
U kunt de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2010' downloaden. Hierin vindt u informatie over de verwachte 

nieuwe regels vanaf 1 januari 2011 voor de inhouding en afdracht van de loonheffingen. 

In de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2011' zijn enkele fouten geslopen in de tabellen. Het gaat om de 

volgende fouten: 

• In tabel 6a staat in de linkerkolom bij het jaarloon onder het enkelvoudig tarief '€ 32.486 t/m  

   € 55.694'. Dit moet zijn € 33.486 t/m € 55.694. 

• In tabel 20 moet het jaartal in de kop '2011' zijn in plaats van '2010'. 

• Tabel 26 moet worden gesplitst in tabel 26a en 26b. Tabel 26a (oude tabel 26) gebruikt u als de  

    eerste uitkering voor 1 januari 2011 heeft plaatsgevonden. Tabel 26b gebruikt u als de eerste  

    uitkering plaatsvindt op of na 1 januari 2011. 

 

Hieronder zijn beide tabellen opgenomen. 

Tabel 26a: Minimaal aantal jaren voor uitkeringstermijnen bij stamrechtspaarrekening en 

stamrechtbeleggingsrekening 

Leeftijd van de (ex-)werknemer of de 
begunstigde na het overlijden van de (ex-
)werknemer bij het ingaan van de 
uitkeringen 

Minimaal aantal jaren tussen de 1e en 
laatste uitkering 

Minimaal maar niet ouder dan   

  
25 17* 

25 30 14* 

30 35 11 

35 40 8 

40 45 5 

45 50 4 

50 55 3 

55 60 2 

60 
  

1 

* Als de uitkeringen toekomen aan (pleeg)kinderen van de (ex-)werknemer, is het aantal jaren 

maximaal het aantal jaren dat het (pleeg)kind jonger is dan 30 jaar. 

 



Tabel 26b: Minimaal aantal jaren voor uitkeringstermijnen bij stamrechtspaarrekening en 

stamrechtbeleggingsrekening 

Leeftijd van de (ex-)werknemer of de 
begunstigde na het overlijden van de (ex-
)werknemer bij het ingaan van de 
uitkeringen 

Minimaal aantal jaren tussen de 1e en 
laatste uitkering 

Minimaal maar niet ouder dan   

  
25 18* 

25 30 15* 

30 35 12 

35 40 9 

40 45 6 

45 50 4 

50 55 3 

55 60 2 

60 
  

1 

* Als de uitkeringen toekomen aan (pleeg)kinderen van de (ex-)werknemer, is het aantal jaren 

maximaal het aantal jaren dat het (pleeg)kind jonger is dan 30 jaar. 

 

In tabel 27 staat dat het genormeerde bedrag voor de personeelslening is vastgesteld op 2,5%. Dit is 

niet correct. 

Een rentevoordeel in verband met een geldlening die u of een met u verbonden vennootschap aan de 

werknemer verstrekt, is belast tegen de waarde in het economische verkeer. Alleen in de volgende 2 

gevallen is het rentevoordeel onbelast: 

 

• Uw werknemer gebruikt de lening voor het kopen, onderhouden of verbeteren van een  

       eigen woning. U moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 

- De werknemer meldt schriftelijk aan u waarvoor hij de lening wil gebruiken en voegt kopieën  

  bij van aankoopbewijzen, rekeningen en dergelijke. Hij verklaart daarbij welk deel van de  

  lening voor de inkomstenbelasting een lening is waarvan hij de rente en de kosten kan  

  aftrekken. Alleen voor dat gedeelte van de lening is het rentevoordeel onbelast. 

 

- U bewaart de verklaring van de werknemer bij de loonadministratie. 

 

- U geeft in uw aangifte loonheffingen aan dat u van deze regeling gebruikt hebt gemaakt. 

 

• Uw werknemer gebruikt de lening voor het kopen van een fiets, elektrische fiets of 

elektrische scooter. 

 


