minder dan € 32.128 29,85%

42,00%	en	Jaarloon	gelijk	aan	of	meer	dan	 €	32.128	 42,00%

52,00%  52,00%

 10 herleidingsregels uitgave januari 2009



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

€ 1.494,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 344,77 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 68,96 per dag met de factor  14,50/33,50

€ 4.482,00 per kwartaal

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 1.494,00 per maand € 2.677,50 per maand

€ 344,77 per week € 617,89 per week

€ 68,96 per dag € 123,58 per dag

€ 4.482,00 per kwartaal € 8.032,50 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 € 499,08 € 331,83

per week € 115,17 € 76,57

per dag € 23,03 € 15,31

per kwartaal € 1.497,25 € 995,50

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  23,00/42,00 en 

die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II

per maand € 216,00 € 143,58

per week € 49,84 € 33,13

per dag € 9,96 € 6,62

per kwartaal € 648,00 € 430,75

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	of	meer	is	dan

€ 2.677,50 per maand

€ 617,89 per week

€ 123,58 per dag

€ 8.032,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

 kolom I  kolom II

per maand € 508,66 € 413,83

per week € 117,38 € 95,50

per dag € 23,47 € 19,10

per kwartaal € 1.526,00 € 1.241,50

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

beloningen aangeeft

 0,00%   0,00%

33,50%  14,50%

42,00% en Jaarloon minder dan € 32.128 23,00%

42,00%	en	Jaarloon	gelijk	aan	of	meer	dan	 €	32.128	 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

€ 1.494,00 per maand

€ 344,77 per week wordt de inhouding berekend door het in de

€ 68,96 per dag tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 4.482,00 per kwartaal de factor  19,00/33,50

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	of	meer	is	dan

€ 1.494,00 per maand

€ 344,77 per week

€ 68,96 per dag

€ 4.482,00 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 € 499,08 € 331,83

per week € 115,17 € 76,57

per dag € 23,03 € 15,31

per kwartaal € 1.497,25 € 995,50

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  19,00/42,00 en 

die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II

per maand € 283,00 € 188,08

per week € 65,30 € 43,40

per dag € 13,06 € 8,68

per kwartaal € 849,00 € 564,25

•	De	maximale	inhouding	is

 kolom I  kolom II

per maand € 508,58 € 413,66

per week € 117,36 € 95,46

per dag € 23,47 € 19,09

per kwartaal € 1.525,75 € 1.241,00

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

beloningen aangeeft

 0,00%  0,00%

33,50% 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.

Het	maximale		 kolom	I	 	 kolom	II

premiebedrag is € 6.103  € 4.964
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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

€ 1.494,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 344,77 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 68,96 per dag met de factor  12,15/33,50

€ 4.482,00 per kwartaal

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	of	meer	is	dan

€ 1.494,00 per maand

€ 344,77 per week

€ 68,96 per dag

€ 4.482,00 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 € 499,08 € 331,83

per week € 115,17 € 76,57

per dag € 23,03 € 15,31

per kwartaal € 1.497,25 € 995,50

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  12,15/42,00 en 

die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II

per maand € 181,00 € 120,33

per week € 41,76 € 27,76

per dag € 8,35 € 5,55

per kwartaal € 543,00 € 361,00

•	De	maximale	inhouding	is

 kolom I  kolom II

per maand € 325,25 € 264,58

per week € 75,05 € 61,05

per dag € 15,01 € 12,21

per kwartaal € 975,75 € 793,75

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

beloningen aangeeft

 0,00%  0,00%

33,50% 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

premiebedrag is € 3.903  € 3.175
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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 13,25/15,60

Inhoudingen op het periodieke loon

•	Als	het	tabelloon	minder	is	dan

€ 1.494,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 344,77 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 68,96 per dag met de factor  13,25/15,60

€ 4.482,00 per kwartaal

€ 1.379,08 per vier weken

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 1.494,00 per maand € 2.857,50 per maand

€ 344,77 per week € 659,43 per week

€ 68,96 per dag € 131,89 per dag

€ 4.482,00 per kwartaal € 8.572,50 per kwartaal

€ 1.379,08 per vier weken € 2.637,70 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 € 232,33 € 11,08

per week € 53,61 € 2,55

per dag € 10,72 € 0,51

per kwartaal € 697,00 € 33,25

per vier weken € 214,46 € 10,23

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  13,25/24,10 en 

die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II

per maand € 197,33 € 9,33

per week € 45,53 € 2,15

per dag € 9,10 € 0,43

per kwartaal € 592,00 € 28,00

per vier weken € 182,15 € 8,61

De	maximale	inhouding	is	 kolom	I	 	 kolom	II

per maand € 354,58 € 166,58

per week € 81,82 € 38,44

per dag € 16,36 € 7,68

per kwartaal € 1.063,75 € 499,75

per vier weken € 327,30 € 153,76

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan		 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 2.857,50 per maand € 3.280,50 per maand

€ 659,43 per week € 757,04 per week

€ 131,89 per dag € 151,41 per dag

€ 8.572,50 per kwartaal € 9.841,50 per kwartaal

€ 2.637,70 per vier weken € 3,028,16 per vier weken

is de inhouding kolom I  kolom II

per maand € 354,58 € 213,41

per week € 81,82 € 49,25

per dag € 16,36 € 9,85

per kwartaal € 1.063,75 € 640,25

per vier weken € 327,30 € 197,00

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan

of meer is dan

€ 3.280,50 per maand

€ 757,04 per week

€ 151,41 per dag

€ 9.841,50 per kwartaal

€ 3.028,16 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door

 kolom I  kolom II

per maand € 354,58 € 288,41

per week € 81,82 € 66,55

per dag € 16,36 € 13,31

per kwartaal € 1.063,75 € 865,25

per vier weken € 327,30 € 266,23

te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de 

arbeidskorting vermenigdvuldigd met de factor 13,25/15,60

•	De	maximale	inhouding	is	dan

 kolom I  kolom II

per maand € 354,58 € 214,33

per week € 81,82 € 49,46

per dag € 16,36 € 9,89

per kwartaal € 1.063,75 € 643,00

per vier weken € 327,30 € 197,84

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

beloningen aangeeft

 0,00%  0,00%

15,60% 13,25%

24,10% 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

€ 3.280,50 per maand

€ 757,04 per week

€ 151,41 per dag

€ 9.841,50 per kwartaal

€ 3.028,16 per vier weken

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.



is	het	maximale		 kolom	I	 	 kolom	II

premiebedrag  € 4.255  € 2.561

en	anders	is	het	maximale		 kolom	I	 	 kolom	II

premiebedrag  € 4.255  € 2.572

2. Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon

•	Als	het	tabelloon	minder	is	dan

€ 1.494,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 344,77 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 68,96 per dag met de factor  13,25/15,60

€ 4.482,00 per kwartaal

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 1.494,00 per maand € 2.857,50 per maand

€ 344,77 per week € 659,43 per week

€ 68,96 per dag € 131,89 per dag

€ 4.482,00 per kwartaal € 8.572,50 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 € 232,33 € 99,33 € 65,16

per week € 53,61 € 22,92 € 15,03

per dag € 10,72 € 4,58 € 3,00

per kwartaal € 697,00 € 298,00 € 195,50

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  13,25/24,10

en die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II  kolom III

per maand € 197,33 € 84,33 € 55,25

per week € 45,53 € 19,46 € 12,75

per dag € 9,10 € 3,89 € 2,55

per kwartaal € 592,00 € 253,00 € 165,75

De	maximale	inhouding	is	 kolom	I	 	 kolom	II	 	 kolom	III

per maand € 354,58 € 241,58 € 212,50

per week € 81,82 € 55,75 € 49,03

per dag € 16,36 € 11,15 € 9,80

per kwartaal € 1.063,75 € 724,75 € 637,50

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	of	meer	is	dan

€ 2.857,50 per maand

€ 659,43 per week

€ 131,89 per dag

€ 8.572,50 per kwartaal

is de inhouding kolom I  kolom II  kolom III

per maand € 354,58 € 288,41 € 259,33

per week € 81,82 € 66,55 € 59,84

per dag € 16,36 € 13,31 € 11,96

per kwartaal € 1.063,75 € 865,25 € 778,00

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

beloningen aangeeft

 0,00%  0,00%

15,60% 13,25%

24,10% 13,25%

42,00% 13,25%

52,00% 13,25%

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

jaar	het	maximale	premiebedrag	is	bereikt.

Het	maximaal		 kolom	I	 	 kolom	II	 	 kolom	III

premiebedrag is € 4.255  € 3.461  € 3.112

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 2,35/15,60

Inhoudingen op het periodieke loon

•	Als	het	tabelloon	minder	is	dan

€ 1.494,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 344,77 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 68,96 per dag met de factor  2,35/15,60

€ 4.482,00 per kwartaal

€ 1.379,08 per vier weken

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 1.494,00 per maand € 2.677,50 per maand

€ 344,77 per week € 617,89 per week

€ 68,96 per dag € 123,58 per dag

€ 4.482,00 per kwartaal € 8.032,50 per kwartaal

€ 1.379,08 per vier weken € 2.471,54 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 € 232,33 € 11,08

per week € 53,61 € 2,55

per dag € 10,72 € 0,51

per kwartaal € 697,00 € 33,25

per vier weken € 214,46 € 10,23

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  10,85/24,10 en 

die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II

per maand € 35,00 € 1,58

per week € 8,07 € 0,36

per dag € 1,61 € 0,07

per kwartaal € 105,00 € 4,75

per vier weken € 32,30 € 1,46
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•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 2.677,50 per maand € 2.857,50 per maand

€ 617,89 per week € 659,43 per week

€ 123,58 per dag € 131,89 per dag

€ 8.032,50 per kwartaal € 8.572,50 per kwartaal

€ 2.471,54 per vier weken € 2.637,70 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

 kolom I  kolom II

per maand € 354,66 € 166,83

per week € 81,84 € 38,50

per dag € 16,36 € 7,70

per kwartaal € 1.064,00 € 500,50

per vier weken € 327,38 € 154,00

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 2.857,50 per maand € 3.280,50 per maand

€ 659,43 per week € 757,04 per week

€ 131,89 per dag € 151,41 per dag

€ 8.572,50 per kwartaal € 9.841,50 per kwartaal

€ 2.637,70 per vier weken € 3.028,16 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

 kolom I  kolom II

per maand € 354,66 € 213,58

per week € 81,84 € 49,28

per dag € 16,36 € 9,85

per kwartaal € 1.064,00 € 640,75

per vier weken € 327,38 € 197,15

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	of	meer	is	dan

€ 3.280,50 per maand

€ 757,04 per week

€ 151,41 per dag

€ 9.841,50 per kwartaal

€ 3.028,16 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 € 354,66 € 301,83

per week € 81,84 € 69,65

per dag € 16,36 € 13,93

per kwartaal € 1.064,00 € 905,50

per vier weken € 327,38 € 278,61

en die uitkomst te vermeerderen metr 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	 €	 -	 €	 88,25

per	week	 €	 -	 €	 20,36

per	dag	 €	 -	 €	 4,07

per	kwartaal	 €	 -	 €	 264,75

per	vier	weken	 €	 -	 €	 81,46

en	vermenigvuldigd	het	resultaat	met	de	factor	3/24	en	tel	dit	op	bij	de	

tot nu toe berekende inhouding.

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

beloningen aangeeft

 0,00%  0,00%

15,60%  2,35%

24,10% 10,85%

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

€ 1.494,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 344,77 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 68,96 per dag met de factor  2,35/15,60

€ 4.482,00 per kwartaal

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 1.494,00 per maand € 2.677,50 per maand

€ 344,77 per week € 617,89 per week

€ 68,96 per dag € 123,58 per dag

€ 4.482,00 per kwartaal € 8.032,50 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 € 232,33 € 99,33 € 65,16

per week € 53,61 € 22,92 € 15,03

per dag € 10,72 € 4,58 € 3,00

per kwartaal € 697,00 € 298,00 € 195,50

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  10,85/24,10

en die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II  kolom III

per maand € 35,00 € 14,91 € 9,75

per week € 8,07 € 3,44 € 2,25

per dag € 1,61 € 0,68 € 0,45

per kwartaal € 105,00 € 44,75 € 29,25

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan		 	maar	minder

of meer is dan is dan

€ 2.677,50  per maand € 2.857,50 per maand

€ 617,89  per week  € 659,43 per week

€ 123,58  per dag € 131,89 per dag

€ 8.032,50  per kwartaal € 8.572,50 per kwartaal

     

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

 kolom I  kolom II  kolom III

per maand € 354,66 € 241,75 € 212,75 

per week € 81,84  € 55,78 € 49,09 

per dag € 16,36  € 11,15 € 9,81 

per kwartaal € 1.064,00  € 725,25  € 638,25 

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	of	meer	is	dan

€  2.857,50  per maand    

€  659,43  per week    

€  131,89  per dag    

€  8.572,50  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 € 354,66  € 288,50 € 259,50 

per week € 81,84  € 66,57 € 59,88 

per dag € 16,36  € 13,31 € 11,97 

per kwartaal € 1.064,00  € 865,50  € 778,50 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
   

Als	de	tabel	voor	bijzondere		 is	de	inhouding	 	

beloningen aangeeft      

 0,00%    0,00%  

15,60%    2,35%  

24,10%   10,85%  

42,00%   42,00%  

52,00%   52,00%  

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

 kolom I  kolom II  kolom III

per maand € 354,66 € 241,75 € 212,75

per week € 81,84 € 55,78 € 49,09

per dag € 16,36 € 11,15 € 9,81

per kwartaal € 1.064,00 € 725,25 € 638,25

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	of	meer	is	dan

€ 2.857,50 per maand

€ 659,43 per week

€ 131,89 per dag

€ 8.572,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

 kolom I  kolom II  kolom III

per maand € 354,66 € 288,50 € 259,50

per week € 81,84 € 66,57 € 59,88

per dag € 16,36 € 13,31 € 11,97

per kwartaal € 1.064,00 € 865,50 € 778,50

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

beloningen aangeeft

 0,00%  0,00%

15,60%  2,35%

24,10% 10,85%

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

€ 1.494,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 344,77 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 68,96 per dag met de factor  3,45/15,60

€ 4.482,00 per kwartaal

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 1.494,00 per maand € 2.677,50 per maand

€ 344,77 per week € 617,89 per week

€ 68,96 per dag € 123,58 per dag

€ 4.482,00 per kwartaal € 8.032,50 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 € 232,33 € 99,33 € 65,16

per week € 53,61 € 22,92 € 15,03

per dag € 10,72 € 4,58 € 3,00

per kwartaal € 697,00 € 298,00 € 195,50

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  11,95/24,10 en 

die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II  kolom III

per maand € 51,33 € 21,83 € 14,25

per week € 11,84 € 5,03 € 3,28

per dag € 2,36 € 1,00 € 0,65

per kwartaal € 154,00 € 65,50 € 42,75

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 2.677,50 per maand € 2.857,50 per maand

€ 617,89 per week € 659,43 per week

€ 123,58 per dag € 131,89 per dag

€ 8.032,50 per kwartaal € 8.572,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

 kolom I  kolom II  kolom III

per maand € 325,33 € 221,83 € 195,25

per week € 75,07 € 51,19 € 45,05

per dag € 15,01 € 10,23 € 9,01

per kwartaal € 976,00 € 665,50 € 585,75

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	of	meer	is	dan

€ 2.857,50 per maand

€ 659,43 per week

€ 131,89 per dag

€ 8.572,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

 kolom I  kolom II  kolom III

per maand € 325,33 € 264,66 € 238,08

per week € 75,07 € 61,07 € 54,94

per dag € 15,01 € 12,21 € 10,98

per kwartaal € 976,00 € 794,00 € 714,25

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

beloningen aangeeft

 0,00%  0,00%

15,60%  3,45%

24,10% 11,95%

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

€ 1.494,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 344,77 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 68,96 per dag met de factor  14,50/15,60

€ 4.482,00 per kwartaal
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•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 1.494,00 per maand € 2.677,50 per maand

€ 344,77 per week € 617,89 per week

€ 68,96 per dag € 123,58 per dag

€ 4.482,00 per kwartaal € 8.032,50 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 € 232,33 € 99,33 € 65,16

per week € 53,61 € 22,92 € 15,03

per dag € 10,72 € 4,58 € 3,00

per kwartaal € 697,00 € 298,00 € 195,50

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  23,00/24,10 en 

die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II  kolom III

per maand € 216,00 € 92,33 € 60,50

per week € 49,84 € 21,30 € 13,96

per dag € 9,96 € 4,26 € 2,79

per kwartaal € 648,00 € 277,00 € 181,50

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 2.677,50 per maand € 2.857,50 per maand

€ 617,89 per week € 659,43 per week

€ 123,58 per dag € 131,89 per dag

€ 8.032,50 per kwartaal € 8.572,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

 kolom I  kolom II  kolom III

per maand € 29,41 € 20,08 € 17,75

per week € 6,78 € 4,63 € 4,09

per dag € 1,35 € 0,92 € 0,81

per kwartaal € 88,25 € 60,25 € 53,25

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	of	meer	is	dan

€ 2.857,50 per maand

€ 659,43 per week

€ 131,89 per dag

€ 8.572,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

 kolom I  kolom II  kolom III

per maand € 29,41 € 23,91 € 21,58

per week € 6,78 € 5,51 € 4,98

per dag € 1,35 € 1,10 € 0,99

per kwartaal € 88,25 € 71,75 € 64,75

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

beloningen aangeeft

 0,00%  0,00%

15,60% 14,50%

24,10% 23,00%

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

€ 1.494,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 344,77 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 68,96 per dag met de factor  1,10/15,60

€ 4.482,00 per kwartaal

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 1.494,00 per maand € 2.857,50 per maand

€ 344,77 per week € 659,43 per week

€ 68,96 per dag € 131,89 per dag

€ 4.482,00 per kwartaal € 8.572,50 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 € 232,33 € 99,33 € 65,16

per week € 53,61 € 22,92 € 15,03

per dag € 10,72 € 4,58 € 3,00

per kwartaal € 697,00 € 298,00 € 195,50

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  1,10/24,10

en die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II  kolom III

per maand € 16,33 € 6,91 € 4,50

per week € 3,76 € 1,59 € 1,03

per dag € 0,75 € 0,31 € 0,20

per kwartaal € 49,00 € 20,75 € 13,50

De	maximale	inhouding	is	 kolom	I	 	 kolom	II	 	 kolom	III

per maand € 29,33 € 19,91 € 17,50

per week € 6,76 € 4,59 € 4,03

per dag € 1,35 € 0,91 € 0,80

per kwartaal € 88,00 € 59,75 € 52,50

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	of	meer	is	dan

€ 2.857,50 per maand

€ 659,43 per week

€ 131,89 per dag

€ 8.572,50 per kwartaal

is de inhouding kolom I  kolom II  kolom III

per maand € 29,33 € 23,83 € 21,41

per week € 6,76 € 5,50 € 4,94

per dag € 1,35 € 1,10 € 0,98

per kwartaal € 88,00 € 71,50 €64,25

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

beloningen aangeeft

 0,00% 0,00%

15,60% 1,10%

24,10% 1,10%

42,00% 1,10%

52,00% 1,10%
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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		 kolom	I	 	 kolom	II	 	 kolom	III

premiebedrag is € 352  € 286  € 257

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

€ 1.494,00 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 344,77 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 68,96 per dag met de factor  12,15/15,60

€ 4.482,00 per kwartaal

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	 maar	minder

of meer is dan is dan

€ 1.494,00 per maand € 2.857,50 per maand

€ 344,77 per week € 659,43 per week

€ 68,96 per dag € 131,89 per dag

€ 4.482,00 per kwartaal € 8.572,50 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 € 232,33 € 99,33 € 65,16

per week € 53,61 € 22,92 € 15,03

per dag € 10,72 € 4,58 € 3,00

per kwartaal € 697,00 € 298,00 € 195,50

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor  12,15/24,10 en 

die uitkomst te vermeerderen met

 kolom I  kolom II  kolom III

per maand € 181,00 € 77,41 € 50,75

per week € 41,76 € 17,86 € 11,71

per dag € 8,35 € 3,57 € 2,34

per kwartaal € 543,00 € 232,25 € 152,25

De	maximale	inhouding	is	 kolom	I	 	 kolom	II	 	 kolom	III

per maand € 325,25 € 221,66 € 195,00

per week € 75,05 € 51,15 € 45,00

per dag € 15,01 € 10,23 € 9,00

per kwartaal € 975,75 € 665,00 € 585,00

•	Als	het	tabelloon	gelijk	is	aan	of	meer	is	dan

€ 2.857,50 per maand

€ 659,43 per week

€ 131,89 per dag

€ 8.572,50 per kwartaal

is de inhouding kolom I  kolom II  kolom III

per maand € 325,25 € 264,58 € 237,91

per week € 75,05 € 61,05 € 54,90

per dag € 15,01 € 12,21 € 10,98

per kwartaal € 975,75 € 793,75 € 713,75

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

beloningen aangeeft

 0,00%  0,00%

15,60% 12,15%

24,10% 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 € 3.903  € 3.175  €  2.855
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