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Inleiding

Doel en doelgroep
De Belastingdienst geeft tabellen uit waarmee inhoudingsplichtigen handmatig de in
te houden loonbelasting/premie volksverzekeringen voor hun werknemers kunnen
vaststellen. Voor inhoudingsplichtigen met een geautomatiseerde loonadministratie is
er een alternatief voor het gebruik van deze tabellen: formules voor de berekening van
loonbelasting/premie volksverzekeringen. Deze formules voor het geautomatiseerd
berekenen van loonbelasting/premie volksverzekeringen vindt u in deze
rekenvoorschriften.

Let op! 
Als u de rekenvoorschriften toepast, moet de uitkomst hetzelfde zijn als wanneer u de
tabellen raadpleegt. Dit betekent dus dat de bedragen in de tabellen bindend zijn.

Leeswijzer
De rekenvoorschriften zijn als volgt opgebouwd:
– In hoofdstuk  vindt u de regels voor de berekening van de loonbelasting/premie
volksverzekeringen voor de volgende groepen werknemers:
– werknemers op wie de witte en groene tabellen van toepassing zijn;
– werknemers op wie de witte en groene tabellen niet van toepassing zijn. Voor hen
moet u de percentages uit de afwijkende tabellen gebruiken voor uw
programmatuur. Het gaat hier om aannemers van werk, thuiswerkers en andere
gelijkgestelden en artiesten en buitenlandse beroepssporters.

– Hoofdstuk  bevat de herleidingsregels voor de witte en groene tabellen, voor de
volgende werknemers op wie de witte en groene tabellen niet zomaar kunnen
worden toegepast:
– werknemers die alleen belastingplichtig zijn;
– werknemers die alleen premieplichtig zijn;
– werknemers die geen premies hoeven te betalen voor een of meer
volksverzekeringen.

Voor deze werknemers zijn herleidingsregels opgesteld waarmee de inhoudingen
kunnen worden herleid uit de tabellen. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de
rekenvoorschriften uit hoofdstuk  kunt aanpassen voor deze werknemers.

Let op! 
Meer informatie, bijvoorbeeld over de betekenis van termen, over de witte en groene
tabellen en over het loon waarop de berekeningen moeten worden toegepast, vindt u
in het Handboek loonheffingen. Dit is verkrijgbaar bij de Belastingdienst. Het
Handboek kunt u ook raadplegen op internet: www.belastingdienst.nl.
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Tabellen loonbelasting/premie volks-
verzekeringen

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:
– de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en (bij de witte
tabellen) van het bedrag van de arbeidskorting op basis van het tijdvakloon (zie
paragraaf .);
– de samenvatting van de berekening in een formule (zie paragraaf .);
– de witte en groene tabellen voor bijzondere beloningen (zie paragraaf .);
– afwijkende tabellen voor aannemers van werk, thuiswerkers en andere
gelijkgestelden en voor artiesten en buitenlandse beroepssporters (zie paragraaf .).

. Loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit
tijdvakloon berekenen

De loonbelasting/premie volksverzekeringen die u per tijdvak
moet inhouden, en (bij de witte tabellen) het bedrag van de arbeidskorting per tijdvak
worden in een aantal stappen berekend. In deze paragraaf worden deze
achtereenvolgende stappen kort toegelicht.

Stap : Tijdvakloon tot jaarloon herleiden
Om de hoogte van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en het bedrag van de
arbeidskorting per tijdvak te berekenen, moet u het loon voor de
loonbelasting/premie volksverzekeringen dat u als inhoudingsplichtige per tijdvak
uitbetaalt (weekloon, maandloon enzovoorts), eerst met een omrekenfactor herleiden
tot een jaarloon.

Stap : Jaarloon op veelvoud van E  afronden
In de witte en groene tabellen zijn alleen lonen opgenomen die, omgerekend tot
jaarloon, een veelvoud van E  zijn. Omdat de tabellen bindend zijn bij het bepalen
van de hoogte van de loonbelasting/premie volksverzekeringen, is bij het opstellen
van deze rekenvoorschriften met deze sprongen van E  rekening gehouden. Het
jaarloon wordt daarom steeds naar beneden afgerond op veelvouden van E .

Stap : Schijventarief op het jaarloon toepassen
De loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt berekend aan de hand van een
schijventarief. Dit schijventarief wordt toegepast op het jaarloon. Voor werknemers
van  jaar en ouder is er een afzonderlijk schijventarief.

Stap : Bedrag loonbelasting/premie volksverzekeringen met loonheffingskorting
verminderen
Het berekende bedrag van de loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt
verminderd met het bedrag van de loonheffingskorting. Als de witte tabel wordt
toegepast, bestaat de loonheffingskorting onder andere uit de arbeidskorting, die
beneden een bepaald loonniveau variabel is. Voor werknemers die zijn geboren vóór
 gelden hogere bedragen aan arbeidskorting. Het bedrag aan arbeidskorting dat
op het berekende bedrag van de loonbelasting/premie volksverzekeringen in
mindering wordt gebracht, is gelijk aan het bedrag aan arbeidskorting dat in de
loonadministratie moet worden vastgelegd. Voor werknemers van  jaar en ouder
gelden afzonderlijke bedragen voor de heffingskortingen waaruit de
loonheffingskorting is samengesteld.

Stap : Loonbelasting/premie volksverzekeringen en bedrag arbeidskorting tot
tijdvakbedragen herleiden
De loonbelasting/premie volksverzekeringen en het bedrag van de arbeidskorting op
jaarbasis moet u met een omrekenfactor terugrekenen naar bedragen per tijdvak.
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. Formule voor berekening loonbelasting/premie
volksverzekeringen

De stappen van paragraaf . zijn verwerkt in een formule.
Deze formule en de bijbehorende waarden van de verschillende variabelen kunt u
gebruiken voor uw programmatuur. De loonbelasting/premie volksverzekeringen (X)
die per tijdvak moet worden ingehouden, is:

b
X = f . x, waarbij x = (L - a) .

100
+ c - (s + d)

In paragraaf .. tot en met .. wordt ingegaan op de waarden van de variabelen in
de formule.

.. Jaarloon (L)
Het jaarloon (L) dat als basis wordt gebruikt voor de berekening van de
loonbelasting/premie volksverzekeringen, wordt afgeleid van het loon voor de
loonbelasting/premie volksverzekeringen per tijdvak. Dit doet u in twee stappen.

. Vermenigvuldig het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen per
tijdvak met de juiste factor uit tabel . Als het resultaat meer is dan E ., slaat
u stap  over.

Tabel 1  Factor

Als de normale Als de tabellen gelden voor werknemers
tabellen gelden met vakantiebonnen

voor 19 of minder voor 20 of meer

vakantiedagen vakantiedagen

per jaar per jaar

Kwartaallonen 4 - -

Maandlonen 12 11,307 10,615

Vierwekenlonen 13 12,25 11,5

Weeklonen 52 49 46

Daglonen 260 245 230

. Rond het resultaat van stap  naar beneden af op veelvouden van E .

.. Waarden schijventarief (a, b en c)
De waarde van a, b en c is afhankelijk van de waarde van L, waarbij de volgende
definities gelden:
– a is het maximum van respectievelijk de eerste schijf, van de eerste en tweede schijf
en van de eerste, tweede en derde schijf;
– b is het percentage van de loonbelasting/premie volksverzekeringen over de eerste
schijf, de tweede schijf, de derde schijf en de vierde schijf;
– c is de maximale loonbelasting/premie volksverzekeringen over respectievelijk de
eerste schijf, over de eerste en tweede schijf en over de eerste, tweede en derde schijf.

In tabel  kunt u vinden welke waarden u voor a, b en c moet gebruiken. Als u
herleidingsregels toepast (zie hoofdstuk ), moet u sommige waarden vervangen. 
Deze waarden zijn aangegeven met een extra cijfer.

        



Tabel 2  Waarden schijventarief

Jonger dan 65 jaar

Als L is is a en b en c
.........................................................................................................................................................................................

E 0 - E 17.878 E 0 33,5 (b1) E 0

E 17.879 - E 32.127 E 17.878 42 (b2) E 5.989 (c1)

E 32.128 - E 54.776 E 32.127 42 (b3) E 11.973 (c2)

E 54.777 en meer E 54.776 52 (b4) E 21.485 (c3)

65 jaar en ouder

Als L is is a en b en c
.........................................................................................................................................................................................

E 0 - E 17.878 E 0 15,6 (b1) E 0

E 17.879 - E 32.127 E 17.878 24,1 (b2) E 2.788 (c1)

E 32.128 - E 54.776 E 32.127 42 (b3) E 6.222 (c2)

E 54.777 en meer E 54.776 52 (b4) E 15.734 (c3)

Let op!
Rond (L-a) . b +c naar beneden af op hele euro’s.



.. Arbeidskorting (s)
De arbeidskorting (s) geldt alleen bij toepassing van de witte tabel voor die
kolommen waarin rekening is gehouden met de loonheffingskorting. 
Belangrijk is dat er een beginpunt van het jaarloon wordt aangegeven waar de
afbouw van de arbeidskorting start (t = draaipunt afbouw arbeidskorting). 
Daarnaast is het afbouwpercentage (variabele u ) van belang en een grens waar de
afbouw van de arbeidskorting stopt (dat bepaald wordt door variabele r max). 
De arbeidskorting s berekent u met de volgende formule:

s= m*L + n* (L-p) – u*(L-t)

Let op!
Rond s naar beneden af op hele euro’s.

In tabel 3 vindt u de waarden die u voor m, n, p, u en t kunt invullen. Smax heeft
slechts een informatieve waarde. Er wordt niet mee gerekend.
Als u herleidingsregels toepast (zie hoofdstuk 3), moet u sommige waarden
vervangen. Deze waarden zijn aangegeven met een extra cijfer.

        



Het berekende bedrag van de arbeidskorting is ook het bedrag aan arbeidskorting dat
in de loonadministratie moet worden vastgelegd. Zie voor de herleiding van dit
bedrag naar een tijdvakbedrag paragraaf ...

.. Overige heffingskortingen (d)
De bedragen van de overige heffingskortingen (d) waarmee u bij de berekening van
de loonbelasting/premie volksverzekeringen rekening moet houden, kunt u vinden in
het volgende overzicht. Als u herleidingsregels toepast (zie hoofdstuk ), moet u
sommige waarden vervangen. Deze waarden zijn aangegeven met een extra cijfer.

Tabel 4  Overige heffingskortingen

Jonger dan 65 jaar

zonder loonheffingskorting E 0 (d1)

met loonheffingskorting E 2.007 (d2)

65 jaar en ouder

zonder loonheffingskorting E 0 (d3)

met loonheffingskorting als L minder is dan E 34.282: E 1.596 (d4)

als L E 34.282 of meer is: E 935 (d5)

met loonheffingskorting inclusief als L minder is dan E 34.282: E 2.006 (d6)

alleenstaande ouderenkorting als L E 34.282 of meer is: E 1.345 (d7)

(alleen groene tabel)

De kolom “met loonheffingskorting inclusief alleenstaande ouderenkorting” komt
alleen voor in de groene tabellen, bestemd voor de Sociale Verzekeringsbank. Deze
kolom is alleen van toepassing als het loon een -uitkering is voor alleenstaanden
of alleenstaande ouders.

        

Tabel 3  Arbeidskorting

Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder

geboren in geboren in geboren in geboren in

1952 of 1949, 1950 1947 of 1944, 1945,

daarna of 1951 1948 of 1946

m 0,01878 (m1) 0,01878 (m1) 0,01878 (m1) 0,01878 (m1) 0,00875 (m2)

n 0,13372 (n1) 0,15927 (n2) 0,18463 (n3) 0,20998 (n4) 0,09779 (n5)

p E 8.202 E 8.202 E 8.202 E 8.202 E 8.202

m.L maximaal E 154 E 154 E 154 E 154 E 72

(m.L max1) (m.L max1) (m.L max1) (m.L max1) (m.L max2)

m*L+n* (L-p) is maximaal E 1.504 E 1.762 E 2.018 E 2.274 E 1.059

(k max1) (k max2) (k max3) (k max4) (k max5)

t ‘draaipunt afbouw arbeidskorting’ € 39.360 € 39.360 € 39.360 € 39.360 € 39.360

u ‘percentage afbouw’ 0,01350 0,01350 0,01350 0,01350 0,0063

(u1) (u1) (u1) (u1) (u2)

u*(L-t) is maximaal € 24 € 24 € 24 € 24 € 11

(r max1) (r max1) (r max1) (r max1) (r max2)

Arbeidskorting (s)

s = m*L+n* (L–p) – u* (L–t) waarbij (L–p) en (L–t) niet 

kleiner zijn dan 0

s maximaal € 1.480 € 1.738 € 1.994 € 2.250 € 1.048

(s max1) (s max2) (s max3) (s max4) (s max5)



.. Bedrag van de loonbelasting/premie volksverzekeringen over het jaarloon (x)
Het bedrag van de loonbelasting/premie volksverzekeringen over het jaarloon (x) kunt
u berekenen aan de hand van de volgende formule:

b
x = (L - a) .

100
+ c - (s + d), waarbij x niet kleiner is dan 0

Let op!
Rond (L - a) b + c naar beneden af op hele euro’s.



Als L meer is dan E . is, dan geldt voor x:

x = y + 0,52 . (L - 56.430), waarbij voor y geldt dat

y = (56.430 - a) . b + c - (s + d)
100

Let op!
Rond (. - a) . b + c naar beneden af op hele euro’s.



Let op! 
Rond x niet af op hele euro’s.

.. Herleidingsfactor (f)
Met de herleidingsfactor (f ) kunt u de loonbelasting/premie volksverzekeringen en
het bedrag van de arbeidskorting over het jaarloon dat in de loonadministratie
vastgelegd moet worden, herleiden tot bedragen per tijdvak. De waarde van deze
factor vindt u in tabel .

Tabel 5  Herleidingsfactor

Als de normale Als de tabellen gelden voor werknemers 
tabellen gelden met vakantiebonnen

voor 19 of minder voor 20 of meer

vakantiedagen vakantiedagen

per jaar per jaar

Kwartaallonen 1/4 - -

Maandlonen 1/12 1/11,307 1/10,615

Vierwekenlonen 1/13 1/12,25 1/11,5

Weeklonen 1/52 1/49 1/46

Daglonen 1/260 1/245 1/230

Het bedrag aan arbeidskorting dat u in de loonadministratie moet vastleggen, is per
tijdvak te berekenen volgens de formule:

f . s

Let op! 
Rond f . s naar beneden af op centen.

.. In te houden loonbelasting/premie volksverzekeringen per tijdvak (X)
Het bedrag van de loonbelasting/premie volksverzekeringen per tijdvak (X) kunt u
berekenen met de volgende formule:

X = f . x

Let op! 
Rond X naar beneden af op centen.

        



. Bijzondere beloningen

Het percentage dat geldt voor de loonbelasting/premie
volksverzekeringen over bijzondere beloningen, is afhankelijk van de tabel die van
toepassing is. In deze paragraaf vindt u de percentages voor de witte en de groene
tabel. Zoek in de kolom “Jaarloon” de regel met het juiste loonbedrag. Valt dit bedrag
tussen twee regels in, neem dan de regel met het lagere loonbedrag. Op deze regel
vindt u in de kolom die van toepassing is, het percentage van de loonbelasting/premie
volksverzekeringen.

Tabel 6  Bijzondere beloningen

Witte tabel

Jaarloon Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder

zonder loon- met loon- zonder loon- met loon-

heffingskorting heffingskorting heffingskorting heffingskorting

0 33,50% 0,00% 15,60% 0,00%

6.319 33,50% 33,50% 15,60% 0,00%

13.229 33,50% 33,50% 15,60% 15,60%

17.879 42,00% 42,00% 24.10% 24,10%

32.128 42,00% 42,00% 42,00% 42,00%

54.777 52,00% 52,00% 52,00% 52,00%

Groene tabel

Jaarloon Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder

zonder met loon- zonder met loon- met

loonhef- heffings- loonhef- heffings- loonheffings-

fings- korting fings- korting korting incl.

korting korting alleenst. ouderenk.

0 33,50% 0,00% 15,60% 0,00% 0,00%

5.992 33,50% 33,50% 15,60% 0,00% 0,00%

10.231 33,50% 33,50% 15,60% 15,60% 0,00%

12.859 33,50% 33,50% 15,60% 15,60% 15,60%

17.879 42,00% 42,00% 24,10% 24,10% 24,10%

32.128 42,00% 42,00% 42,00% 42,00% 42,00%

54.777 52,00% 52,00% 52,00% 52,00% 52,00%

Let op! 
Het jaarloon waarvan hier sprake is, verschilt van het jaarloon L uit de formule voor
de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Onder jaarloon wordt hier in het
algemeen verstaan het loon over het gehele vorige jaar (zie paragraaf .. van het
Handboek loonheffingen).

. Afwijkende tabellen

Op de volgende categorie werknemers zijn de witte en groene
tabellen niet van toepassing en moet u afwijkende tabellen toepassen:
– aannemers van werk, thuiswerkers, sexwerkers en andere gelijkgestelden.
– artiesten en buitenlandse beroepssporters.

U kunt deze tabellen direct toepassen, omdat de tabellen ook rekenvoorschriften zijn.

        



.. Tabel voor aannemers van werk, thuiswerkers, sexwerkers en andere
gelijkgestelden
De volgende tabel geldt voor aannemers van werk, thuiswerkers, sexwerkers en andere
gelijkgestelden.

Tabel 7  Aannemers van werk, thuiswerkers, sexwerkers en andere gelijkgestelden

jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder

zonder loon- met loon- zonder loon- met loon-

heffingskorting heffingskorting heffingskorting heffingskorting 

36% 17% 17% 2%

.. Tabel voor artiesten en buitenlandse beroepssporters
De volgende tabel geldt voor artiesten en buitenlandse beroepssporters.

Tabel 8  Tabel voor artiesten en buitenlandse beroepssporters
Artiest die in Nederland woont 33,50%

Artiest die in het buitenland woont 20%

Buitenlandse groep en buitenlandse beroepssporters

uit een niet verdragsland 20%

        



Herleidingsregels

Voor de volgende groepen werknemers gelden andere percentages voor de in te
houden loonbelasting/premie volksverzekeringen en andere bedragen voor de
heffingskortingen. Op deze werknemers kunnen de witte en groene tabellen daarom
niet zo maar worden toegepast:
– werknemers die alleen belastingplichtig zijn;
– werknemers die alleen premieplichtig zijn;
– werknemers die geen premies hoeven te betalen voor een of meer
volksverzekeringen.

Voor deze groepen zijn er herleidingsregels opgesteld, waarmee u de inhoudingen
voor deze werknemers handmatig kunt herleiden uit de tabellen. In deze
herleidingsregels zijn de werknemers onderverdeeld in de categorieën A tot en met L.
Deze categorieën zijn verklaard en de code loonbelastingtabel die van toepassing is
staat achter de groep vermeld.

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

(code ..);
– D: Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de  (code ..);
– E: Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de  en de

 (code );
– F: Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de 

(code ).

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

Werknemers van  jaar en ouder
Voor werknemers van  jaar en ouder zijn er herleidingsregels voor de volgende
groepen:
– G: Werknemers die uitsluitend premieplichtig zijn (code ..);
– H: Werknemers die uitsluitend belastingplichtig zijn (code ..);
– I: Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de  (code ..);
– J: Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de  (code ..);
– K: Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de 

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

(code ).

In dit hoofdstuk vindt u de rekenvoorschriften en een overzicht van deze
herleidingsregels. Per groep werknemers wordt uitgelegd hoe u de tabellen moet
toepassen.

. Rekenvoorschriften

Ook bij gebruik van de rekenvoorschriften kunt u de
herleidingsregels uit het overzicht gebruiken. U moet dan wel de formules in paragraaf
. aanpassen. Bij elke afzonderlijke herleidingsregel staat in een kader aangegeven
welke waarden u moet geven aan bepaalde variabelen in de formules. De waarden
vervangen daarmee de corresponderende waarden uit de tabellen in hoofdstuk .
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De uitkomst van de aangepaste rekenvoorschriften, zoals in dit onderdeel aangegeven,
kan in geringe mate afwijken van de uitkomst van herleiding uit de tabellen. Dit is
toegestaan.

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

Jonger dan  jaar (paragraaf ..) - witte tabellen
kolom I: de kolom “zonder loonheffingskorting”;
kolom II: onder “met loonheffingskorting” de kolom “geboren in  of daarna”;
kolom III: onder “met loonheffingskorting” de kolom “geboren in ,  of ”;
kolom IV: onder “met loonheffingskorting” de kolom “geboren in  of ”;
kolom V: onder “met loonheffingskorting” de kolom “geboren in ,  of ”.

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

 jaar en ouder (paragraaf ..) - 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.

        



A  Werknemers die uitsluitend premieplichtig zijn

Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 31,15 m1 0,01747

b2 31,15 m.L max1 144

b3 0,00 n1 0,12434

b4 0,00 n2 0,1481

c1 5568 n3 0,17168

c2 10006 n4 0,19526

c3 10006 k max1 1399

k max2 1639

d1 0 k max3 1877

d2 1867 k max4 2115

s max1 1376

s max2 1616

s max3 1854

s max4 2092

t 39366

u1 0,01294

r max1 23

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%

        

. Overzichten met herleidingsregels

In deze paragraaf vindt u de herleidingsregels voor werknemers jonger dan  jaar (paragraaf ..) en werknemers
van  jaar of ouder (paragraaf ..).

.. Werknemers jonger dan  jaar
Werknemers die jonger zijn dan  jaar op wie de herleidingsregels van toepassing zijn, vallen in de groepen A tot en met F. Binnen de
groepen A en B wordt verder onderscheid gemaakt tussen witte en groene tabellen zonder en met vakantiebonnen.



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

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

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

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

Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 2,35 m1 0,00132

b2 10,85 m.L max1 11

b3 42,00 n1 0,00939

b4 52,00 n2 0,01118

c1 420 n3 0,01296

c2 1966 n4 0,01473

c3 11478 k max1 106

k max2 124

d1 0 k max3 142

d2 141 k max4 160

s max1 103

s max2 121

s max3 139

s max4 157

t 39366

u1 0,00169

r max1 3

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

• 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

• 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

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

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

Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 21,35 d1 0

b2 29,85 d2 1280

b3 42,00

b4 52,00

c1 3816

c2 8069

c3 17581

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%

D  Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de
AWBZ

Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 14,50 d1 0

b2 23,00 d2 869

b3 42,00

b4 52,00

c1 2592

c2 5869

c3 15381

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

Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 19,00 d1 0

b2 19,00 d2 1139

b3 0,00

b4 0,00

c1 3396

c2 6103

c3 6103

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

F  Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor
de AWBZ

Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 12,15 d1 0

b2 12,15 d2 728

b3 0,00

b4 0,00

c1 2172

c2 3903

c3 3903

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

        



G  Werknemers die uitsluitend premieplichtig zijn

Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 13,25 m2 0,00743

b2 13,25 m.L max2 61

b3 0,00 n5 0,08306

b4 0,00 k max5 900

c1 2368 s max5 889

c2 4255 t 39366

c3 4255 u2 0,0063

r max2 11

d3 0

d4 1356

d5 794

d6 1705

d7 1143

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%

        

.. Werknemers van  jaar en ouder
Werknemers die  jaar en ouder zijn en op wie de herleidingsregels van toepassing zijn, vallen in de groepen G tot en met L. Binnen de
groepen G en H wordt verder onderscheid gemaakt tussen witte en groene tabellen.



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

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

Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 2,35 m2 0,00132

b2 10,85 m.L max2 11

b3 42,00 n5 0,01473

b4 52,00 k max5 160

c1 420 s max5 157

c2 1966 t 39366

c3 11478 u2 0,00172

r max2 3

d3 0

d4 241

d5 141

d6 303

d7 203

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

• 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

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

Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 3,45 d3 0

b2 11,95 d4 354

b3 42,00 d5 207

b4 52,00 d6 445

c1 616 d7 298

c2 2318

c3 11830

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

Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 14,50 d3 0

b2 23,00 d4 1484

b3 42,00 d5 869

b4 52,00 d6 1866

c1 2592 d7 1251

c2 5869

c3 15381

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

• 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

Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 1,10 d3 0

b2 1,10 d4 113

b3 0,00 d5 66

b4 0,00 d6 142

c1 196 d7 95

c2 352

c3 352

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%

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

Aan symbolen toe te kennen waarden:

b1 12,15 d3 0

b2 12,15 d4 1243

b3 0,00 d5 728

b4 0,00 d6 1563

c1 2172 d7 1048

c2 3903

c3 3903

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

        


