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Let op!
In dit document met de herleidingsregels vindt u 
herleidingen van een drietal afbouwregelingen:
– de afbouw van de algemene heffingskorting,
– de afbouw van de arbeidskorting en
– de afbouw van de werkbonus.
Voor al deze herleidingen geldt dat die NIET van toepassing 
zijn als er géén sprake is van loonheffingskorting. Vanuit de 
redactie van het document zou u anders kunnen 
concluderen.

Belastingdienst
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A1 Werknemers die uitsluitend premieplichtig zijn en jonger dan AOW-leeftijd
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 19822 a2.2 0 a2.3 0

a3.1 33589 a3.2 0 a3.3 0

a4.1 57585 a4.2 0 a4.3 0

b1.1 28,15 b1.2 0 b1.3 0

b2.1 28,15 b2.2 0 b2.3 0

b3.1 0,00 b3.2 0 b3.3 0

b4.1 0,00 b4.2 0 b4.3 0

bmax1 0,00 bmax2 0 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 5579 c2.2 0 c2.3 0

c3.1 9454 c3.2 0 c3.3 0

c4.1 9454 c4.2 0 c4.3 0

m1 0,01396 m2 0 w11 16043

mLmax1 126 mLmax2 0 w21 21393

n1 0,15178 n2 0 w12 0,48394

kmax1 1713 kmax2 0 w22 0,08801

smax1 143 smax2 0 w3 864

t 49770 t 0

u1 0,03084 u2 0

rmax1 1570 rmax2 0

d1 0 h1.1 0,01789

d2 1700 h2.1 664

d3 0 h1.2 0

d4 0 h2.2 0

d5 0

d6 0 v1 0

d7 0 vmax1 0

d10 0
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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 (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 
28,15/36,50

Het bedrag van de werkbonus in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de werkbonus (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 
28,15/36,50

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in de 
tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,50

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.638,00 per maand

€ 378,00 per week

€ 75,60 per dag

€ 4.914,00 per kwartaal

€ 1.512,00 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,50

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.803,50 per maand

€ 382,16 per week € 646,97 per week

€ 76,44 per dag € 129,40 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.410,50 per kwartaal

€ 1.528,62 per vier weken € 2.587,85 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 602,92 € 234,33 € 234,33 

per week € 139,13 € 54,08 € 54,08 

per dag € 27,83 € 10,82 € 10,82 

per kwartaal € 1.808,75 € 703,00 € 703,00 

per vier weken € 556,54 € 216,31 € 216,31 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 28,15/42,00 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 464,92 € 180,50 € 180,50 

per week € 107,29 € 41,65 € 41,65 

per dag € 21,46 € 8,33 € 8,33 

per kwartaal € 1.394,75 € 541,50 € 541,50 

per vier weken € 429,15 € 166,62 € 166,62 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (28,15/36,50 - 28,15/42,00) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Correctie voor werkbonus (indien toegepast)
Vermenigvuldig het bedrag van de werkbonus in de tabel met de factor (28,15/36,50 - 28,15/42,00) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.803,50 per maand € 4.149,00 per maand

€ 646,97 per week € 957,47 per week

€ 129,40 per dag € 191,50 per dag

€ 8.410,50 per kwartaal € 12.447,00 per kwartaal

€ 2.587,85 per vier weken € 3.829,85 per vier weken

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) met de 
factor 28,15/36,50 en tel dit op bij

kolom I kolom II kolom III

per maand € 787,83 € 503,42 € 503,42 

per week € 181,81 € 116,17 € 116,17 

per dag € 36,36 € 23,23 € 23,23 

per kwartaal € 2.363,50 € 1.510,25 € 1.510,25 

per vier weken € 727,23 € 464,69 € 464,69 
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1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers zonder vakantiebonnen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 4.149,00 per maand

€ 957,47 per week

€ 191,50 per dag

€ 12.447,00 per kwartaal

€ 3.829,85 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door

kolom I kolom II kolom III

per maand € 787,83 € 646,17 € 646,17 

per week € 181,81 € 149,12 € 149,12 

per dag € 36,36 € 29,82 € 29,82 

per kwartaal € 2.363,50 € 1.938,50 € 1.938,50 

per vier weken € 727,23 € 596,46 € 596,46 

te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) vermenigvuldigd met de factor 28,15/36,50
Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 28,15/36,50 en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

De maximale inhouding is dan

kolom I kolom II kolom III

per maand € 787,83 € 689,58 € 689,58 

per week € 181,81 € 159,13 € 159,13 

per dag € 36,36 € 31,83 € 31,83 

per kwartaal € 2.363,50 € 2.068,75 € 2.068,75 

per vier weken € 727,23 € 636,54 € 636,54 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  28,15%  0,00%  0,00%

€ 6.351  28,15%  28,15%  0,00%

€ 9.011  28,15%  28,15%  0,00%

€ 15.697  28,15%  28,15%  0,00%

€ 19.464  28,15%  28,15%  0,00%

€ 19.823  28,15%  28,15%  1,78%

€ 33.590  28,15%  28,15%  1,78%

€ 33.858  28,15%  28,15%  1,78%

€ 49.771  28,15%  28,15%  4,87%

€ 56.936  28,15%  28,15%  3,08%

€ 57.586  28,15%  28,15%  3,08%

€ 100.671  28,15%  28,15%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II kolom III

Het maximale premiebedrag is € 9.454 € 8.275 € 8.275 
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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 (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 
28,15/36,50

Het bedrag van de werkbonus in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de werkbonus wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,50

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in de 
tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,50

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.757,50 per maand

€ 405,56 per week

€ 81,12 per dag

€ 1.622,21 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,50

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.738,40 per maand € 2.951,45 per maand

€ 401,15 per week € 681,07 per week

€ 80,23 per dag € 136,22 per dag

€ 1.604,58 per vier weken € 2.724,25 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

per maand € 639,87 € 248,70 € 248,70 

per week € 147,65 € 57,39 € 57,39 

per dag € 29,53 € 11,48 € 11,48 

per vier weken € 590,61 € 229,55 € 229,55 

en het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 28,15/42,00 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 493,41 € 191,56 € 191,56 

per week € 113,86 € 44,20 € 44,20 

per dag € 22,77 € 8,84 € 8,84 

per vier weken € 455,43 € 176,82 € 176,82 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (28,15/36,50 - 28,15/42,00) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Correctie voor werkbonus (indien toegepast)
Vermenigvuldig het bedrag van de werkbonus in de tabel met de factor (28,15/36,50 - 28,15/42,00) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.975,33 per maand € 4.403,29 per maand

€ 686,58 per week € 1.016,09 per week

€ 137,32 per dag € 203,22 per dag

€ 639,87 per vier weken € 4.064,33 per vier weken

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 28,15/36,50 en tel dit op bij

kolom I kolom II kolom III

per maand € 836,12 € 534,27 € 534,27 

per week € 192,94 € 123,29 € 123,29 

per dag € 38,59 € 24,66 € 24,66 

per vier weken € 771,76 € 493,14 € 493,14 
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2  Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder 
vakantiedagen per jaar

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 4.403,29 per maand

€ 1.016,09 per week

€ 203,22 per dag

€ 4.064,33 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door

kolom I kolom II kolom III

per maand € 836,12 € 685,77 € 685,77 

per week € 192,94 € 158,24 € 158,24 

per dag € 38,59 € 31,65 € 31,65 

per vier weken € 771,76 € 632,98 € 632,98 

te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) vermenigvuldigd met de factor 28,15/36,50
Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 28,15/36,50 en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

De maximale inhouding is dan

kolom I kolom II kolom III

per maand € 836,12 € 731,85 € 731,85 

per week € 192,94 € 168,88 € 168,88 

per dag € 38,59 € 33,78 € 33,78 

per vier weken € 771,76 € 675,51 € 675,51 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  28,15%  0,00%  0,00%

€ 6.351  28,15%  28,15%  0,00%

€ 9.011  28,15%  28,15%  0,00%

€ 15.697  28,15%  28,15%  0,00%

€ 19.464  28,15%  28,15%  0,00%

€ 19.823  28,15%  28,15%  1,78%

€ 33.590  28,15%  28,15%  1,78%

€ 33.858  28,15%  28,15%  1,78%

€ 49.771  28,15%  28,15%  4,87%

€ 56.936  28,15%  28,15%  3,08%

€ 57.586  28,15%  28,15%  3,08%

€ 100.671  28,15%  28,15%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II kolom III

Het maximale premiebedrag is € 9.454 € 8.275 € 8.275 
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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 (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 
28,15/36,50

Het bedrag van de werkbonus in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de werkbonus wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,50

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in de 
tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,50

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.880,22 per maand

€ 433,89 per week

€ 86,78 per dag

€ 1.735,55 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,50

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.880,22 per maand € 3.183,09 per maand

€ 433,89 per week € 734,55 per week

€ 86,78 per dag € 146,91 per dag

€ 1.735,55 per vier weken € 2.938,17 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

per maand € 684,55 € 266,06 € 266,06 

per week € 157,97 € 61,40 € 61,40 

per dag € 31,59 € 12,28 € 12,28 

per vier weken € 631,88 € 245,59 € 245,59 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 28,15/42,00 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 527,86 € 204,94 € 204,94 

per week € 121,81 € 47,29 € 47,29 

per dag € 24,36 € 9,46 € 9,46 

per vier weken € 487,25 € 189,17 € 189,17 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (28,15/36,50 - 28,15/42,00) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Correctie voor werkbonus (indien toegepast)
Vermenigvuldig het bedrag van de werkbonus in de tabel met de factor (28,15/36,50 - 28,15/42,00) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 3.183,09 per maand € 4.710,76 per maand

€ 734,55 per week € 1.087,08 per week

€ 146,91 per dag € 217,42 per dag

€ 2.938,17 per vier weken € 4.348,30 per vier weken

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 28,15/36,50 en tel dit op bij

kolom I kolom II kolom III

per maand € 894,50 € 571,58 € 571,58 

per week € 206,42 € 131,90 € 131,90 

per dag € 41,28 € 26,38 € 26,38 

per vier weken € 825,68 € 527,60 € 527,60 
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3  Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen voor 20 of meer 
vakantiedagen per jaar

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 4.710,76 per maand

€ 1.087,08 per week

€ 217,42 per dag

€ 4.348,30 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door

kolom I kolom II kolom III

per maand € 894,50 € 733,66 € 733,66 

per week € 206,42 € 169,30 € 169,30 

per dag € 41,28 € 33,86 € 33,86 

per vier weken € 825,68 € 677,21 € 677,21 

te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) vermenigvuldigd met de factor 28,15/36,50
Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 28,15/36,50 en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

De maximale inhouding is dan

kolom I kolom II kolom III

per maand € 894,50 € 782,95 € 782,95 

per week € 206,42 € 180,68 € 180,68 

per dag € 41,28 € 36,14 € 36,14 

per vier weken € 825,68 € 722,71 € 722,71 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  28,15%  0,00%  0,00%

€ 6.351  28,15%  28,15%  0,00%

€ 9.011  28,15%  28,15%  0,00%

€ 15.697  28,15%  28,15%  0,00%

€ 19.464  28,15%  28,15%  0,00%

€ 19.823  28,15%  28,15%  1,78%

€ 33.590  28,15%  28,15%  1,78%

€ 33.858  28,15%  28,15%  1,78%

€ 49.771  28,15%  28,15%  4,87%

€ 56.936  28,15%  28,15%  3,08%

€ 57.586  28,15%  28,15%  3,08%

€ 100.671  28,15%  28,15%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II kolom III

Het maximale premiebedrag is € 9.454 € 8.275 € 8.275 
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4  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers zonder vakantiebonnen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in de 
tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,50

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,50

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.803,50 per maand

€ 382,16 per week € 646,97 per week

€ 76,44 per dag € 129,40 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.410,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom III

per maand € 602,92 € 419,33 

per week € 139,13 € 96,77 

per dag € 27,83 € 19,35 

per kwartaal € 1.808,75 € 1.258,00 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 28,15/42,00 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom III

per maand € 464,92 € 323,25 

per week € 107,29 € 74,60 

per dag € 21,46 € 14,92 

per kwartaal € 1.394,75 € 969,75 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (28,15/36,50 - 28,15/42,00) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.803,50 per maand

€ 646,97 per week

€ 129,40 per dag

€ 8.410,50 per vier weken

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 28,15/36,50 en tel dit op bij

kolom I kolom III

per maand € 787,83 € 646,17 

per week € 181,81 € 149,12 

per dag € 36,36 € 29,82 

per vier weken € 2.363,50 € 1.938,50 

De maximale inhouding is

kolom I kolom III

per maand € 787,83 € 701,50 

per week € 181,81 € 161,88 

per dag € 36,36 € 32,38 

per kwartaal € 2.363,50 € 2.104,50 
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4  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers zonder vakantiebonnen
Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  28,15%  0,00%  0,00%

€ 6.036  28,15%  28,15%  0,00%

€ 11.640  28,15%  28,15%  0,00%

€ 13.968  28,15%  28,15%  0,00%

€ 14.064  28,15%  28,15%  0,00%

€ 19.823  28,15%  28,15%  1,78%

€ 33.590  28,15%  28,15%  1,78%

€ 33.858  28,15%  28,15%  1,78%

€ 56.936  28,15%  28,15%  0,00%

€ 57.586  28,15%  28,15%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom III

Het maximale premiebedrag is € 9.454 € 8.418 
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5  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 19 of minder vakantiedagen per jaar

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in de 
tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,50

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.757,50 per maand

€ 405,56 per week

€ 81,12 per dag

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,50

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.757,50 per maand € 2.975,33 per maand

€ 405,56 per week € 686,58 per week

€ 81,12 per dag € 137,32 per dag

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom III

per maand € 639,87 € 445,03 

per week € 147,65 € 102,69 

per dag € 29,53 € 20,54 

en het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 28,15/42,00 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom III

per maand € 493,41 € 343,06 

per week € 113,86 € 79,16 

per dag € 22,77 € 15,83 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (28,15/36,50 - 28,15/42,00) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.975,33 per maand

€ 686,58 per week

€ 137,32 per dag

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 28,15/36,50 en tel dit op bij

kolom I kolom III

per maand € 836,12 € 685,77 

per week € 192,94 € 158,24 

per dag € 38,59 € 31,65 

De maximale inhouding is

kolom I kolom III

per maand € 836,12 € 744,49 

per week € 192,94 € 171,80 

per dag € 38,59 € 34,36 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  28,15%  0,00%  0,00%

€ 6.036  28,15%  28,15%  0,00%

€ 11.640  28,15%  28,15%  0,00%

€ 13.968  28,15%  28,15%  0,00%

€ 14.064  28,15%  28,15%  0,00%

€ 19.823  28,15%  28,15%  1,78%

€ 33.590  28,15%  28,15%  1,78%

€ 33.858  28,15%  28,15%  1,78%

€ 56.936  28,15%  28,15%  0,00%

€ 57.586  28,15%  28,15%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom III

Het maximale premiebedrag is € 9.454 € 8.418 
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6  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 20 of meer vakantiedagen per jaar

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in de 
tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,50

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.880,22 per maand

€ 433,89 per week

€ 86,78 per dag

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 28,15/36,50

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.880,22 per maand € 3.183,09 per maand

€ 433,89 per week € 734,55 per week

€ 86,78 per dag € 146,91 per dag

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom III

per maand € 684,55 € 476,11 

per week € 157,97 € 109,87 

per dag € 31,59 € 21,97 

en het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 28,15/42,00 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom III

per maand € 527,86 € 367,02 

per week € 121,81 € 84,69 

per dag € 24,36 € 16,94 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (28,15/36,50 - 28,15/42,00) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 3.183,09 per maand

€ 734,55 per week

€ 146,91 per dag

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 28,15/36,50 en tel dit op bij

kolom I kolom III

per maand € 894,50 € 733,66 

per week € 206,42 € 169,30 

per dag € 41,28 € 33,86 

De maximale inhouding is

kolom I kolom III

per maand € 894,50 € 796,48 

per week € 206,42 € 183,80 

per dag € 41,28 € 36,76 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  28,15%  0,00%  0,00%

€ 6.036  28,15%  28,15%  0,00%

€ 11.640  28,15%  28,15%  0,00%

€ 13.968  28,15%  28,15%  0,00%

€ 14.064  28,15%  28,15%  0,00%

€ 19.823  28,15%  28,15%  1,78%

€ 33.590  28,15%  28,15%  1,78%

€ 33.858  28,15%  28,15%  1,78%

€ 56.936  28,15%  28,15%  0,00%

€ 57.586  28,15%  28,15%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II

Het maximale premiebedrag is € 9.454 € 8.418 
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B1 Werknemers die uitsluitend belastingplichtig zijn en jonger dan AOW-leeftijd
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 19822 a2.2 0 a2.3 0

a3.1 33589 a3.2 0 a3.3 0

a4.1 57585 a4.2 0 a4.3 0

b1.1 8,35 b1.2 0 b1.3 0

b2.1 13,85 b2.2 0 b2.3 0

b3.1 42,00 b3.2 0 b3.3 0

b4.1 52,00 b4.2 0 b4.3 0

bmax1 52,00 bmax2 0 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 1655 c2.2 0 c2.3 0

c3.1 3561 c3.2 0 c3.3 0

c4.1 13639 c4.2 0 c4.3 0

m1 0,00415 m2 0 w11 16043

mLmax1 38 mLmax2 0 w21 21393

n1 0,04502 n2 0 w12 0,14355

kmax1 508 kmax2 0 w22 0,02610

smax1 43 smax2 0 w3 256

t 49770 t 0

u1 0,00915 u2 0

rmax1 465 rmax2 0

d1 0 h1.1 0,0053

d2 504 h2.1 196

d3 0 h1.2 0

d4 0 h2.2 0

d5 0

d6 0 v1 0

d7 0 vmax1 0

d10 0
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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 (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 
8,35/36,50

Het bedrag van de werkbonus in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de werkbonus (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 
8,35/36,50

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in de 
tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/36,50

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

€ 1.528,62 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/36,50

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.803,50 per maand

€ 382,16 per week € 646,97 per week

€ 76,44 per dag € 129,40 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.410,50 per kwartaal

€ 1.528,62 per vier weken € 2.587,85 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 602,92 € 234,33 € 234,33 

per week € 139,13 € 54,08 € 54,08 

per dag € 27,83 € 10,82 € 10,82 

per kwartaal € 1.808,75 € 703,00 € 703,00 

per vier weken € 556,54 € 216,31 € 216,31 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 13,85/42,00 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 137,92 € 53,58 € 53,58 

per week € 31,83 € 12,37 € 12,37 

per dag € 6,37 € 2,47 € 2,47 

per kwartaal € 413,75 € 160,75 € 160,75 

per vier weken € 127,31 € 49,46 € 49,46 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
volgens de tabel met de factor (8,35/36,50 - 13,85/42,00) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Correctie voor werkbonus (indien toegepast)
Vermenigvuldig het bedrag van de werkbonus in de tabel met de factor (13,85/42,00 - 8,35/36,50) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.803,50 per maand € 4.149,00 per maand

€ 646,97 per week € 957,47 per week

€ 129,40 per dag € 191,50 per dag

€ 8.410,50 per kwartaal € 12.447,00 per kwartaal

€ 2.587,85 per vier weken € 3.829,85 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 788,00 € 503,75 € 503,75 

per week € 181,85 € 116,25 € 116,25 

per dag € 36,37 € 23,25 € 23,25 

per kwartaal € 2.364,00 € 1.511,25 € 1.511,25 

per vier weken € 727,38 € 465,00 € 465,00 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,35/36,50) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.
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1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers zonder vakantiebonnen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 3.145,50 per maand

€ 725,89 per week

€ 145,18 per dag

€ 9.436,50 per kwartaal

€ 2.903,54 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

per maand € 788,00 € 503,75 € 503,75 

per week € 181,85 € 116,25 € 116,25 

per dag € 36,37 € 23,25 € 23,25 

per kwartaal € 2.364,00 € 1.511,25 € 1.511,25 

per vier weken € 727,38 € 465,00 € 465,00 

Trek het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) vervolgens af van

kolom I kolom II kolom III

per maand € – € 185,00 € 185,00 

per week € – € 42,69 € 42,69 

per dag € – € 8,54 € 8,54 

per kwartaal € – € 555,00 € 555,00 

per vier weken € – € 170,77 € 170,77 

en vermenigvuldig het resultaat met de factor (1 - 8,35/36,50) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,35/36,50) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,35%  0,00%  0,00%

€ 6.351  8,35%  8,35%  0,00%

€ 9.011  8,35%  8,35%  0,00%

€ 15.697  8,35%  8,35%  0,00%

€ 19.464  8,35%  8,35%  0,00%

€ 19.823  13,85%  13,85%  0,53%

€ 33.590  42,00%  42,00%  0,53%

€ 33.858  42,00%  42,00%  0,53%

€ 49.771  42,00%  42,00%  1,44%

€ 56.936  42,00%  42,00%  0,91%

€ 57.586  52,00%  52,00%  0,91%

€ 100.671  52,00%  52,00%  0,00%



Belastingdienst | Herleidingsregels Loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015 – Uitgave januari 16

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 (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 
8,35/36,50

Het bedrag van de werkbonus in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de werkbonus wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/36,50

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in de 
tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/36,50

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.757,50 per maand

€ 405,56 per week

€ 81,12 per dag

€ 1.622,21 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/36,50

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.757,50 per maand € 2.975,33 per maand

€ 405,56 per week € 686,58 per week

€ 81,12 per dag € 137,32 per dag

€ 1.622,21 per vier weken € 2.746,29 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

per maand € 639,87 € 248,70 € 248,70 

per week € 147,65 € 57,39 € 57,39 

per dag € 29,53 € 11,48 € 11,48 

per vier weken € 590,61 € 229,55 € 229,55 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 13,85/42,00 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 146,37 € 56,87 € 56,87 

per week € 33,78 € 13,12 € 13,12 

per dag € 6,76 € 2,62 € 2,62 

per vier weken € 135,10 € 52,49 € 52,49 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast)
met de factor (8,35/36,50 - 13,85/42,00) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Correctie voor werkbonus (indien toegepast)
Vermenigvuldig het bedrag van de werkbonus in de tabel met de factor (13,85/42,00 - 8,35/36,50) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.975,33 per maand € 4.403,29 per maand

€ 686,58 per week € 1.016,09 per week

€ 137,32 per dag € 203,22 per dag

€ 2.746,29 per vier weken € 4.064,33 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 836,30 € 534,62 € 534,62 

per week € 192,98 € 123,37 € 123,37 

per dag € 38,60 € 24,67 € 24,67 

per vier weken € 771,92 € 493,47 € 493,47 
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2  Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 19 of minder vakantiedagen per jaar

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,35/36,50) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 4.403,29 per maand

€ 1.016,09 per week

€ 203,22 per dag

€ 4.064,33 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

per maand € 836,30 € 534,62 € 534,62 

per week € 192,98 € 123,37 € 123,37 

per dag € 38,60 € 24,67 € 24,67 

per vier weken € 771,92 € 493,47 € 493,47 

Trek het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) vervolgens af van 

kolom I kolom II kolom III

per maand € – € 196,34 € 196,34 

per week € – € 45,31 € 45,31 

per dag € – € 9,06 € 9,06 

per vier weken € – € 181,22 € 181,22 

en vermenigvuldig het resultaat met de factor (1 - 8,35/36,50) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,35/36,50) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,35%  0,00%  0,00%

€ 6.351  8,35%  8,35%  0,00%

€ 9.011  8,35%  8,35%  0,00%

€ 15.697  8,35%  8,35%  0,00%

€ 19.464  8,35%  8,35%  0,00%

€ 19.823  13,85%  13,85%  0,53%

€ 33.590  42,00%  42,00%  0,53%

€ 33.858  42,00%  42,00%  0,53%

€ 49.771  42,00%  42,00%  1,44%

€ 56.936  42,00%  42,00%  0,91%

€ 57.586  52,00%  52,00%  0,91%

€ 100.671  52,00%  52,00%  0,00%
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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 (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de 
factor 8,35/36,50

Het bedrag van de werkbonus in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de werkbonus wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/36,50

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in de 
tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/36,50

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.880,22 per maand

€ 433,89 per week

€ 86,78 per dag

€ 1.735,55 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/36,50

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.880,22 per maand € 3.183,09 per maand

€ 433,89 per week € 734,55 per week

€ 86,78 per dag € 146,91 per dag

€ 1.735,55 per vier weken € 2.938,17 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

per maand € 684,55 € 266,06 € 266,06 

per week € 157,97 € 61,40 € 61,40 

per dag € 31,59 € 12,28 € 12,28 

per vier weken € 631,88 € 245,59 € 245,59 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 13,85/42,00 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 156,59 € 60,84 € 60,84 

per week € 36,14 € 14,04 € 14,04 

per dag € 7,23 € 2,81 € 2,81 

per vier weken € 144,54 € 56,16 € 56,16 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (8,35/36,50 - 13,85/42,00) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Correctie voor werkbonus (indien toegepast)
Vermenigvuldig het bedrag van de werkbonus in de tabel met de factor (13,85/42,00 - 8,35/36,50) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 3.183,09 per maand € 4.710,76 per maand

€ 734,55 per week € 1.087,08 per week

€ 146,91 per dag € 217,42 per dag

€ 2.938,17 per vier weken € 4.348,30 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 894,69 € 571,96 € 571,96 

per week € 206,46 € 131,99 € 131,99 

per dag € 41,29 € 26,40 € 26,40 

per vier weken € 825,85 € 527,95 € 527,95 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,35/36,50) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.
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3  Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 20 of meer vakantiedagen per jaar

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 4.710,76 per maand

€ 1.087,08 per week

€ 217,42 per dag

€ 4.348,30 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

per maand € 894,69 € 571,96 € 571,96 

per week € 206,46 € 131,99 € 131,99 

per dag € 41,29 € 26,40 € 26,40 

per vier weken € 825,85 € 527,95 € 527,95 

Trek het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) vervolgens af van 

kolom I kolom II kolom III

per maand € – € 210,05 € 210,05 

per week € – € 48,47 € 48,47 

per dag € – € 9,69 € 9,69 

per vier weken € – € 193,89 € 193,89 

en vermenigvuldig het resultaat met de factor (1 - 8,35/36,50) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,35/36,50) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,35%  0,00%  0,00%

€ 6.351  8,35%  8,35%  0,00%

€ 9.011  8,35%  8,35%  0,00%

€ 15.697  8,35%  8,35%  0,00%

€ 19.464  8,35%  8,35%  0,00%

€ 19.823  13,85%  13,85%  0,53%

€ 33.590  42,00%  42,00%  0,53%

€ 33.858  42,00%  42,00%  0,53%

€ 49.771  42,00%  42,00%  1,44%

€ 56.936  42,00%  42,00%  0,91%

€ 57.586  52,00%  52,00%  0,91%

€ 100.671  52,00%  52,00%  0,00%
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4  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers zonder vakantiebonnen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in de 
tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/36,50

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/36,50

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.803,50 per maand

€ 382,16 per week € 646,97 per week

€ 76,44 per dag € 129,40 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.410,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom III

per maand € 602,92 € 419,33 

per week € 139,13 € 96,77 

per dag € 27,83 € 19,35 

per kwartaal € 1.808,75 € 1.258,00 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 13,85/42,00 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom III

per maand € 137,92 € 95,92 

per week € 31,83 € 22,13 

per dag € 6,37 € 4,43 

per vier weken € 413,75 € 287,75 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (8,35/36,50 - 13,85/42,00) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.803,50 per maand

€ 646,97 per week

€ 129,40 per dag

€ 8.410,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom III

per maand € 788,00 € 646,42 

per week € 181,85 € 149,17 

per dag € 36,37 € 29,83 

per kwartaal € 2.364,00 € 1.939,25 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,35/36,50) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,35%  0,00%  0,00%

€ 6.036  8,35%  8,35%  0,00%

€ 11.640  8,35%  8,35%  0,00%

€ 13.968  8,35%  8,35%  0,00%

€ 14.064  8,35%  8,35%  0,00%

€ 19.823  13,85%  13,85%  0,53%

€ 33.590  42,00%  42,00%  0,53%

€ 33.858  42,00%  42,00%  0,53%

€ 56.936  42,00%  42,00%  0,00%

€ 57.586  52,00%  52,00%  0,00%
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5  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 19 of minder vakantiedagen per jaar

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom 
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in de 
tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/36,50

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.757,50 per maand

€ 405,56 per week

€ 81,12 per dag

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/36,50

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.757,50 per maand € 2.975,33 per maand

€ 405,56 per week € 686,58 per week

€ 81,12 per dag € 137,32 per dag

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom III

per maand € 639,87 € 445,03 

per week € 147,65 € 102,69 

per dag € 29,53 € 20,54 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 13,85/42,00 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom III

per maand € 146,37 € 101,80 

per week € 33,78 € 23,49 

per dag € 6,76 € 4,70 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (8,35/36,50 - 13,85/42,00) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.975,33 per maand

€ 686,58 per week

€ 137,32 per dag

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom III

per maand € 836,30 € 686,04 

per week € 192,98 € 158,31 

per dag € 38,60 € 31,66 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,35/36,50) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,35%  0,00%  0,00%

€ 6.036  8,35%  8,35%  0,00%

€ 11.640  8,35%  8,35%  0,00%

€ 13.968  8,35%  8,35%  0,00%

€ 14.064  8,35%  8,35%  0,00%

€ 19.823  13,85%  13,85%  0,53%

€ 33.590  42,00%  42,00%  0,53%

€ 33.858  42,00%  42,00%  0,53%

€ 56.936  42,00%  42,00%  0,00%

€ 57.586  52,00%  52,00%  0,00%
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6  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 20 of meer vakantiedagen per jaar

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom 
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in de 
tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/36,50

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.880,22 per maand

€ 433,89 per week

€ 86,78 per dag

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/36,50

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.880,22 per maand € 3.183,09 per maand

€ 433,89 per week € 734,55 per week

€ 86,78 per dag € 146,91 per dag

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom III

per maand € 684,55 € 476,11 

per week € 157,97 € 109,87 

per dag € 31,59 € 21,97 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 13,85/42,00 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 156,59 € 108,90 

per week € 36,14 € 25,13 

per dag € 7,23 € 5,03 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (8,35/36,50 - 13,85/42,00) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding. 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 3.183,09 per maand

€ 734,55 per week

€ 146,91 per dag

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom III

per maand € 894,69 € 733,94 

per week € 206,46 € 169,37 

per dag € 41,29 € 33,87 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,35/36,50) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,35%  0,00%  0,00%

€ 6.036  8,35%  8,35%  0,00%

€ 11.640  8,35%  8,35%  0,00%

€ 13.968  8,35%  8,35%  0,00%

€ 14.064  8,35%  8,35%  0,00%

€ 19.823  13,85%  13,85%  0,53%

€ 33.590  42,00%  42,00%  0,53%

€ 33.858  42,00%  42,00%  0,53%

€ 56.936  42,00%  42,00%  0,00%

€ 57.586  52,00%  52,00%  0,00%
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B2  Werknemers die uitsluitend belastingplichtig zijn 
en jonger dan AOW-leeftijd en met tijdelijke heffingskorting

Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 19822 a2.2 0 a2.3 0

a3.1 33589 a3.2 0 a3.3 0

a4.1 57585 a4.2 0 a4.3 0

b1.1 8,35 b1.2 0 b1.3 0

b2.1 13,85 b2.2 0 b2.3 0

b3.1 42,00 b3.2 0 b3.3 0

b4.1 52,00 b4.2 0 b4.3 0

bmax1 52,00 bmax2 0 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 1655 c2.2 0 c2.3 0

c3.1 3561 c3.2 0 c3.3 0

c4.1 13639 c4.2 0 c4.3 0

m1 0,00415 m2 0 w11 16043

mLmax1 38 mLmax2 0 w21 21393

n1 0,04502 n2 0 w12 0,14355

kmax1 508 kmax2 0 w22 0,02610

smax1 43 smax2 0 w3 256

t 49770 t 0

u1 0,00915 u2 0

rmax1 465 rmax2 0

d1 0 h1.1 0,0053

d2 504 h2.1 196

d3 0 h1.2 0

d4 0 h2.2 0

d5 0

d6 0 v1 0,00330

d7 0 vmax1 61

d10 0
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4  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers zonder vakantiebonnen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in de 
tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/36,50

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/36,50

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.803,50 per maand

€ 382,16 per week € 646,97 per week

€ 76,44 per dag € 129,40 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.410,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom II kolom IV

per maand € 597,83 € 414,25 

per week € 137,96 € 95,60 

per dag € 27,59 € 19,12 

per kwartaal € 1.793,50 € 1.242,75 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 13,85/42,00 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom II kolom IV

per maand € 132,83 € 90,83 

per week € 30,65 € 20,96 

per dag € 6,13 € 4,19 

per vier weken € 398,50 € 272,50 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (8,35/36,50 - 13,85/42,00) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.803,50 per maand

€ 646,97 per week

€ 129,40 per dag

€ 8.410,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom II kolom IV

per maand € 788,00 € 646,42 

per week € 181,85 € 149,17 

per dag € 36,37 € 29,83 

per kwartaal € 2.364,00 € 1.939,25 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,35/36,50) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,35%  0,00%  0,00%

€ 6.036  8,35%  8,35%  0,00%

€ 11.640  8,35%  8,35%  0,00%

€ 13.968  8,35%  8,35%  0,00%

€ 14.064  8,35%  8,35%  0,00%

€ 19.823  13,85%  13,85%  0,53%

€ 33.590  42,00%  42,00%  0,53%

€ 33.858  42,00%  42,00%  0,53%

€ 56.936  42,00%  42,00%  0,00%

€ 57.586  52,00%  52,00%  0,00%
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5  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 19 of minder vakantiedagen per jaar

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom 
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in de 
tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/36,50

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.757,50 per maand

€ 405,56 per week

€ 81,12 per dag

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/36,50

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.757,50 per maand € 2.975,33 per maand

€ 405,56 per week € 686,58 per week

€ 81,12 per dag € 137,32 per dag

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom II kolom IV

per maand € 634,47 € 439,64 

per week € 146,41 € 101,45 

per dag € 29,28 € 20,29 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 13,85/42,00 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom II kolom IV

per maand € 140,97 € 96,40 

per week € 32,53 € 22,24 

per dag € 6,51 € 4,45 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (8,35/36,50 - 13,85/42,00) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.975,33 per maand

€ 686,58 per week

€ 137,32 per dag

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom II kolom IV

per maand € 836,30 € 686,04 

per week € 192,98 € 158,31 

per dag € 38,60 € 31,66 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,35/36,50) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,35%  0,00%  0,00%

€ 6.036  8,35%  8,35%  0,00%

€ 11.640  8,35%  8,35%  0,00%

€ 13.968  8,35%  8,35%  0,00%

€ 14.064  8,35%  8,35%  0,00%

€ 19.823  13,85%  13,85%  0,53%

€ 33.590  42,00%  42,00%  0,53%

€ 33.858  42,00%  42,00%  0,53%

€ 56.936  42,00%  42,00%  0,00%

€ 57.586  52,00%  52,00%  0,00%
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6  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met vakantiebonnen  
voor 20 of meer vakantiedagen per jaar

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom 
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in de 
tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/36,50

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.880,22 per maand

€ 433,89 per week

€ 86,78 per dag

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/36,50

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.880,22 per maand € 3.183,09 per maand

€ 433,89 per week € 734,55 per week

€ 86,78 per dag € 146,91 per dag

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom II kolom IV

per maand € 678,78 € 470,34 

per week € 156,64 € 108,54 

per dag € 31,33 € 21,71 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 13,85/42,00 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom II kolom IV

per maand € 150,82 € 103,13 

per week € 34,80 € 23,80 

per dag € 6,96 € 4,76 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (8,35/36,50 - 13,85/42,00) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 3.183,09 per maand

€ 734,55 per week

€ 146,91 per dag

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom II kolom IV

per maand € 894,69 € 733,94 

per week € 206,46 € 169,37 

per dag € 41,29 € 33,87 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,35/36,50) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,35%  0,00%  0,00%

€ 6.036  8,35%  8,35%  0,00%

€ 11.640  8,35%  8,35%  0,00%

€ 13.968  8,35%  8,35%  0,00%

€ 14.064  8,35%  8,35%  0,00%

€ 19.823  13,85%  13,85%  0,53%

€ 33.590  42,00%  42,00%  0,53%

€ 33.858  42,00%  42,00%  0,53%

€ 56.936  42,00%  42,00%  0,00%

€ 57.586  52,00%  52,00%  0,00%
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C1 Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de AOW en de ANW en jonger dan AOW-leeftijd
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 19822 a2.2 0 a2.3 0

a3.1 33589 a3.2 0 a3.3 0

a4.1 57585 a4.2 0 a4.3 0

b1.1 26,85 b1.2 0 b1.3 0

b2.1 32,35 b2.2 0 b2.3 0

b3.1 42,00 b3.2 0 b3.3 0

b4.1 52,00 b4.2 0 b4.3 0

bmax1 52,00 bmax2 0 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 5322 c2.2 0 c2.3 0

c3.1 9775 c3.2 0 c3.3 0

c4.1 19853 c4.2 0 c4.3 0

m1 0 m2 0 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

kmax1 0 kmax2 0 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

t 0 t 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0

d1 0 h1.1 0,01706

d2 1621 h2.1 633

d3 0 h1.2 0

d4 0 h2.2 0

d5 0

d6 0 v1 0

d7 0 vmax1 0

d10 0
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 26,85/36,50

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 26,85/36,50 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.803,50 per maand

€ 382,16 per week € 646,97 per week

€ 76,44 per dag € 129,40 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.410,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom III

per maand € 602,92 € 419,33 

per week € 139,13 € 96,77 

per dag € 27,83 € 19,35 

per kwartaal € 1.808,75 € 1.258,00 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 32,35/42,00 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom III

per maand € 443,50 € 308,42 

per week € 102,35 € 71,17 

per dag € 20,47 € 14,23 

per kwartaal € 1.330,50 € 925,25 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (26,85/36,50 - 32,35/42,00) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.803,50 per maand

€ 646,97 per week

€ 129,40 per dag

€ 8.410,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom III

per maand € 270,17 € 221,67 

per week € 62,35 € 51,15 

per dag € 12,47 € 10,23 

per kwartaal € 810,50 € 665,00 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 26,85/36,50) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  26,85%  0,00%  0,00%

€ 6.036  26,85%  26,85%  0,00%

€ 11.640  26,85%  26,85%  0,00%

€ 13.968  26,85%  26,85%  0,00%

€ 14.064  26,85%  26,85%  0,00%

€ 19.823  32,35%  32,35%  1,70%

€ 33.590  42,00%  42,00%  1,70%

€ 33.858  42,00%  42,00%  1,70%

€ 56.936  42,00%  42,00%  0,00%

€ 57.586  52,00%  52,00%  0,00%
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C2  Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de AOW en de ANW en jonger dan AOW-leeftijd en met tijdelijke 
heffingskorting

Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 19645 a2.2 0 a2.3 0

a3.1 33363 a3.2 0 a3.3 0

a4.1 56531 a4.2 0 a4.3 0

b1.1 23,60 b1.2 0 b1.3 0

b2.1 29,35 b2.2 0 b2.3 0

b3.1 42,00 b3.2 0 b3.3 0

b4.1 52,00 b4.2 0 b4.3 0

bmax.1 52,00 bmax.2 0 bmax.3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 4636 c2.2 0 c2.3 0

c3.1 8662 c3.2 0 c3.3 0

c4.1 18392 c4.2 0 c4.3 0

m1 0 m2 0 w11 0

m.L max1 0 m.L max2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

k max1 0 k max2 0 w22 0

s max1 0 s max2 0 w3 0

t 0 t 0

u1 0 u2 0

r max1 0 r max2 0

d1 0 h1.1 0,01302

d2 1370 h2.1 479

d3 0 h1.2 0

d4 0 h2.2 0

d5 0

d6 0 v1 0,00670

d7 0 vmax1 121

d10 0
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in de 
tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 26,85/36,50

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 26,85/36,50 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.803,50 per maand

€ 382,16 per week € 646,97 per week

€ 76,44 per dag € 129,40 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.410,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom II kolom IV

per maand € 597,83 € 414,25 

per week € 137,96 € 95,60 

per dag € 27,59 € 19,12 

per kwartaal € 1.793,50 € 1.242,75 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 32,35/42,00 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom II kolom IV

per maand € 438,42 € 303,33 

per week € 101,17 € 70,00 

per dag € 20,23 € 14,00 

per kwartaal € 1.315,25 € 910,00 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (26,85/36,50 - 32,35/42,00) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.803,50 per maand

€ 646,97 per week

€ 129,40 per dag

€ 8.410,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom II kolom IV

per maand € 270,17 € 221,67 

per week € 62,35 € 51,15 

per dag € 12,47 € 10,23 

per kwartaal € 810,50 € 665,00 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 26,85/36,50) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  26,85%  0,00%  0,00%

€ 6.036  26,85%  26,85%  0,00%

€ 11.640  26,85%  26,85%  0,00%

€ 13.968  26,85%  26,85%  0,00%

€ 14.064  26,85%  26,85%  0,00%

€ 19.823  32,35%  32,35%  1,70%

€ 33.590  42,00%  42,00%  1,70%

€ 33.858  42,00%  42,00%  1,70%

€ 56.936  42,00%  42,00%  0,00%

€ 57.586  52,00%  52,00%  0,00%
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D1 Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de AWBZ en jonger dan AOW-leeftijd
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 19822 a2.2 0 a2.3 0

a3.1 33589 a3.2 0 a3.3 0

a4.1 57585 a4.2 0 a4.3 0

b1.1 18,00 b1.2 0 b1.3 0

b2.1 23,50 b2.2 0 b2.3 0

b3.1 42,00 b3.2 0 b3.3 0

b4.1 52,00 b4.2 0 b4.3 0

bmax1 52,00 bmax2 0 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 3567 c2.2 0 c2.3 0

c3.1 6802 c3.2 0 c3.3 0

c4.1 16880 c4.2 0 c4.3 0

m1 0 m2 0 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

kmax1 0 kmax2 0 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

t 0 t 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0

d1 0 h1.1 0,01144

d2 1087 h2.1 424

d3 0 h1.2 0

d4 0 h2.2 0

d5 0

d6 0 v1 0

d7 0 vmax1 0

d10 0
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom 
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in de 
tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 18,00/36,50

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 18,00/36,50

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.803,50 per maand

€ 382,16 per week € 646,97 per week

€ 76,44 per dag € 129,40 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.410,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom III

per maand € 602,92 € 419,33 

per week € 139,13 € 96,77 

per dag € 27,83 € 19,35 

per kwartaal € 1.808,75 € 1.258,00 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 23,50/42,00 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom III

per maand € 297,25 € 206,67 

per week € 68,60 € 47,69 

per dag € 13,72 € 9,54 

per kwartaal € 891,75 € 620,00 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (18,00/36,50 - 23,50/42,00) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.803,50 per maand

€ 646,97 per week

€ 129,40 per dag

€ 8.410,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom III

per maand € 517,92 € 424,92 

per week € 119,52 € 98,06 

per dag € 23,90 € 19,61 

per kwartaal € 1.553,75 € 1.274,75 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 18,00/36,50) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  18,00%  0,00%  0,00%

€ 6.036  18,00%  18,00%  0,00%

€ 11.640  18,00%  18,00%  0,00%

€ 13.968  18,00%  18,00%  0,00%

€ 14.064  18,00%  18,00%  0,00%

€ 19.823  23,50%  23,50%  1,14%

€ 33.590  42,00%  42,00%  1,14%

€ 33.858  42,00%  42,00%  1,14%

€ 56.936  42,00%  42,00%  0,00%

€ 57.586  52,00%  52,00%  0,00%
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D2  Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de AWBZ en jonger dan AOW-leeftijd 
en met de tijdelijke heffingskorting

Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 19822 a2.2 0 a2.3 0

a3.1 33589 a3.2 0 a3.3 0

a4.1 57585 a4.2 0 a4.3 0

b1.1 18,00 b1.2 0 b1.3 0

b2.1 23,50 b2.2 0 b2.3 0

b3.1 42,00 b3.2 0 b3.3 0

b4.1 52,00 b4.2 0 b4.3 0

bmax1 52,00 bmax2 0 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 3567 c2.2 0 c2.3 0

c3.1 6802 c3.2 0 c3.3 0

c4.1 16880 c4.2 0 c4.3 0

m1 0 m2 0 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

kmax1 0 kmax2 0 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

t 0 t 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0

d1 0 h1.1 0,01144

d2 1087 h2.1 424

d3 0 h1.2 0

d4 0 h2.2 0

d5 0

d6 0 v1 0,00330

d7 0 vmax1 61

d10 0
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom 
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in de 
tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 18,00/36,50

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 18,00/36,50

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.803,50 per maand

€ 382,16 per week € 646,97 per week

€ 76,44 per dag € 129,40 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.410,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom II kolom IV

per maand € 597,83 € 414,25 

per week € 137,96 € 95,60 

per dag € 27,59 € 19,12 

per kwartaal € 1.793,50 € 1.242,75 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 23,50/42,00 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom II kolom IV

per maand € 292,17 € 201,58 

per week € 67,42 € 46,52 

per dag € 13,48 € 9,30 

per kwartaal € 876,50 € 604,75 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (18,00/36,50 - 23,50/42,00) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.803,50 per maand

€ 646,97 per week

€ 129,40 per dag

€ 8.410,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom II kolom IV

per maand € 517,92 € 424,92 

per week € 119,52 € 98,06 

per dag € 23,90 € 19,61 

per kwartaal € 1.553,75 € 1.274,75 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 18,00/36,50) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  18,00%  0,00%  0,00%

€ 6.036  18,00%  18,00%  0,00%

€ 11.640  18,00%  18,00%  0,00%

€ 13.968  18,00%  18,00%  0,00%

€ 14.064  18,00%  18,00%  0,00%

€ 19.823  23,50%  23,50%  1,14%

€ 33.590  42,00%  42,00%  1,14%

€ 33.858  42,00%  42,00%  1,14%

€ 56.936  42,00%  42,00%  0,00%

€ 57.586  52,00%  52,00%  0,00%
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E1 Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de AOW en de ANW en jonger dan AOW-leeftijd
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 19645 a2.2 0 a2.3 0

a3.1 33363 a3.2 0 a3.3 0

a4.1 56531 a4.2 0 a4.3 0

b1.1 18,50 b1.2 0 b1.3 0

b2.1 18,50 b2.2 0 b2.3 0

b3.1 0,00 b3.2 0 b3.3 0

b4.1 0,00 b4.2 0 b4.3 0

bmax.1 0,00 bmax.2 0 bmax.3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 3634 c2.2 0 c2.3 0

c3.1 6171 c3.2 0 c3.3 0

c4.1 6171 c4.2 0 c4.3 0

m1 0 m2 0 w11 0

m.L max1 0 m.L max2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

k max1 0 k max2 0 w22 0

s max1 0 s max2 0 w3 0

t 0 t 0

u1 0 u2 0

r max1 0 r max2 0

d1 0 h1.1 0,01020

d2 1074 h2.1 376

d3 0 h1.2 0

d4 0 h2.2 0

d5 0

d6 0 v1 0

d7 0 vmax1 0

d10 0

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend 
door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 18,50/36,50

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 18,50/36,50
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.803,50 per maand

€ 382,16 per week € 646,97 per week

€ 76,44 per dag € 129,40 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.410,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom III

per maand € 602,92 € 419,33 

per week € 139,13 € 96,77 

per dag € 27,83 € 19,35 

per kwartaal € 1.808,75 € 1.258,00 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 18,50/42,00 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom III

per maand € 305,58 € 212,50 

per week € 70,52 € 49,04 

per dag € 14,10 € 9,81 

per kwartaal € 916,75 € 637,50 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (18,50/36,50 - 18,50/42,00) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.803,50 per maand

€ 646,97 per week

€ 129,40 per dag

€ 8.410,50 per kwartaal

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 18,50/36,50 en tel dit op bij

kolom I kolom III

per maand € 517,75 € 424,67 

per week € 119,48 € 98,00 

per dag € 23,90 € 19,60 

per kwartaal € 1.553,25 € 1.274,00 

De maximale inhouding is

kolom I kolom III

per maand € 517,75 € 461,00 

per week € 119,48 € 106,38 

per dag € 23,90 € 21,28 

per kwartaal € 1.553,25 € 1.383,00 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  18,50%  0,00%  0,00%

€ 6.036  18,50%  18,50%  0,00%

€ 11.640  18,50%  18,50%  0,00%

€ 13.968  18,50%  18,50%  0,00%

€ 14.064  18,50%  18,50%  0,00%

€ 19.823  18,50%  18,50%  1,17%

€ 33.590  18,50%  18,50%  1,17%

€ 33.858  18,50%  18,50%  1,17%

€ 56.936  18,50%  18,50%  0,00%

€ 57.586  18,50%  18,50%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom III

Het maximale premiebedrag is € 6.213 € 5.532 
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F1 Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de AWBZ en jonger dan AOW-leeftijd
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 19822 a2.2 0 a2.3 0

a3.1 33589 a3.2 0 a3.3 0

a4.1 57585 a4.2 0 a4.3 0

b1.1 9,65 b1.2 0 b1.3 0

b2.1 9,65 b2.2 0 b2.3 0

b3.1 0,00 b3.2 0 b3.3 0

b4.1 0,00 b4.2 0 b4.3 0

bmax1 0,00 bmax2 0 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 1912 c2.2 0 c2.3 0

c3.1 3240 c3.2 0 c3.3 0

c4.1 3240 c4.2 0 c4.3 0

m1 0 m2 0 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

kmax1 0 kmax2 0 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

t 0 t 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0

d1 0 h1.1 0,00613

d2 583 h2.1 227

d3 0 h1.2 0

d4 0 h2.2 0

d5 0

d6 0 v1 0

d7 0 vmax1 0

d10 0

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom 
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in de 
tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 9,65/36,50

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 9,65/36,50
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.803,50 per maand

€ 382,16 per week € 646,97 per week

€ 76,44 per dag € 129,40 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.410,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom III

per maand € 602,92 € 419,33 

per week € 139,13 € 96,77 

per dag € 27,83 € 19,35 

per kwartaal € 1.808,75 € 1.258,00 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 9,65/42,00 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom III

per maand € 159,33 € 110,75 

per week € 36,77 € 25,56 

per dag € 7,35 € 5,11 

per kwartaal € 478,00 € 332,25 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (9,65/36,50 - 9,65/42,00) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.803,50 per maand

€ 646,97 per week

€ 129,40 per dag

€ 8.410,50 per kwartaal

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) met de 
factor 9,65/36,50 en tel dit op bij

kolom I kolom III

per maand € 270,00 € 221,42 

per week € 62,31 € 51,10 

per dag € 12,46 € 10,22 

per kwartaal € 810,00 € 664,25 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 270,00 € 240,33 

per week € 62,31 € 55,46 

per dag € 12,46 € 11,09 

per kwartaal € 810,00 € 721,00 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  9,65%  0,00%  0,00%

€ 6.036  9,65%  9,650%  0,00%

€ 11.640  9,650%  9,650%  0,00%

€ 13.968  9,650%  9,650%  0,00%

€ 14.064  9,650%  9,650%  0,00%

€ 19.823  9,650%  9,650%  0,61%

€ 33.590  9,650%  9,650%  0,61%

€ 33.858  9,650%  9,650%  0,61%

€ 56.936  9,650%  9,650%  0,00%

€ 57.586  9,650%  9,650%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom III

Het maximale premiebedrag is € 3.240 € 2.884 
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G1 Werknemers die uitsluitend premieplichtig zijn, van AOW-leeftijd en ouder en geboren in 1945 of eerder
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 19822 a2.3 0

a3.1 0 a3.2 33857 a3.3 0

a4.1 0 a4.2 57585 a4.3 0

b1.1 0 b1.2 10,25 b1.3 0

b2.1 0 b2.2 10,25 b2.3 0

b3.1 0 b3.2 0,00 b3.3 0

b4.1 0 b4.2 0,00 b4.3 0

bmax1 0 bmax2 0,00 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 2031 c2.3 0

c3.1 0 c3.2 3469 c3.3 0

c4.1 0 c4.2 3469 c4.3 0

m1 0 m2 0,00509 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 46 w21 0

n1 0 n2 0,05527 w12 0

kmax1 0 kmax2 624 w22 0

smax1 0 smax2 53 w3 0

t 0 t 49770

u1 0 u2 0,01123

rmax1 0 rmax2 571

d1 0 h1.1 0

d2 0 h2.1 0

d3 0 h1.2 0,00651

d4 1194 h2.2 241

d5 703

d6 1433 v1 0

d7 942 vmax1 0

d10 35770

1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de 
factor 10,25/18,60

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 10,25/18,60

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

€ 1.528,62 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 10,25/18,60
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1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.821,50 per maand

€ 382,16 per week € 651,12 per week

€ 76,44 per dag € 130,23 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.464,50 per kwartaal

€ 1.528,62 per vier weken € 2.604,47 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 € 307,17 € 32,42 

per week € 70,88 € 7,48 

per dag € 14,18 € 1,50 

per kwartaal € 921,50 € 97,25 

per vier weken € 283,54 € 29,92 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,25/24,10 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 169,25 € 17,75 

per week € 39,06 € 4,10 

per dag € 7,81 € 0,82 

per kwartaal € 507,75 € 53,25 

per vier weken € 156,23 € 16,38 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (10,25/18,60 - 10,25/24,10) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Correctie voor verdere afbouw algemene heffingskorting

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.821,50 per maand € 2.983,50 per maand

€ 651,12 per week € 688,50 per week

€ 130,23 per dag € 137,70 per dag

€ 8.464,50 per kwartaal € 8.950,50 per kwartaal

€ 2.604,47 per vier weken € 2.754,00 per vier weken

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 10,25/18,60 en tel dit op bij

kolom I kolom II

per maand € 289,08 € 137,58 

per week € 66,71 € 31,75 

per dag € 13,34 € 6,35 

per kwartaal € 867,25 € 412,75 

per vier weken € 266,85 € 127,00 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.983,50 per maand € 4.149,00 per maand

€ 688,50 per week € 957,47 per week

€ 137,70 per dag € 191,50 per dag

€ 8.950,50 per kwartaal € 12.447,00 per kwartaal

€ 2.754,00 per vier weken € 3.829,85 per vier weken

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 10,25/18,60 en tel dit op bij

kolom I kolom II

per maand € 289,08 € 178,50 

per week € 66,71 € 41,19 

per dag € 13,34 € 8,24 

per kwartaal € 867,25 € 535,50 

per vier weken € 266,85 € 164,77 
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1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 4.149,00 per maand

€ 957,47 per week

€ 191,50 per dag

€ 12.447,00 per kwartaal

€ 3.829,85 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door

kolom I kolom II

per maand € 289,08 € 230,50 

per week € 66,71 € 53,19 

per dag € 13,34 € 10,64 

per kwartaal € 867,25 € 691,50 

per vier weken € 266,85 € 212,77 

te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) vermenigvuldigd met de factor 10,25/18,60

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 10,25/18,60 en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

De maximale inhouding is dan

kolom I kolom II

per maand € 289,08 € 246,17 

per week € 66,71 € 56,81 

per dag € 13,34 € 11,36 

per kwartaal € 867,25 € 738,50 

per vier weken € 266,85 € 227,23 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  10,25%  0,00%  0,00%

€ 6.351  10,25%  0,00%  0,00%

€ 9.011  10,25%  0,00%  0,00%

€ 15.697  10,25%  10,25%  0,00%

€ 19.464  10,25%  10,25%  0,00%

€ 19.823  10,25%  10,25%  0,65%

€ 33.590  10,25%  10,25%  0,65%

€ 33.858  10,25%  10,25%  0,65%

€ 49.771  10,25%  10,25%  1,77%

€ 56.936  10,25%  10,25%  1,12%

€ 57.586  10,25%  10,25%  1,12%

€ 100.671  10,25%  10,25%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II

is het maximale premiebedrag € 3.469 € 2.954 
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2 Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom 
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen 
met de factor 10,25/18,60

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 10,25/18,60

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.638,00 per maand € 2.799,00 per maand

€ 378,00 per week € 645,93 per week

€ 75,60 per dag € 129,19 per dag

€ 4.914,00 per kwartaal € 8.397,00 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 (alleen SVB)

per maand € 307,17 € 126,75 € 90,67 

per week € 70,88 € 29,25 € 20,92 

per dag € 14,18 € 5,85 € 4,18 

per kwartaal € 921,50 € 380,25 € 272,00 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,25/24,10 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 169,25 € 69,75 € 49,83 

per week € 39,06 € 16,10 € 11,50 

per dag € 7,81 € 3,22 € 2,30 

per kwartaal € 507,75 € 209,25 € 149,50 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (10,25/18,60 - 10,25/24,10) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Correctie voor verdere afbouw algemene heffingskorting

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.821,50 per maand € 2.983,50 per maand

€ 651,12 per week € 688,50 per week

€ 130,23 per dag € 137,70 per dag

€ 8.464,50 per kwartaal € 8.950,50 per kwartaal

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 10,25/18,60 en tel dit op bij

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 289,08 € 189,58 € 169,67 

per week € 66,71 € 43,75 € 39,15 

per dag € 13,34 € 8,75 € 7,83 

per kwartaal € 867,25 € 568,75 € 509,00 
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2 Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.983,50 per maand

€ 688,50 per week

€ 137,70 per dag

€ 8.950,50 per kwartaal

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 10,25/18,60 en tel dit op bij

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 289,08 € 230,50 € 210,58 

per week € 66,71 € 53,19 € 48,60 

per dag € 13,34 € 10,64 € 9,72 

per kwartaal € 867,25 € 691,50 € 631,75 

De maximale inhouding is dan

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 289,08 € 250,58 € 230,67 

per week € 66,71 € 57,83 € 53,23 

per dag € 13,34 € 11,57 € 10,65 

per kwartaal € 867,25 € 751,75 € 692,00 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  10,25%  0,00%  0,00%

€ 6.036  10,25%  0,00%  0,00%

€ 11.640  10,25%  10,25%  0,00%

€ 13.968  10,25%  10,25%  0,00%

€ 14.064  10,25%  10,25%  0,00%

€ 19.823  10,25%  10,25%  0,65%

€ 33.590  10,25%  10,25%  0,65%

€ 33.858  10,25%  10,25%  0,65%

€ 56.936  10,25%  10,25%  0,00%

€ 57.586  10,25%  10,25%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

Het maximale premiebedrag is

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

€ 3.469 € 3.007 € 2.768 
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G2  Werknemers die uitsluitend premieplichtig zijn van AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 0 a2.3 19822

a3.1 0 a3.2 0 a3.3 33589

a4.1 0 a4.2 0 a4.3 57585

b1.1 0 b1.2 0 b1.3 10,25

b2.1 0 b2.2 0 b2.3 10,25

b3.1 0 b3.2 0 b3.3 0,00

b4.1 0 b4.2 0 b4.3 0,00

bmax1 0 bmax2 0 bmax3 0,00

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 0 c2.3 2031

c3.1 0 c3.2 0 c3.3 3442

c4.1 0 c4.2 0 c4.3 3442

m1 0 m2 0,00509 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 46 w21 0

n1 0 n2 0,05527 w12 0

kmax1 0 kmax2 624 w22 0

smax1 0 smax2 53 w3 0

t 0 t 49770

u1 0 u2 0,01123

rmax1 0 rmax2 571

d1 0 h1.1 0

d2 0 h2.1 0

d3 0 h1.2 0,00651

d4 1194 h2.2 241

d5 703

d6 1433 v1 0

d7 942 vmax1 0

d10 35770
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1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de 
factor 10,25/18,60

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 10,25/18,60

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

€ 1.528,62 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 10,25/18,60

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.803,50 per maand

€ 382,16 per week € 646,97 per week

€ 76,44 per dag € 129,40 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.410,50 per kwartaal

€ 1.528,62 per vier weken € 2.587,85 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom V kolom VI

per maand € 307,17 € 32,42 

per week € 70,88 € 7,48 

per dag € 14,18 € 1,50 

per kwartaal € 921,50 € 97,25 

per vier weken € 283,54 € 29,92 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,25/24,10 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom V kolom VI

per maand € 169,25 € 17,75 

per week € 39,06 € 4,10 

per dag € 7,81 € 0,82 

per kwartaal € 507,75 € 53,25 

per vier weken € 156,23 € 16,38 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (10,25/18,60 - 10,25/24,10) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Correctie voor verdere afbouw algemene heffingskorting

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.803,50 per maand € 2.983,50 per maand

€ 646,97 per week € 688,50 per week

€ 129,40 per dag € 137,70 per dag

€ 8.410,50 per kwartaal € 8.950,50 per kwartaal

€ 2.587,85 per vier weken € 2.754,00 per vier weken

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 10,25/18,60 en tel dit op bij 

kolom V kolom VI

per maand € 286,83 € 135,33 

per week € 66,19 € 31,23 

per dag € 13,24 € 6,25 

per kwartaal € 860,50 € 406,00 

per vier weken € 264,77 € 124,92 
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1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.983,50 per maand € 4.149,00 per maand

€ 688,50 per week € 957,47 per week

€ 137,70 per dag € 191,50 per dag

€ 8.950,50 per kwartaal € 12.447,00 per kwartaal

€ 2.754,00 per vier weken € 3.829,85 per vier weken

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 10,25/18,60 en tel dit op bij

kolom V kolom VI

per maand € 286,83 € 176,25 

per week € 66,19 € 40,67 

per dag € 13,24 € 8,13 

per kwartaal € 860,50 € 528,75 

per vier weken € 264,77 € 162,69 

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 4.149,00 per maand

€ 957,47 per week

€ 191,50 per dag

€ 12.447,00 per kwartaal

€ 3.829,85 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door

kolom V kolom VI

per maand € 286,83 € 228,25 

per week € 66,19 € 52,67 

per dag € 13,24 € 10,53 

per kwartaal € 860,50 € 684,75 

per vier weken € 264,77 € 210,69 

te verminderen met het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) vermenigvuldigd met de factor 10,25/18,60

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 10,25/18,60 en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

De maximale inhouding is dan

kolom V kolom VI

per maand € 286,83 € 243,92 

per week € 66,19 € 56,29 

per dag € 13,24 € 11,26 

per kwartaal € 860,50 € 731,75 

per vier weken € 264,77 € 225,15 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  10,25%  0,00%  0,00%

€ 6.351  10,25%  0,00%  0,00%

€ 9.011  10,25%  0,00%  0,00%

€ 15.697  10,25%  10,25%  0,00%

€ 19.464  10,25%  10,25%  0,00%

€ 19.823  10,25%  10,25%  0,65%

€ 33.590  10,25%  10,25%  0,65%

€ 33.858  10,25%  10,25%  0,65%

€ 49.771  10,25%  10,25%  1,77%

€ 56.936  10,25%  10,25%  1,12%

€ 57.586  10,25%  10,25%  1,12%

€ 100.671  10,25%  10,25%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom V kolom VI

Het maximale premiebedrag is € 3.442 € 2.927 
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2  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de 
factor 10,25/18,60

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 10,25/18,60

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.803,50 per maand

€ 382,16 per week € 646,97 per week

€ 76,44 per dag € 129,40 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.410,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 307,17 € 126,75 € 90,67 

per week € 70,88 € 29,25 € 20,92 

per dag € 14,18 € 5,85 € 4,18 

per kwartaal € 921,50 € 380,25 € 272,00 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,25/24,10 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 169,25 € 69,75 € 49,83 

per week € 39,06 € 16,10 € 11,50 

per dag € 7,81 € 3,22 € 2,30 

per kwartaal € 507,75 € 209,25 € 149,50 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (10,25/18,60 – 10,25/24,10) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding

Correctie voor verdere afbouw algemene heffingskorting
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.803,50 per maand € 2.983,50 per maand

€ 646,97 per week € 688,50 per week

€ 129,40 per dag € 137,70 per dag

€ 8.410,50 per kwartaal € 8.950,50 per kwartaal

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) met de 
factor 10,25/18,60 en tel dit op bij

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 286,83 € 187,33 € 167,42 

per week € 66,19 € 43,23 € 38,63 

per dag € 13,24 € 8,65 € 7,73 

per kwartaal € 860,50 € 562,00 € 502,25 
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2  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.983,50 per maand

€ 688,50 per week

€ 137,70 per dag

€ 8.950,50 per kwartaal

vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) met de 
factor 10,25/18,60 en tel dit op bij

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 286,83 € 228,25 € 208,33 

per week € 66,19 € 52,67 € 48,08 

per dag € 13,24 € 10,53 € 9,62 

per kwartaal € 860,50 € 684,75 € 625,00 

De maximale inhouding is dan

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 286,83 € 248,33 € 228,42 

per week € 66,19 € 57,31 € 52,71 

per dag € 13,24 € 11,46 € 10,54 

per kwartaal € 860,50 € 745,00 € 685,25 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  10,25%  0,00%  0,00%

€ 6.036  10,25%  0,00%  0,00%

€ 11.640  10,25%  10,25%  0,00%

€ 13.968  10,25%  10,25%  0,00%

€ 14.064  10,25%  10,25%  0,00%

€ 19.823  10,25%  10,25%  0,65%

€ 33.590  10,25%  10,25%  0,65%

€ 33.858  10,25%  10,25%  0,65%

€ 56.936  10,25%  10,25%  0,00%

€ 57.586  10,25%  10,25%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

Het maximale premiebedrag is € 3.442 € 2.980 € 2.741 
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H1 Werknemers die uitsluitend belastingplichtig zijn, van AOW-leeftijd en ouder en geboren in 1945 of eerder
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 19822 a2.3 0

a3.1 0 a3.2 33857 a3.3 0

a4.1 0 a4.2 57585 a4.3 0

b1.1 0 b1.2 8,35 b1.3 0

b2.1 0 b2.2 13,85 b2.3 0

b3.1 0 b3.2 42,00 b3.3 0

b4.1 0 b4.2 52,00 b4.3 0

bmax1 0 bmax2 52,00 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 1655 c2.3 0

c3.1 0 c3.2 3598 c3.3 0

c4.1 0 c4.2 13563 c4.3 0

m1 0 m2 0,00415 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 38 w21 0

n1 0 n2 0,04502 w12 0

kmax1 0 kmax2 508 w22 0

smax1 0 smax2 43 w3 0

t 0 t 49770

u1 0 u2 0,00915

rmax1 0 rmax2 465

d1 0 h1.1 0

d2 0 h2.1 0

d3 0 h1.2 0,0053

d4 972 h2.2 196

d5 573

d6 1167 v1 0

d7 768 vmax1 0

d10 35770
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1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de 
factor 8,35/18,60

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in 
de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/18,60

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

€ 1.528,62 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/18,60

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.821,50 per maand

€ 382,16 per week € 651,12 per week

€ 76,44 per dag € 130,23 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.464,50 per kwartaal

€ 1.528,62 per vier weken € 2.604,47 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 € 307,17 € 32,42 

per week € 70,88 € 7,48 

per dag € 14,18 € 1,50 

per kwartaal € 921,50 € 97,25 

per vier weken € 283,54 € 29,92 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 13,85/24,10 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 137,92 € 14,58 

per week € 31,83 € 3,37 

per dag € 6,37 € 0,67 

per kwartaal € 413,75 € 43,75 

per vier weken € 127,31 € 13,46 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (8,35/18,60 - 13,85/24,10) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.821,50 per maand € 2.983,50 per maand

€ 651,12 per week € 688,50 per week

€ 130,23 per dag € 137,70 per dag

€ 8.464,50 per kwartaal € 8.950,50 per kwartaal

€ 2.604,47 per vier weken € 2.754,00 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 289,17 € 137,75 

per week € 66,73 € 31,79 

per dag € 13,35 € 6,36 

per kwartaal € 867,50 € 413,25 

per vier weken € 266,92 € 127,15 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,35/18,60) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.
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1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.983,50 per maand € 4.149,00 per maand

€ 688,50 per week € 957,47 per week

€ 137,70 per dag € 191,50 per dag

€ 8.950,50 per kwartaal € 12.447,00 per kwartaal

€ 2.754,00 per vier weken € 3.829,85 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 289,17 € 178,67 

per week € 66,73 € 41,23 

per dag € 13,35 € 8,25 

per kwartaal € 867,50 € 536,00 

per vier weken € 266,92 € 164,92 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,35/18,60) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 4.149,00 per maand

€ 957,47 per week

€ 191,50 per dag

€ 12.447,00 per kwartaal

€ 3.829,85 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 € 289,17 € 178,67 

per week € 66,73 € 41,23 

per dag € 13,35 € 8,25 

per kwartaal € 867,50 € 536,00 

per vier weken € 266,92 € 164,92 

Trek het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) vervolgens af van 

kolom I kolom II

per maand € – € 94,33 

per week € – € 21,77 

per dag € – € 4,35 

per kwartaal € – € 283,00 

per vier weken € – € 87,08 

en vermenigvuldig het resultaat met de factor (1 - 8,35/18,60) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,35/18,60) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,35%  0,00%  0,00%

€ 6.351  8,35%  0,00%  0,00%

€ 9.011  8,35%  0,00%  0,00%

€ 15.697  8,35%  8,35%  0,00%

€ 19.464  8,35%  8,35%  0,00%

€ 19.823  13,85%  13,85%  0,53%

€ 33.590  13,85%  13,85%  0,53%

€ 33.858  42,00%  42,00%  0,53%

€ 49.771  42,00%  42,00%  1,44%

€ 56.936  42,00%  42,00%  0,91%

€ 57.586  52,00%  52,00%  0,91%

€ 100.671  52,00%  52,00%  0,00%



Belastingdienst | Herleidingsregels Loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015 – Uitgave januari 52

2  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom 
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen 
met de factor 8,35/18,60

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/18,60

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.821,50 per maand

€ 382,16 per week € 651,12 per week

€ 76,44 per dag € 130,23 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.464,50 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 (alleen SVB)

per maand € 307,17 € 126,75 € 90,67 

per week € 70,88 € 29,25 € 20,92 

per dag € 14,18 € 5,85 € 4,18 

per kwartaal € 921,50 € 380,25 € 272,00 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 13,85/24,10 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 137,92 € 56,92 € 40,67 

per week € 31,83 € 13,13 € 9,38 

per dag € 6,37 € 2,63 € 1,88 

per kwartaal € 413,75 € 170,75 € 122,00 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (8,35/18,60 - 13,85/24,10) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.821,50 per maand € 2.983,50 per maand

€ 651,12 per week € 688,50 per week

€ 130,23 per dag € 137,70 per dag

€ 8.464,50 per kwartaal € 8.950,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 289,17 € 189,75 € 169,92 

per week € 66,73 € 43,79 € 39,21 

per dag € 13,35 € 8,76 € 7,84 

per kwartaal € 867,50 € 569,25 € 509,75 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,35/18,60) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.983,50 per maand

€ 688,50 per week

€ 137,70 per dag

€ 8.950,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 289,17 € 230,67 € 210,83 

per week € 66,73 € 53,23 € 48,65 

per dag € 13,35 € 10,65 € 9,73 

per kwartaal € 867,50 € 692,00 € 632,50 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,35/18,60) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.
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2  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,35%  0,00%  0,00%

€ 6.036  8,35%  0,00%  0,00%

€ 11.640  8,35%  8,35%  0,00%

€ 13.968  8,35%  8,35%  0,00%

€ 14.064  8,35%  8,35%  0,00%

€ 19.823  13,85%  13,85%  0,53%

€ 33.590  13,85%  13,85%  0,53%

€ 33.858  42,00%  42,00%  0,53%

€ 56.936  42,00%  42,00%  0,00%

€ 57.586  52,00%  52,00%  0,00%
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H2  Werknemers die uitsluitend belastingplichtig zijn van AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 0 a2.3 19822

a3.1 0 a3.2 0 a3.3 33589

a4.1 0 a4.2 0 a4.3 57585

b1.1 0 b1.2 0 b1.3 8,35

b2.1 0 b2.2 0 b2.3 13,85

b3.1 0 b3.2 0 b3.3 42,00

b4.1 0 b4.2 0 b4.3 52,00

bmax1 0 bmax2 0 bmax3 52,00

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 0 c2.3 1655

c3.1 0 c3.2 0 c3.3 3561

c4.1 0 c4.2 0 c4.3 13639

m1 0 m2 0,00415 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 38 w21 0

n1 0 n2 0,04502 w12 0

kmax1 0 kmax2 508 w22 0

smax1 0 smax2 43 w3 0

t 0 t 49770

u1 0 u2 0,00915

rmax1 0 rmax2 465

d1 0 h1.1 0

d2 0 h2.1 0

d3 0 h1.2 0,0053

d4 972 h2.2 196

d5 573

d6 1167 v1 0

d7 768 vmax1 0

d10 35770
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1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de 
factor 8,35/18,60

Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/18,60

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

€ 1.528,62 per vier weken

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/18,60

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.803,50 per maand

€ 382,16 per week € 646,97 per week

€ 76,44 per dag € 129,40 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.410,50 per kwartaal

€ 1.528,62 per vier weken € 2.587,85 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom V kolom VI

per maand € 307,17 € 32,42 

per week € 70,88 € 7,48 

per dag € 14,18 € 1,50 

per kwartaal € 921,50 € 97,25 

per vier weken € 283,54 € 29,92 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 13,85/24,10 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom V kolom VI

per maand € 137,92 € 14,58 

per week € 31,83 € 3,37 

per dag € 6,37 € 0,67 

per kwartaal € 413,75 € 43,75 

per vier weken € 127,31 € 13,46 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (8,35/18,60 - 13,85/24,10) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.803,50 per maand € 2.983,50 per maand

€ 646,97 per week € 688,50 per week

€ 129,40 per dag € 137,70 per dag

€ 8.410,50 per kwartaal € 8.950,50 per kwartaal

€ 2.587,85 per vier weken € 2.754,00 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom V kolom VI

per maand € 286,83 € 135,42 

per week € 66,19 € 31,25 

per dag € 13,24 € 6,25 

per kwartaal € 860,50 € 406,25 

per vier weken € 264,77 € 125,00 
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1 Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,35/18,60) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.983,50 per maand € 4.149,00 per maand

€ 688,50 per week € 957,47 per week

€ 137,70 per dag € 191,50 per dag

€ 8.950,50 per kwartaal € 12.447,00 per kwartaal

€ 2.754,00 per vier weken € 3.829,85 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom V kolom VI

per maand € 286,83 € 176,33 

per week € 66,19 € 40,69 

per dag € 13,24 € 8,14 

per kwartaal € 860,50 € 529,00 

per vier weken € 264,77 € 162,77 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,35/18,60) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 4.149,00 per maand

€ 957,47 per week

€ 191,50 per dag

€ 12.447,00 per kwartaal

€ 3.829,85 per vier weken

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag van de inhouding te verminderen met

kolom V kolom VI

per maand € 286,83 € 176,33 

per week € 66,19 € 40,69 

per dag € 13,24 € 8,14 

per kwartaal € 860,50 € 529,00 

per vier weken € 264,77 € 162,77 

Trek het in de tabel vermelde bedrag van de arbeidskorting (indien toegepast) vervolgens af van 

kolom V kolom VI

per maand € – € 94,33 

per week € – € 21,77 

per dag € – € 4,35 

per kwartaal € – € 283,00 

per vier weken € – € 87,08 

en vermenigvuldigd het resultaat met de factor (1 - 8,35/18,60) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,35/18,60) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,35%  0,00%  0,00%

€ 6.351  8,35%  0,00%  0,00%

€ 9.011  8,35%  0,00%  0,00%

€ 15.697  8,35%  8,35%  0,00%

€ 19.464  8,35%  8,35%  0,00%

€ 19.823  13,85%  13,85%  0,53%

€ 33.590  42,00%  42,00%  0,53%

€ 33.858  42,00%  42,00%  0,53%

€ 49.771  42,00%  42,00%  1,44%

€ 56.936  42,00%  42,00%  0,91%

€ 57.586  52,00%  52,00%  0,91%

€ 100.671  52,00%  52,00%  0,00%
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2  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting wordt berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen 
met de factor 8,35/18,60

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,35/18,60

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.803,50 per maand

€ 382,16 per week € 646,97 per week

€ 76,44 per dag € 129,40 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.410,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 307,17 € 126,75 € 90,67 

per week € 70,88 € 29,25 € 20,92 

per dag € 14,18 € 5,85 € 4,18 

per kwartaal € 921,50 € 380,25 € 272,00 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 13,85/24,10 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 137,92 € 56,92 € 40,67 

per week € 31,83 € 13,13 € 9,38 

per dag € 6,37 € 2,63 € 1,88 

per kwartaal € 413,75 € 170,75 € 122,00 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (8,35/18,60 - 13,85/24,10) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.803,50 per maand € 2.983,50 per maand

€ 646,97 per week € 688,50 per week

€ 129,40 per dag € 137,70 per dag

€ 8.410,50 per kwartaal € 8.950,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 286,83 € 187,42 € 167,58 

per week € 66,19 € 43,25 € 38,67 

per dag € 13,24 € 8,65 € 7,73 

per kwartaal € 860,50 € 562,25 € 502,75 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,35/18,60) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.
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2  Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.983,50 per maand

€ 688,50 per week

€ 137,70 per dag

€ 8.950,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 286,83 € 228,33 € 208,50 

per week € 66,19 € 52,69 € 48,12 

per dag € 13,24 € 10,54 € 9,62 

per kwartaal € 860,50 € 685,00 € 625,50 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,35/18,60) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,35%  0,00%  0,00%

€ 6.036  8,35%  0,00%  0,00%

€ 11.640  8,35%  8,35%  0,00%

€ 13.968  8,35%  8,35%  0,00%

€ 14.064  8,35%  8,35%  0,00%

€ 19.823  13,85%  13,85%  0,53%

€ 33.590  42,00%  42,00%  0,53%

€ 33.858  42,00%  42,00%  0,53%

€ 56.936  42,00%  42,00%  0,00%

€ 57.586  52,00%  52,00%  0,00%
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I1   Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de ANW, van AOW-leeftijd en ouder en geboren in 1945 of eerder
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 19822 a2.3 0

a3.1 0 a3.2 33857 a3.3 0

a4.1 0 a4.2 57585 a4.3 0

b1.1 0 b1.2 8,95 b1.3 0

b2.1 0 b2.2 14,45 b2.3 0

b3.1 0 b3.2 42,00 b3.3 0

b4.1 0 b4.2 52,00 b4.3 0

bmax1 0 bmax2 52,00 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 1774 c2.3 0

c3.1 0 c3.2 3802 c3.3 0

c4.1 0 c4.2 13767 c4.3 0

m1 0 m2 0 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

kmax1 0 kmax2 0 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

t 0 t 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0

d1 0 h1.1 0

d2 0 h2.1 0

d3 0 h1.2 0,00568

d4 1043 h2.2 211

d5 615

d6 1252 v1 0

d7 824 vmax1 0

d10 35770

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het 
in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,95/18,60

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,95/18,60
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.821,50 per maand

€ 382,16 per week € 651,12 per week

€ 76,44 per dag € 130,23 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.464,50 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 (alleen SVB)

per maand € 307,17 € 126,75 € 90,67 

per week € 70,88 € 29,25 € 20,92 

per dag € 14,18 € 5,85 € 4,18 

per kwartaal € 921,50 € 380,25 € 272,00 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 14,45/24,10 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 147,83 € 60,92 € 43,50 

per week € 34,12 € 14,06 € 10,04 

per dag € 6,82 € 2,81 € 2,01 

per kwartaal € 443,50 € 182,75 € 130,50 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (8,95/18,60 - 14,45/24,10) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.821,50 per maand € 2.983,50 per maand

€ 651,12 per week € 688,50 per week

€ 130,23 per dag € 137,70 per dag

€ 8.464,50 per kwartaal € 8.950,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 272,17 € 178,67 € 160,00 

per week € 62,81 € 41,23 € 36,92 

per dag € 12,56 € 8,25 € 7,38 

per kwartaal € 816,50 € 536,00 € 480,00 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,95/18,60) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.983,50 per maand

€ 688,50 per week

€ 137,70 per dag

€ 8.950,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 272,17 € 217,17 € 198,50 

per week € 62,81 € 50,12 € 45,81 

per dag € 12,56 € 10,02 € 9,16 

per kwartaal € 816,50 € 651,50 € 595,50 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,95/18,60) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,95%  0,00%  0,00%

€ 6.036  8,95%  0,00%  0,00%

€ 11.640  8,95%  8,95%  0,00%

€ 13.968  8,95%  8,95%  0,00%

€ 14.064  8,95%  8,95%  0,00%

€ 19.823  14,45%  14,45%  0,56%

€ 33.590  14,45%  14,45%  0,56%

€ 33.858  42,00%  42,00%  0,56%

€ 56.936  42,00%  42,00%  0,00%

€ 57.586  52,00%  52,00%  0,00%
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I2   Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de ANW 
van AOW-leeftijd of ouder, geboren in 1946 of later

Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 0 a2.3 19822

a3.1 0 a3.2 0 a3.3 33589

a4.1 0 a4.2 0 a4.3 57585

b1.1 0 b1.2 0 b1.3 8,95

b2.1 0 b2.2 0 b2.3 14,45

b3.1 0 b3.2 0 b3.3 42,00

b4.1 0 b4.2 0 b4.3 52,00

bmax1 0 bmax2 0 bmax3 52,00

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 0 c2.3 1774

c3.1 0 c3.2 0 c3.3 3763

c4.1 0 c4.2 0 c4.3 13841

m1 0 m2 0 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

kmax1 0 kmax2 0 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

t 0 t 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0

d1 0 h1.1 0

d2 0 h2.1 0

d3 0 h1.2 0,00568

d4 1043 h2.2 211

d5 615

d6 1252 v1 0

d7 824 vmax1 0

d10 35770

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in de 
tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,95/18,60

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het loon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 8,95/18,60
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.803,50 per maand

€ 382,16 per week € 646,97 per week

€ 76,44 per dag € 129,40 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.410,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 307,17 € 126,75 € 90,67 

per week € 70,88 € 29,25 € 20,92 

per dag € 14,18 € 5,85 € 4,18 

per kwartaal € 921,50 € 380,25 € 272,00 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 14,45/24,10 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 147,83 € 60,92 € 43,50 

per week € 34,12 € 14,06 € 10,04 

per dag € 6,82 € 2,81 € 2,01 

per kwartaal € 443,50 € 182,75 € 130,50 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (8,95/18,60 - 14,45/24,10) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.803,50 per maand € 2.983,50 per maand

€ 646,97 per week € 688,50 per week

€ 129,40 per dag € 137,70 per dag

€ 8.410,50 per kwartaal € 8.950,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 270,00 € 176,50 € 157,83 

per week € 62,31 € 40,73 € 36,42 

per dag € 12,46 € 8,15 € 7,28 

per kwartaal € 810,00 € 529,50 € 473,50 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,95/18,60) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.983,50 per maand

€ 688,50 per week

€ 137,70 per dag

€ 8.950,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 270,00 € 215,00 € 196,33 

per week € 62,31 € 49,62 € 45,31 

per dag € 12,46 € 9,92 € 9,06 

per kwartaal € 810,00 € 645,00 € 589,00 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 8,95/18,60) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  8,95%  0,00%  0,00%

€ 6.036  8,95%  0,00%  0,00%

€ 11.640  8,95%  8,95%  0,00%

€ 13.968  8,95%  8,95%  0,00%

€ 14.064  8,95%  8,95%  0,00%

€ 19.823  14,45%  14,45%  0,56%

€ 33.590  42,00%  42,00%  0,56%

€ 33.858  42,00%  42,00%  0,56%

€ 56.936  42,00%  42,00%  0,00%

€ 57.586  52,00%  52,00%  0,00%
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J1   Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de AWBZ, van AOW-leeftijd en ouder en geboren in 1945 of eerder
Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 19822 a2.3 0

a3.1 0 a3.2 33857 a3.3 0

a4.1 0 a4.2 57585 a4.3 0

b1.1 0 b1.2 18,00 b1.3 0

b2.1 0 b2.2 23,50 b2.3 0

b3.1 0 b3.2 42,00 b3.3 0

b4.1 0 b4.2 52,00 b4.3 0

bmax1 0 bmax2 52,00 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 3567 c2.3 0

c3.1 0 c3.2 6865 c3.3 0

c4.1 0 c4.2 16830 c4.3 0

m1 0 m2 0 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

kmax1 0 kmax2 0 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

t 0 t 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0

d1 0 h1.1 0

d2 0 h2.1 0

d3 0 h1.2 0,01144

d4 2096 h2.2 424

d5 1235

d6 2516 v1 0

d7 1655 vmax1 0

d10 35770

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in de 
tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 18,00/18,60

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 18,00/18,60
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.821,50 per maand

€ 382,16 per week € 651,12 per week

€ 76,44 per dag € 130,23 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.464,50 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 (alleen SVB)

per maand € 307,17 € 126,75 € 90,67 

per week € 70,88 € 29,25 € 20,92 

per dag € 14,18 € 5,85 € 4,18 

per kwartaal € 921,50 € 380,25 € 272,00 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 23,50/24,10 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 297,25 € 122,58 € 87,58 

per week € 68,60 € 28,29 € 20,21 

per dag € 13,72 € 5,66 € 4,04 

per kwartaal € 891,75 € 367,75 € 262,75 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (18,00/18,60 - 23,50/24,10) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.821,50 per maand € 2.983,50 per maand

€ 651,12 per week € 688,50 per week

€ 130,23 per dag € 137,70 per dag

€ 8.464,50 per kwartaal € 8.950,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 16,92 € 11,17 € 10,08 

per week € 3,90 € 2,58 € 2,33 

per dag € 0,78 € 0,52 € 0,47 

per kwartaal € 50,75 € 33,50 € 30,25 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 18,00/18,60) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.983,50 per maand

€ 688,50 per week

€ 137,70 per dag

€ 8.950,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 16,92 € 13,58 € 12,50 

per week € 3,90 € 3,13 € 2,88 

per dag € 0,78 € 0,63 € 0,58 

per kwartaal € 50,75 € 40,75 € 37,50 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 18,00/18,60) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  18,00%  0,00%  0,00%

€ 6.036  18,00%  0,00%  0,00%

€ 11.640  18,00%  18,00%  0,00%

€ 13.968  18,00%  18,00%  0,00%

€ 14.064  18,00%  18,00%  0,00%

€ 19.823  23,50%  23,50%  1,14%

€ 33.590  23,50%  23,50%  1,14%

€ 33.858  42,00%  42,00%  1,14%

€ 56.936  42,00%  42,00%  0,00%

€ 57.586  52,00%  52,00%  0,00%
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J2   Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de AWBZ 
van AOW-leeftijd of ouder, geboren in 1946 of later

Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 0 a2.3 19822

a3.1 0 a3.2 0 a3.3 33589

a4.1 0 a4.2 0 a4.3 57585

b1.1 0 b1.2 0 b1.3 18,00

b2.1 0 b2.2 0 b2.3 23,50

b3.1 0 b3.2 0 b3.3 42,00

b4.1 0 b4.2 0 b4.3 52,00

bmax1 0 bmax2 0 bmax3 52,00

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 0 c2.3 3567

c3.1 0 c3.2 0 c3.3 6802

c4.1 0 c4.2 0 c4.3 16880

m1 0 m2 0 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

kmax1 0 kmax2 0 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

t 0 t 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0

d1 0 h1.1 0

d2 0 h2.1 0

d3 0 h1.2 0,01144

d4 2096 h2.2 424

d5 1235

d6 2516 v1 0

d7 1655 vmax1 0

d10 35770

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in de 
tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 18,00/18,60

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 18,00/18,60
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.803,50 per maand

€ 382,16 per week € 646,97 per week

€ 76,44 per dag € 129,40 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.410,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 307,17 € 126,75 € 90,67 

per week € 70,88 € 29,25 € 20,92 

per dag € 14,18 € 5,85 € 4,18 

per kwartaal € 921,50 € 380,25 € 272,00 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 23,50/24,10 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 297,25 € 122,58 € 87,58 

per week € 68,60 € 28,29 € 20,21 

per dag € 13,72 € 5,66 € 4,04 

per kwartaal € 891,75 € 367,75 € 262,75 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (18,00/18,60 - 23,50/24,10) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.803,50 per maand € 2.983,50 per maand

€ 646,97 per week € 688,50 per week

€ 129,40 per dag € 137,70 per dag

€ 8.410,50 per kwartaal € 8.950,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 16,75 € 11,00 € 9,92 

per week € 3,87 € 2,54 € 2,29 

per dag € 0,77 € 0,51 € 0,46 

per kwartaal € 50,25 € 33,00 € 29,75 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 18,00/18,60) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.983,50 per maand

€ 688,50 per week

€ 137,70 per dag

€ 8.950,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 16,75 € 13,42 € 12,33 

per week € 3,87 € 3,10 € 2,85 

per dag € 0,77 € 0,62 € 0,57 

per kwartaal € 50,25 € 40,25 € 37,00 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (1 - 18,00/18,60) en trek dit af van de tot nu toe berekende inhouding.

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  18,00%  0,00%  0,00%

€ 6.036  18,00%  0,00%  0,00%

€ 11.640  18,00%  18,00%  0,00%

€ 13.968  18,00%  18,00%  0,00%

€ 14.064  18,00%  18,00%  0,00%

€ 19.823  23,50%  23,50%  1,14%

€ 33.590  42,00%  42,00%  1,14%

€ 33.858  42,00%  42,00%  1,14%

€ 56.936  42,00%  42,00%  0,00%

€ 57.586  52,00%  52,00%  0,00%
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K1  Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de ANW 
van AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder

Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 19822 a2.3 0

a3.1 0 a3.2 33857 a3.3 0

a4.1 0 a4.2 57585 a4.3 0

b1.1 0 b1.2 0,60 b1.3 0

b2.1 0 b2.2 0,60 b2.3 0

b3.1 0 b3.2 0,00 b3.3 0

b4.1 0 b4.2 0,00 b4.3 0

bmax1 0 bmax2 0,00 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 118 c2.3 0

c3.1 0 c3.2 202 c3.3 0

c4.1 0 c4.2 202 c4.3 0

m1 0 m2 0 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

kmax1 0 kmax2 0 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

t 0 t 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0

d1 0 h1.1 0

d2 0 h2.1 0

d3 0 h1.2 0,00038

d4 71 h2.2 14

d5 42

d6 85 v1 0

d7 56 vmax1 0

d10 35770
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 0,60/18,60

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 0,60/18,60

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.821,50 per maand

€ 382,16 per week € 651,12 per week

€ 76,44 per dag € 130,23 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.464,50 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 (alleen SVB)

per maand € 307,17 € 126,75 € 90,67 

per week € 70,88 € 29,25 € 20,92 

per dag € 14,18 € 5,85 € 4,18 

per kwartaal € 921,50 € 380,25 € 272,00 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 0,60/24,10 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 9,83 € 3,92 € 2,75 

per week € 2,27 € 0,90 € 0,63 

per dag € 0,45 € 0,18 € 0,13 

per kwartaal € 29,50 € 11,75 € 8,25 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (0,60/18,60 - 0,60/24,10) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.821,50 per maand € 2.983,50 per maand

€ 651,12 per week € 688,50 per week

€ 130,23 per dag € 137,70 per dag

€ 8.464,50 per kwartaal € 8.950,50 per kwartaal

Vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 0,60/18,60 en tel dit op bij

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 16,42 € 10,92 € 9,75 

per week € 3,79 € 2,52 € 2,25 

per dag € 0,76 € 0,50 € 0,45 

per kwartaal € 49,25 € 32,75 € 29,25 
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.983,50 per maand

€ 688,50 per week

€ 137,70 per dag

€ 8.950,50 per kwartaal

Vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 0,60/18,60 en tel dit op bij

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 16,83 € 13,33 € 12,17 

per week € 3,88 € 3,08 € 2,81 

per dag € 0,78 € 0,62 € 0,56 

per kwartaal € 50,50 € 40,00 € 36,50 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 16,83 € 14,50 € 13,33 

per week € 3,88 € 3,35 € 3,08 

per dag € 0,78 € 0,67 € 0,62 

per kwartaal € 50,50 € 43,50 € 40,00 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  0,60%  0,00%  0,00%

€ 6.036  0,60%  0,00%  0,00%

€ 11.640  0,60%  0,60%  0,00%

€ 13.968  0,60%  0,60%  0,00%

€ 14.064  0,60%  0,60%  0,00%

€ 19.823  0,60%  0,60%  0,03%

€ 33.590  0,60%  0,60%  0,03%

€ 33.858  0,60%  0,60%  0,56%

€ 56.936  0,60%  0,60%  0,00%

€ 57.586  0,60%  0,60%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

Het maximale premiebedrag is € 202 € 174 € 160 
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K2  Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de ANW,  
van AOW-leeftijd of ouder, geboren in 1946 of later

Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 0 a2.3 19822

a3.1 0 a3.2 0 a3.3 33589

a4.1 0 a4.2 0 a4.3 57585

b1.1 0 b1.2 0 b1.3 0,60

b2.1 0 b2.2 0 b2.3 0,60

b3.1 0 b3.2 0 b3.3 0,00

b4.1 0 b4.2 0 b4.3 0,00

bmax1 0 bmax2 0 bmax3 0,00

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 0 c2.3 118

c3.1 0 c3.2 0 c3.3 200

c4.1 0 c4.2 0 c4.3 200

m1 0 m2 0 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

kmax1 0 kmax2 0 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

t 0 t 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0

d1 0 h1.1 0

d2 0 h2.1 0

d3 0 h1.2 0,00038

d4 71 h2.2 14

d5 42

d6 85 v1 0

d7 56 vmax1 0

d10 35770
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 0,60/18,60

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 0,60/18,60

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.803,50 per maand

€ 382,16 per week € 646,97 per week

€ 76,44 per dag € 129,40 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.410,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 307,17 € 126,75 € 90,67 

per week € 70,88 € 29,25 € 20,92 

per dag € 14,18 € 5,85 € 4,18 

per kwartaal € 921,50 € 380,25 € 272,00 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 0,60/24,10 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 9,83 € 3,92 € 2,75 

per week € 2,27 € 0,90 € 0,63 

per dag € 0,45 € 0,18 € 0,13 

per kwartaal € 29,50 € 11,75 € 8,25 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (0,60/18,60 - 0,60/24,10) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.803,50 per maand € 2.983,50 per maand

€ 646,97 per week € 688,50 per week

€ 129,40 per dag € 137,70 per dag

€ 8.410,50 per kwartaal € 8.950,50 per kwartaal

Vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 0,60/18,60 en tel dit op bij

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 16,25 € 10,75 € 9,58 

per week € 3,75 € 2,48 € 2,21 

per dag € 0,75 € 0,50 € 0,44 

per kwartaal € 48,75 € 32,25 € 28,75 
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.983,50 per maand

€ 688,50 per week

€ 137,70 per dag

€ 8.950,50 per kwartaal

Vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 0,60/18,60 en tel dit op bij 

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 16,67 € 13,17 € 12,00 

per week € 3,85 € 3,04 € 2,77 

per dag € 0,77 € 0,61 € 0,55 

per kwartaal € 50,00 € 39,50 € 36,00 

De maximale inhouding is

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 16,67 € 14,33 € 13,17 

per week € 3,85 € 3,31 € 3,04 

per dag € 0,77 € 0,66 € 0,61 

per kwartaal € 50,00 € 43,00 € 39,50 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  0,60%  0,00%  0,00%

€ 6.036  0,60%  0,00%  0,00%

€ 11.640  0,60%  0,60%  0,00%

€ 13.968  0,60%  0,60%  0,00%

€ 14.064  0,60%  0,60%  0,00%

€ 19.823  0,60%  0,60%  0,03%

€ 33.590  0,60%  0,60%  0,03%

€ 33.858  0,60%  0,60%  0,03%

€ 56.936  0,60%  0,60%  0,00%

€ 57.586  0,60%  0,60%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

Het maximale premiebedrag is € 200 € 172 € 158 
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L1  Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de AWBZ, 
van AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder

Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 19822 a2.3 0

a3.1 0 a3.2 33857 a3.3 0

a4.1 0 a4.2 57585 a4.3 0

b1.1 0 b1.2 9,65 b1.3 0

b2.1 0 b2.2 9,65 b2.3 0

b3.1 0 b3.2 0,00 b3.3 0

b4.1 0 b4.2 0,00 b4.3 0

bmax1 0 bmax2 0,00 bmax3 0

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 1912 c2.3 0

c3.1 0 c3.2 3266 c3.3 0

c4.1 0 c4.2 3266 c4.3 0

m1 0 m2 0 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

kmax1 0 kmax2 0 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

t 0 t 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0

d1 0 h1.1 0

d2 0 h2.1 0

d3 0 h1.2 0,00613

d4 1124 h2.2 227

d5 662

d6 1349 v1 0

d7 887 vmax1 0

d10 35770
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door het in de 
tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 9,65/18,60

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 9,65/18,60

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.821,50 per maand

€ 382,16 per week € 651,12 per week

€ 76,44 per dag € 130,23 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.464,50 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 (alleen SVB)

per maand € 307,17 € 126,75 € 90,67 

per week € 70,88 € 29,25 € 20,92 

per dag € 14,18 € 5,85 € 4,18 

per kwartaal € 921,50 € 380,25 € 272,00 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 9,65/24,10 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 159,33 € 65,67 € 46,92 

per week € 36,77 € 15,15 € 10,83 

per dag € 7,35 € 3,03 € 2,17 

per kwartaal € 478,00 € 197,00 € 140,75 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (9,65/18,60 - 9,65/24,10) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Correctie voor verdere afbouw algemene heffingskorting

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.821,50 per maand € 2.983,50 per maand

€ 651,12 per week € 688,50 per week

€ 130,23 per dag € 137,70 per dag

€ 8.464,50 per kwartaal € 8.950,50 per kwartaal

Vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 9,65/18,60 en tel dit op bij

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 272,17 € 178,50 € 159,75 

per week € 62,81 € 41,19 € 36,87 

per dag € 12,56 € 8,24 € 7,37 

per kwartaal € 816,50 € 535,50 € 479,25 
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.983,50 per maand

€ 688,50 per week

€ 137,70 per dag

€ 8.950,50 per kwartaal

Vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor 9,65/18,60 en tel dit op bij 

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 272,17 € 217,00 € 198,25 

per week € 62,81 € 50,08 € 45,75 

per dag € 12,56 € 10,02 € 9,15 

per kwartaal € 816,50 € 651,00 € 594,75 

De maximale inhouding is

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

per maand € 272,17 € 235,92 € 217,17 

per week € 62,81 € 54,44 € 50,12 

per dag € 12,56 € 10,89 € 10,02 

per kwartaal € 816,50 € 707,75 € 651,50 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  9,65%  0,00%  0,00%

€ 6.036  9,65%  0,00%  0,00%

€ 11.640  9,65%  9,65%  0,00%

€ 13.968  9,65%  9,65%  0,00%

€ 14.064  9,65%  9,65%  0,00%

€ 19.823  9,65%  9,65%  0,61%

€ 33.590  9,65%  9,65%  0,61%

€ 33.858  9,65%  9,65%  0,61%

€ 56.936  9,65%  9,65%  0,00%

€ 57.586  9,65%  9,65%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II kolom III (alleen SVB)

Het maximale premiebedrag is € 3.266 € 2.831 € 2.606 
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L2  Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de AWBZ,  
van AOW-leeftijd of ouder, geboren in 1946 of later

Aan symbolen toe te kennen waarden:

a1.1 0 a1.2 0 a1.3 0

a2.1 0 a2.2 0 a2.3 19822

a3.1 0 a3.2 0 a3.3 33589

a4.1 0 a4.2 0 a4.3 57585

b1.1 0 b1.2 0 b1.3 9,65

b2.1 0 b2.2 0 b2.3 9,65

b3.1 0 b3.2 0 b3.3 0,00

b4.1 0 b4.2 0 b4.3 0,00

bmax1 0 bmax2 0 bmax3 0,00

c1.1 0 c1.2 0 c1.3 0

c2.1 0 c2.2 0 c2.3 1912

c3.1 0 c3.2 0 c3.3 3240

c4.1 0 c4.2 0 c4.3 3240

m1 0 m2 0 w11 0

mLmax1 0 mLmax2 0 w21 0

n1 0 n2 0 w12 0

kmax1 0 kmax2 0 w22 0

smax1 0 smax2 0 w3 0

t 0 t 0

u1 0 u2 0

rmax1 0 rmax2 0

d1 0 h1.1 0

d2 0 h2.1 0

d3 0 h1.2 0,00613

d4 1124 h2.2 227

d5 662

d6 1349 v1 0

d7 887 vmax1 0

d10 35770



Belastingdienst | Herleidingsregels Loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015 – Uitgave januari 77

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) wordt berekend door 
het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 9,65/18,60

Inhoudingen op het periodieke loon
Als het tabelloon minder is dan

€ 1.656,00 per maand

€ 382,16 per week

€ 76,44 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal

wordt de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 9,65/18,60

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 1.656,00 per maand € 2.803,50 per maand

€ 382,16 per week € 646,97 per week

€ 76,44 per dag € 129,40 per dag

€ 4.968,00 per kwartaal € 8.410,50 per kwartaal

wordt het bedrag van de inhouding berekend door het in de tabel vermelde bedrag te verminderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 307,17 € 126,75 € 90,67 

per week € 70,88 € 29,25 € 20,92 

per dag € 14,18 € 5,85 € 4,18 

per kwartaal € 921,50 € 380,25 € 272,00 

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 9,65/24,10 en die uitkomst te vermeerderen met

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 159,33 € 65,67 € 46,92 

per week € 36,77 € 15,15 € 10,83 

per dag € 7,35 € 3,03 € 2,17 

per kwartaal € 478,00 € 197,00 € 140,75 

Vermenigvuldig vervolgens het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) 
met de factor (9,65/18,60 - 9,65/24,10) en tel dit op bij de tot nu toe berekende inhouding.

Correctie voor verdere afbouw algemene heffingskorting

Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan maar minder is dan

€ 2.803,50 per maand € 2.983,50 per maand

€ 646,97 per week € 688,50 per week

€ 129,40 per dag € 137,70 per dag

€ 8.410,50 per kwartaal € 8.950,50 per kwartaal

Vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) met de 
factor 9,65/18,60 en tel dit op bij

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 270,00 € 176,33 € 157,58 

per week € 62,31 € 40,69 € 36,37 

per dag € 12,46 € 8,14 € 7,27 

per kwartaal € 810,00 € 529,00 € 472,75 
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Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen
Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.983,50 per maand

€ 688,50 per week

€ 137,70 per dag

€ 8.950,50 per kwartaal

Vermenigvuldig dan het bedrag van de afbouw van de algemene heffingskorting volgens de tabel (indien de algemene heffingskorting wordt toegepast) met de 
factor 9,65/18,60 en tel dit op bij

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 270,00 € 214,83 € 196,08 

per week € 62,31 € 49,58 € 45,25 

per dag € 12,46 € 9,92 € 9,05 

per kwartaal € 810,00 € 644,50 € 588,25 

De maximale inhouding is

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

per maand € 270,00 € 233,75 € 215,00 

per week € 62,31 € 53,94 € 49,62 

per dag € 12,46 € 10,79 € 9,92 

per kwartaal € 810,00 € 701,25 € 645,00 

Inhoudingen op bijzondere beloningen
Voor de inhouding op bijzondere beloningen dient de volgende tabel te worden toegepast

Jaarloon
Zonder 
loonheffingskorting

Met loonheffings-
korting standaardtarief verrekenings % loonheffingskorting

€ –  9,65%  0,00%  0,00%

€ 6.036  9,65%  0,00%  0,00%

€ 11.640  9,65%  9,65%  0,00%

€ 13.968  9,65%  9,65%  0,00%

€ 14.064  9,65%  9,65%  0,00%

€ 19.823  9,65%  9,65%  0,61%

€ 33.590  9,65%  9,65%  0,61%

€ 33.858  9,65%  9,65%  0,61%

€ 56.936  9,65%  9,65%  0,00%

€ 57.586  9,65%  9,65%  0,00%

Beëindiging inhouding
De inhouding moet worden beëindigd, zodra in de loop van het kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom IV (SVB: V) kolom V (SVB: VI) kolom VII (alleen SVB)

Het maximale premiebedrag is € 3.240 € 2.805 € 2.580 
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