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Toelichting
Er zijn werknemers op wie de witte en 
groene tabellen niet zo maar kunnen 
worden toegepast. Het gaat hier om:
– werknemers die alleen belastingplichtig

zijn;
– werknemers die alleen premieplichtig zijn;
– werknemers die geen premies hoeven te

betalen voor een of meer volksverzekeringen.

Voor elk van deze groepen werknemers 
gelden andere percentages voor de in te 
houden loonbelasting/premie volks-
verzekeringen.
Daarom zijn er herleidingsregels opgesteld,
waarmee de inhoudingen voor deze werk-
nemers handmatig kunnen worden herleid uit
de tabellen.

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



1 Op welke groepen werknemers worden de 
herleidingsregels toegepast?

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

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

anw (code 6 . . );
– D Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de awbz (code 7 . . );
– E Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de aow en 

de anw (code 228);
– F Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de awbz

(code 226).

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

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

(code 226).

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

In de herleidingsregels, zoals die hierna zijn opgenomen in de paragrafen 2.1 en 2.2,
wordt met de aanduidingen “kolom I” enzovoorts verwezen naar de
inhoudingskolommen van de witte en groene loonbelastingtabellen. Hieronder is
aangegeven op welke wijze deze aanduidingen corresponderen met deze kolommen.

Personen jonger dan 65 jaar (paragraaf 2.1) - witte tabellen
kolom I: de kolom “zonder loonheffingskorting”;
kolom II: onder “met loonheffingskorting” de kolom “geboren in 1950 of daarna”;
kolom III: onder “met loonheffingskorting” de kolom “geboren in 1947, 1948 of 1949”;
kolom IV: onder “met loonheffingskorting” de kolom “geboren in 1945 of 1946”;
kolom V: onder “met loonheffingskorting” de kolom “geboren in 1942, 1943 of 1944”.

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

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

1. Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor
werknemers zonder vakantiebonnen

Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting wordt berekend door het

in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 31,15/33,65

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.444,50 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 333,35 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 66,67 per dag met de factor 31,15/33,65

€ 4.333,50 per kwartaal

€ 1.333,39 per vier weken

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 1.444,50 per maand

€ 333,35 per week

€ 66,67 per dag

€ 4.333,50 per kwartaal

€ 1.333,39 per vier weken

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

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 485,58 € 199,33 € 178,50 € 157,83 € 137,16

per week € 112,05 € 46,00 € 41,19 € 36,42 € 31,65

per dag € 22,41 € 9,20 € 8,23 € 7,28 € 6,33

per kwartaal € 1.456,75 € 598,00 € 535,50 € 473,50 € 411,50

per vier weken € 448,23 € 184,00 € 164,76 € 145,69 € 126,61

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 31,15/41,40 en die

uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 449,50 € 184,41 € 165,08 € 146,00 € 126,83

per week € 103,73 € 42,55 € 38,09 € 33,69 € 29,26

per dag € 20,74 € 8,51 € 7,61 € 6,73 € 5,85

per kwartaal € 1.348,50 € 553,25 € 495,25 € 438,00 € 380,50

per vier weken € 414,92 € 170,23 € 152,38 € 134,76 € 117,07

• De maximale inhouding is

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 807,75 € 542,66 € 523,33 € 504,25 € 485,08

per week € 186,40 € 125,23 € 120,76 € 116,36 € 111,94

per dag € 37,28 € 25,04 € 24,15 € 23,27 € 22,38

per kwartaal € 2.423,25 € 1.628,00 € 1.570,00 € 1.512,75 € 1.455,25

per vier weken € 745,61 € 500,92 € 483,07 € 465,46 € 447,76

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,65% 31,15%

41,40% 31,15%

42,00% 31,15%

52,00% 31,15%

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

kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

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

premiebedrag is € 9.693 € 6.512 € 6.280 € 6.051 € 5.821

2. Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor
werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen
per jaar

Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting wordt berekend door het

in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 31,15/33,65

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.533,04 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 353,76 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 70,76 per dag met de factor 31,15/33,65

€ 1.415,03 per vier weken

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 1.533,04 per maand

€ 353,76 per week

€ 70,76 per dag

€ 1.415,03 per vier weken

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

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 515,34 € 211,55 € 189,44 € 167,50 € 145,57

per week € 118,91 € 48,81 € 43,71 € 38,65 € 33,59

per dag € 23,78 € 9,76 € 8,74 € 7,73 € 6,71

per vier weken € 475,67 € 195,26 € 174,85 € 154,61 € 134,36

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 31,15/41,40 en die

uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 477,04 € 195,71 € 175,20 € 154,94 € 134,60

per week € 110,08 € 45,16 € 40,42 € 35,75 € 31,06

per dag € 22,01 € 9,03 € 8,08 € 7,15 € 6,21

per vier weken € 440,32 € 180,65 € 161,71 € 143,02 € 124,24

2 De herleidingsregels

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



• De maximale inhouding is

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 857,25 € 575,92 € 555,40 € 535,15 € 514,81

per week € 197,81 € 132,89 € 128,16 € 123,48 € 118,79

per dag € 39,56 € 26,57 € 25,63 € 24,69 € 23,75

per vier weken € 791,26 € 531,59 € 512,65 € 493,95 € 475,18

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,65% 31,15%

41,40% 31,15%

42,00% 31,15%

52,00% 31,15%

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

kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

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

premiebedrag is € 9.693 € 6.512 € 6.280 € 6.051 € 5.821

3. Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor
werknemers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen
per jaar

Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting wordt berekend door het

in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 31,15/33,65

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.640,08 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 378,48 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 75,70 per dag met de factor 31,15/33,65

€ 1.513,89 per vier weken

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 1.640,08 per maand

€ 378,48 per week

€ 75,70 per dag

€ 1.513,89 per vier weken

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

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 551,32 € 226,32 € 202,66 € 179,20 € 155,73

per week € 127,22 € 52,22 € 46,76 € 41,35 € 35,93

per dag € 25,44 € 10,44 € 9,35 € 8,27 € 7,18

per vier weken € 508,90 € 208,90 € 187,07 € 165,41 € 143,75

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 31,15/41,40 en die

uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 510,36 € 209,38 € 187,43 € 165,76 € 144,00

per week € 117,77 € 48,31 € 43,25 € 38,25 € 33,23

per dag € 23,55 € 9,66 € 8,65 € 7,65 € 6,64

per vier weken € 471,09 € 193,27 € 173,01 € 153,01 € 132,92

• De maximale inhouding is

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 917,11 € 616,14 € 594,19 € 572,52 € 550,76

per week € 211,63 € 142,18 € 137,11 € 132,11 € 127,09

per dag € 42,32 € 28,43 € 27,42 € 26,42 € 25,41

per vier weken € 846,55 € 568,73 € 548,47 € 528,47 € 508,38

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,65% 31,15%

41,40% 31,15%

42,00% 31,15%

52,00% 31,15%

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

kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

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

premiebedrag is € 9.693 € 6.512 € 6.280 € 6.051 € 5.821

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

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.444,50 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 333,35 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 66,67 per dag met de factor 31,15/33,65

€ 4.333,50 per kwartaal

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 1.444,50 per maand

€ 333,35 per week

€ 66,67 per dag

€ 4.333,50 per kwartaal

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

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 485,58 € 315,33

per week € 112,05 € 72,76

per dag € 22,41 € 14,55

per kwartaal € 1.456,75 € 946,00

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 31,15/41,40 en die

uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 449,50 € 291,83

per week € 103,73 € 67,34

per dag € 20,74 € 13,46

per kwartaal € 1.348,50 € 875,50

• De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 807,75 € 650,08

per week € 186,40 € 150,01

per dag € 37,28 € 30,00

per kwartaal € 2.423,25 € 1.950,25
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Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere is de inhouding

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,65% 31,15%

41,40% 31,15%

42,00% 31,15%

52,00% 31,15%

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

kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II

Het maximale premiebedrag is € 9.693 €  7.801

5. Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor
werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen
per jaar

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.533,04 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 353,76 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 70,76 per dag met de factor 31,15/33,65

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 1.533,04 per maand

€ 353,76 per week

€ 70,76 per dag

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

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 515,34 € 334,65

per week € 118,91 € 77,22

per dag € 23,78 € 15,44

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 31,15/41,40 en die

uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 477,04 € 309,71

per week € 110,08 € 71,46

per dag € 22,01 € 14,29

• De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 857,25 € 689,92

per week € 197,81 € 159,20

per dag € 39,56 € 31,84

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,65% 31,15%

41,40% 31,15%

42,00% 31,15%

52,00% 31,15%

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

kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II

Het maximale premiebedrag is € 9.693 € 7.801

6. Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor
werknemers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen
per jaar

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.640,08 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 378,48 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 75,70 per dag met de factor 31,15/33,65

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 1.640,08 per maand

€ 378,48 per week

€ 75,70 per dag

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

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 551,32 € 358,02

per week € 127,22 € 82,62

per dag € 25,44 € 16,52

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 31,15/41,40 en die

uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 510,36 € 331,34

per week € 117,77 € 76,46

per dag € 23,55 € 15,29

• De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 917,11 € 738,10

per week € 211,63 € 170,32

per dag € 42,32 € 34,06

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,65% 31,15%

41,40% 31,15%

42,00% 31,15%

52,00% 31,15%

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

kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II

Het maximale premiebedrag is € 9.693 € 7.801
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B  Werknemers die uitsluitend belastingplichtig zijn

1. Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor
werknemers zonder vakantiebonnen

Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting wordt berekend door het

in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 2,50/33,65

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.444,50 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 333,35 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 66,67 per dag met de factor 2,50/33,65

€ 4.333,50 per kwartaal

€ 1.333,39 per vier weken

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.444,50 per maand € 2.596,50 per maand

€ 333,35 per week € 599,20 per week

€ 66,67 per dag € 119,84 per dag

€ 4.333,50 per kwartaal € 7.789,50 per kwartaal

€ 1.333,39 per vier weken € 2.396,77 per vier weken

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

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 485,58 € 199,33 € 178,50 € 157,83 € 137,16

per week € 112,05 € 46,00 € 41,19 € 36,42 € 31,65

per dag € 22,41 € 9,20 € 8,23 € 7,28 € 6,33

per kwartaal € 1.456,75 € 598,00 € 535,50 € 473,50 € 411,50

per vier weken € 448,23 € 184,00 € 164,76 € 145,69 € 126,61

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,25/41,40 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 36,00 € 14,66 € 13,16 € 11,58 € 10,08

per week € 8,30 € 3,38 € 3,03 € 2,67 € 2,32

per dag € 1,66 € 0,67 € 0,60 € 0,53 € 0,46

per kwartaal € 108,00 € 44,00 € 39,50 € 34,75 € 30,25

per vier weken € 33,23 € 13,53 € 12,15 € 10,69 € 9,30

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.596,50 per maand

€ 599,20 per week

€ 119,84 per dag

€ 7.789,50 per kwartaal

€ 2.396,77 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 807,91 € 543,00 € 523,66 € 504,58 € 485,41

per week € 186,44 € 125,30 € 120,84 € 116,44 € 112,01

per dag € 37,28 € 25,06 € 24,16 € 23,28 € 22,40

per kwartaal € 2.423,75 € 1.629,00 € 1.571,00 € 1.513,75 € 1.456,25

per vier weken € 745,76 € 501,23 € 483,38 € 465,76 € 448,07

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,65% 2,50%

41,40% 10,25%

42,00% 42,00%

52,00% 52,00%

2. Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor
voor werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder
vakantiedagen per jaar

Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting wordt berekend door het

in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 2,50/33,65

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.533,04 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 353,76 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 70,76 per dag met de factor 2,50/33,65

€ 1.415,03 per vier weken

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.533,04 per maand € 2.755,64 per maand

€ 353,76 per week € 635,88 per week

€ 70,76 per dag € 127,18 per dag

€ 1.415,03 per vier weken € 2.543,52 per vier weken

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

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 515,34 € 211,55 € 189,44 € 167,50 € 145,57

per week € 118,91 € 48,81 € 43,71 € 38,65 € 33,59

per dag € 23,78 € 9,76 € 8,74 € 7,73 € 6,71

per vier weken € 475,67 € 195,26 € 174,85 € 154,61 € 134,36

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,25/41,40 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 38,20 € 15,56 € 13,97 € 12,29 € 10,70

per week € 8,81 € 3,59 € 3,22 € 2,83 € 2,46

per dag € 1,76 € 0,71 € 0,64 € 0,56 € 0,49

per vier weken € 35,26 € 14,36 € 12,89 € 11,34 € 9,87

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.755,64 per maand

€ 635,88 per week

€ 127,18 per dag

€ 2.543,52 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 857,43 € 576,28 € 555,76 € 535,50 € 515,16

per week € 197,85 € 132,97 € 128,24 € 123,57 € 118,87

per dag € 39,57 € 26,59 € 25,64 € 24,71 € 23,77

per vier weken € 791,42 € 531,91 € 512,97 € 494,28 € 475,51
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Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere is de inhouding

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,65% 2,50%

41,40% 10,25%

42,00% 42,00%

52,00% 52,00%

3. Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor
werknemers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen
per jaar

Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting wordt berekend door het

in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 2,50/33,65

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.640,08 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 378,48 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 75,70 per dag met de factor 2,50/33,65

€ 1.513,89 per vier weken

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.640,08 per maand € 2.948,06 per maand

€ 378,48 per week € 680,31 per week

€ 75,70 per dag € 136,07 per dag

€ 1.513,89 per vier weken € 2.721,23 per vier weken

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

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 551,32 € 226,32 € 202,66 € 179,20 € 155,73

per week € 127,22 € 52,22 € 46,76 € 41,35 € 35,93

per dag € 25,44 € 10,44 € 9,35 € 8,27 € 7,18

per vier weken € 508,90 € 208,90 € 187,07 € 165,41 € 143,75

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,25/41,40 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 40,87 € 16,65 € 14,94 € 13,15 € 11,44

per week € 9,43 € 3,84 € 3,44 € 3,03 € 2,64

per dag € 1,88 € 0,76 € 0,68 € 0,60 € 0,52

per vier weken € 37,72 € 15,37 € 13,79 € 12,13 € 10,56

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.948,06 per maand

€ 680,31 per week

€ 136,07 per dag

€ 2.721,23 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III kolom IV kolom V

per maand € 917,30 € 616,52 € 594,56 € 572,90 € 551,14

per week € 211,68 € 142,27 € 137,20 € 132,20 € 127,18

per dag € 42,33 € 28,45 € 27,44 € 26,44 € 25,43

per vier weken € 846,72 € 569,08 € 548,82 € 528,82 € 508,73

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,65% 2,50%

41,40% 10,25%

42,00% 42,00%

52,00% 52,00%

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

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.444,50 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 333,35 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 66,67 per dag met de factor 2,50/33,65

€ 4.333,50 per kwartaal

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.444,50 per maand € 2.596,50 per maand

€ 333,35 per week € 599,20 per week

€ 66,67 per dag € 119,84 per dag

€ 4.333,50 per kwartaal € 7.789,50 per kwartaal

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

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 485,58 € 315,33

per week € 112,05 € 72,76

per dag € 22,41 € 14,55

per kwartaal € 1.456,75 € 946,00

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,25/41,40 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 36,00 € 23,33

per week € 8,30 € 5,38

per dag € 1,66 € 1,07

per kwartaal € 108,00 € 70,00

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.596,50 per maand

€ 599,20 per week

€ 119,84 per dag

€ 7.789,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 807,91 € 650,33

per week € 186,44 € 150,07

per dag € 37,28 € 30,01

per kwartaal € 2.423,75 € 1.951,00
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Inhoudingen op bijzondere beloningen
Als de tabel voor bijzondere is de inhouding

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,65% 2,50%

41,40% 10,25%

42,00% 42,00%

52,00% 52,00%

5. Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor
werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen
per jaar

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.533,04 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 353,76 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 70,76 per dag met de factor 2,50/33,65

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.533,04 per maand € 2.755,64 per maand

€ 353,76 per week € 635,88 per week

€ 70,76 per dag € 127,18 per dag

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

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 515,34 € 334,65

per week € 118,91 € 77,22

per dag € 23,78 € 15,44

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,25/41,40 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 38,20 € 24,76

per week € 8,81 € 5,71

per dag € 1,76 € 1,14

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.755,64 per maand

€ 635,88 per week

€ 127,18 per dag

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 857,43 € 690,19

per week € 197,85 € 159,26

per dag € 39,57 € 31,85

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,65% 2,50%

41,40% 10,25%

42,00% 42,00%

52,00% 52,00%

6. Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor
werknemers met vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen
per jaar

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.640,08 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 378,48 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 75,70 per dag met de factor 2,50/33,65

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.640,08 per maand € 2.948,06 per maand

€ 378,48 per week € 680,31 per week

€ 75,70 per dag € 136,07 per dag

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

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 551,32 € 358,02

per week € 127,22 € 82,62

per dag € 25,44 € 16,52

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,25/41,40 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 40,87 € 26,49

per week € 9,43 € 6,11

per dag € 1,88 € 1,22

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.948,06 per maand

€ 680,31 per week

€ 136,07 per dag

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 917,30 € 738,38

per week € 211,68 € 170,39

per dag € 42,33 € 34,07

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,65% 2,50%

41,40% 10,25%

42,00% 42,00%

52,00% 52,00%

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

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.444,50 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 333,35 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 66,67 per dag met de factor 21,65/33,65

€ 4.333,50 per kwartaal
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• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.444,50 per maand € 2.596,50 per maand

€ 333,35 per week € 599,20 per week

€ 66,67 per dag € 119,84 per dag

€ 4.333,50 per kwartaal € 7.789,50 per kwartaal

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

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 485,58 € 315,33

per week € 112,05 € 72,76

per dag € 22,41 € 14,55

per kwartaal € 1.456,75 € 946,00

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 29,40/41,40 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 312,41 € 202,83

per week € 72,09 € 46,80

per dag € 14,41 € 9,36

per kwartaal € 937,25 € 608,50

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.596,50 per maand

€ 599,20 per week

€ 119,84 per dag

€ 7.789,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 311,16 € 250,50

per week € 71,80 € 57,80

per dag € 14,36 € 11,56

per kwartaal € 933,50 € 751,50

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,65% 21,65%

41,40% 29,40%

42,00% 42,00%

52,00% 52,00%

D  Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de
AWBZ

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.444,50 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 333,35 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 66,67 per dag met de factor 14,50/33,65

€ 4.333,50 per kwartaal

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.444,50 per maand € 2.596,50 per maand

€ 333,35 per week € 599,20 per week

€ 66,67 per dag € 119,84 per dag

€ 4.333,50 per kwartaal € 7.789,50 per kwartaal

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

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 485,58 € 315,33

per week € 112,05 € 72,76

per dag € 22,41 € 14,55

per kwartaal € 1.456,75 € 946,00

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 22,25/41,40 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 209,25 € 135,83

per week € 48,28 € 31,34

per dag € 9,65 € 6,26

per kwartaal € 627,75 € 407,50

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.596,50 per maand

€ 599,20 per week

€ 119,84 per dag

€ 7.789,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 496,58 € 399,75

per week € 114,59 € 92,25

per dag € 22,91 € 18,45

per kwartaal € 1.489,75 € 1.199,25

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,65% 14,50%

41,40% 22,25%

42,00% 42,00%

52,00% 52,00%

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

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.444,50 per maand

€ 333,35 per week wordt de inhouding berekend door het in de

€ 66,67 per dag tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 4.333,50 per kwartaal de factor 19,15/33,65

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 1.444,50 per maand

€ 333,35 per week

€ 66,67 per dag

€ 4.333,50 per kwartaal

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

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 485,58 € 315,33

per week € 112,05 € 72,76

per dag € 22,41 € 14,55

per kwartaal € 1.456,75 € 946,00
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het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 19,15/41,40 en die

uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 276,33 € 179,41

per week € 63,76 € 41,40

per dag € 12,75 € 8,28

per kwartaal € 829,00 € 538,25

• De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 496,58 € 399,66

per week € 114,59 € 92,23

per dag € 22,91 € 18,44

per kwartaal € 1.489,75 € 1.199,00

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,65% 19,15%

41,40% 19,15%

42,00% 19,15%

52,00% 19,15%

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

kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II

Het maximale premiebedrag is € 5.959 € 4.796

F Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor
de AWBZ

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.444,50 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 333,35 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 66,67 per dag met de factor 12,00/33,65

€ 4.333,50 per kwartaal

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 1.444,50 per maand

€ 333,35 per week

€ 66,67 per dag

€ 4.333,50 per kwartaal

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

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II

per maand € 485,58 € 315,33

per week € 112,05 € 72,76

per dag € 22,41 € 14,55

per kwartaal € 1.456,75 € 946,00

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 12,00/41,40 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 173,16 € 112,41

per week € 39,96 € 25,94

per dag € 7,99 € 5,18

per kwartaal € 519,50 € 337,25

• De maximale inhouding is

kolom I kolom II

per maand € 311,16 € 250,41

per week € 71,80 € 57,78

per dag € 14,36 € 11,55

per kwartaal € 933,50 € 751,25

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

33,65% 12,00%

41,40% 12,00%

42,00% 12,00%

52,00% 12,00%

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 € 3.734 € 3.005
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G  Werknemers die uitsluitend premieplichtig zijn

1. Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom

Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting wordt berekend door het

in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 13,25/15,75

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.444,50 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 333,35 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 66,67 per dag met de factor 13,25/15,75

€ 4.333,50 per kwartaal

€ 1.333,39 per vier weken

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.444,50 per maand € 2.650,50 per maand

€ 333,35 per week € 611,66 per week

€ 66,67 per dag € 122,34 per dag

€ 4.333,50 per kwartaal € 7.951,50 per kwartaal

€ 1.333,39 per vier weken € 2.446,62 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 € 227,25 € 32,41

per week € 52,44 € 7,48

per dag € 10,48 € 1,49

per kwartaal € 681,75 € 97,25

per vier weken € 209,76 € 29,92

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 13,25/23,50 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 191,16 € 27,25

per week € 44,11 € 6,28

per dag € 8,82 € 1,25

per kwartaal € 573,50 € 81,75

per vier weken € 176,46 € 25,15

De maximale inhouding is kolom I kolom II

per maand € 343,50 € 179,58

per week € 79,26 € 41,44

per dag € 15,85 € 8,28

per kwartaal € 1.030,50 € 538,75

per vier weken € 317,07 € 165,76

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.650,50 per maand

€ 611,66 per week

€ 122,34 per dag

€ 7.951,50 per kwartaal

€ 2.446,62 per vier weken

is de inhouding kolom I kolom II

per maand € 343,50 € 206,25

per week € 79,26 € 47,59

per dag € 15,85 € 9,51

per kwartaal € 1.030,50 € 618,75

per vier weken € 317,07 € 190,38

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

15,75% 13,25%

23,50% 13,25%

42,00% 13,25%

52,00% 13,25%

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

kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

kolom I kolom II

Het maximale premiebedrag is € 4.122 € 2.475

2. Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.444,50 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 333,35 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 66,67 per dag met de factor 13,25/15,75

€ 4.333,50 per kwartaal

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.444,50 per maand € 2.650,50 per maand

€ 333,35 per week € 611,66 per week

€ 66,67 per dag € 122,34 per dag

€ 4.333,50 per kwartaal € 7.951,50 per kwartaal

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

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 227,25 € 115,83 € 68,25

per week € 52,44 € 26,73 € 15,75

per dag € 10,48 € 5,34 € 3,15

per kwartaal € 681,75 € 347,50 € 204,75

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 13,25/23,50 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 191,16 € 97,41 € 57,33

per week € 44,11 € 22,48 € 13,23

per dag € 8,82 € 4,49 € 2,64

per kwartaal € 573,50 € 292,25 € 172,00

2.2 Werknemers van 65 jaar en ouder

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



De maximale inhouding is kolom I kolom II kolom III

per maand € 343,50 € 249,75 € 209,66

per week € 79,26 € 57,63 € 48,38

per dag € 15,85 € 11,52 € 9,67

per kwartaal € 1.030,50 € 749,25 € 629,00

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.650,50 per maand

€ 611,66 per week

€ 122,34 per dag

€ 7.951,50 per kwartaal

is de inhouding kolom I kolom II kolom III

per maand € 343,50 € 276,41 € 236,33

per week € 79,26 € 63,78 € 54,53

per dag € 15,85 € 12,75 € 10,90

per kwartaal € 1.030,50 € 829,25 € 709,00

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

15,75% 13,25%

23,50% 13,25%

42,00% 13,25%

52,00% 13,25%

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

jaar het maximale premiebedrag is bereikt.

Het maximaal kolom I kolom II kolom III

premiebedrag is € 4.122 € 3.317 € 2.836

H  Werknemers die uitsluitend belastingplichtig zijn

1. Witte tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Het bedrag van de arbeidskorting in de aparte kolom
Het vast te leggen bedrag van de arbeidskorting wordt berekend door het

in de tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen met de factor 2,50/15,75

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.444,50 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 333,35 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 66,67 per dag met de factor 2,50/15,75

€ 4.333,50 per kwartaal

€ 1.333,39 per vier weken

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.444,50 per maand € 2.596,50 per maand

€ 333,35 per week € 599,20 per week

€ 66,67 per dag € 119,84 per dag

€ 4.333,50 per kwartaal € 7.789,50 per kwartaal

€ 1.333,39 per vier weken € 2.396,77 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 € 227,25 € 32,41

per week € 52,44 € 7,48

per dag € 10,48 € 1,49

per kwartaal € 681,75 € 97,25

per vier weken € 209,76 € 29,92

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,25/23,50 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II

per maand € 36,00 € 5,00

per week € 8,30 € 1,15

per dag € 1,66 € 0,23

per kwartaal € 108,00 € 15,00

per vier weken € 33,23 € 4,61

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 2.596,50 per maand € 2.650,50 per maand

€ 599,20 per week € 611,66 per week

€ 119,84 per dag € 122,34 per dag

€ 7.789,50 per kwartaal € 7.951,50 per kwartaal

€ 2.396,77 per vier weken € 2.446,62 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 343,66 € 179,83

per week € 79,30 € 41,50

per dag € 15,86 € 8,30

per kwartaal € 1.031,00 € 539,50

per vier weken € 317,23 € 166,00

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.650,50 per maand

€ 611,66 per week

€ 122,34 per dag

€ 7.951,50 per kwartaal

€ 2.446,62 per vier weken

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II

per maand € 343,66 € 206,41

per week € 79,30 € 47,63

per dag € 15,86 € 9,52

per kwartaal € 1.031,00 € 619,25

per vier weken € 317,23 € 190,53

Inhoudingen op bijzondere beloningen

Als de tabel voor bijzondere is de inhouding

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

15,75% 2,50%

23,50% 10,25%

42,00% 42,00%

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

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.444,50 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 333,35 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 66,67 per dag met de factor 2,50/15,75

€ 4.333,50 per kwartaal

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.444,50 per maand € 2.596,50 per maand

€ 333,35 per week € 599,20 per week

€ 66,67 per dag € 119,84 per dag

€ 4.333,50 per kwartaal € 7.789,50 per kwartaal

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

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 227,25 € 115,83 € 68,25

per week € 52,44 € 26,73 € 15,75

per dag € 10,48 € 5,34 € 3,15

per kwartaal € 681,75 € 347,50 € 204,75

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 10,25/23,50 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 36,00 € 18,25 € 10,66

per week € 8,30 € 4,21 € 2,46

per dag € 1,66 € 0,84 € 0,49

per kwartaal € 108,00 € 54,75 € 32,00

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 2.596,50 per maand € 2.650,50 per maand

€ 599,20 per week € 611,66 per week

€ 119,84 per dag € 122,34 per dag

€ 7.789,50 per kwartaal € 7.951,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 343,66 € 250,00 € 210,00

per week € 79,30 € 57,69 € 48,46

per dag € 15,86 € 11,53 € 9,69

per kwartaal € 1.031,00 € 750,00 € 630,00

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.650,50 per maand

€ 611,66 per week

€ 122,34 per dag

€ 7.951,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 343,66 € 276,58 € 236,58

per week € 79,30 € 63,82 € 54,59

per dag € 15,86 € 12,76 € 10,91

per kwartaal € 1.031,00 € 829,75 € 709,75

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

15,75% 2,50%

23,50% 10,25%

42,00% 42,00%

52,00% 52,00%

I  Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de
ANW

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het loon minder is dan

€ 1.444,50 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 333,35 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 66,67 per dag met de factor 3,75/15,75

€ 4.333,50 per kwartaal

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.444,50 per maand € 2.596,50 per maand

€ 333,35 per week € 599,20 per week

€ 66,67 per dag € 119,84 per dag

€ 4.333,50 per kwartaal € 7.789,50 per kwartaal

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

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 227,25 € 115,83 € 68,25

per week € 52,44 € 26,73 € 15,75

per dag € 10,48 € 5,34 € 3,15

per kwartaal € 681,75 € 347,50 € 204,75

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 11,50/23,50 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 54,08 € 27,41 € 16,00

per week € 12,48 € 6,32 € 3,69

per dag € 2,49 € 1,26 € 0,73

per kwartaal € 162,25 € 82,25 € 48,00

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 2.596,50 per maand € 2.650,50 per maand

€ 599,20 per week € 611,66 per week

€ 119,84 per dag € 122,34 per dag

€ 7.789,50 per kwartaal € 7.951,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 311,16 € 226,41 € 190,25

per week € 71,80 € 52,25 € 43,90

per dag € 14,36 € 10,45 € 8,78

per kwartaal € 933,50 € 679,25 € 570,75

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.650,50 per maand

€ 611,66 per week

€ 122,34 per dag

€ 7.951,50 per kwartaal
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verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 311,16 € 250,41 € 214,25

per week € 71,80 € 57,78 € 49,44

per dag € 14,36 € 11,55 € 9,88

per kwartaal € 933,50 € 751,25 € 642,75

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

15,75% 3,75%

23,50% 11,50%

42,00% 42,00%

52,00% 52,00%

J  Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de
AWBZ

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.444,50 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 333,35 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 66,67 per dag met de factor 14,50/15,75

€ 4.333,50 per kwartaal

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.444,50 per maand € 2.596,50 per maand

€ 333,35 per week € 599,20 per week

€ 66,67 per dag € 119,84 per dag

€ 4.333,50 per kwartaal € 7.789,50 per kwartaal

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

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 227,25 € 115,83 € 68,25

per week € 52,44 € 26,73 € 15,75

per dag € 10,48 € 5,34 € 3,15

per kwartaal € 681,75 € 347,50 € 204,75

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 22,25/23,50 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 209,25 € 106,58 € 62,66

per week € 48,28 € 24,59 € 14,46

per dag € 9,65 € 4,91 € 2,89

per kwartaal € 627,75 € 319,75 € 188,00

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 2.596,50 per maand € 2.650,50 per maand

€ 599,20 per week € 611,66 per week

€ 119,84 per dag € 122,34 per dag

€ 7.789,50 per kwartaal € 7.951,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 32,33 € 23,58 € 19,91

per week € 7,46 € 5,44 € 4,59

per dag € 1,49 € 1,08 € 0,91

per kwartaal € 97,00 € 70,75 € 59,75

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.650,50 per maand

€ 611,66 per week

€ 122,34 per dag

€ 7.951,50 per kwartaal

verminder dan het bedrag van de inhouding volgens de tabel met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 32,33 € 26,00 € 22,33

per week € 7,46 € 6,00 € 5,15

per dag € 1,49 € 1,20 € 1,03

per kwartaal € 97,00 € 78,00 € 67,00

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

15,75% 14,50%

23,50% 22,25%

42,00% 42,00%

52,00% 52,00%

K Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig
voor de ANW

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.444,50 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 333,35 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 66,67 per dag met de factor 1,25/15,75

€ 4.333,50 per kwartaal

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.444,50 per maand € 2.650,50 per maand

€ 333,35 per week € 611,66 per week

€ 66,67 per dag € 122,34 per dag

€ 4.333,50 per kwartaal € 7.951,50 per kwartaal

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

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 227,25 € 115,83 € 68,25

per week € 52,44 € 26,73 € 15,75

per dag € 10,48 € 5,34 € 3,15

per kwartaal € 681,75 € 347,50 € 204,75

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 1,25/23,50 en die

uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 18,00 € 9,08 € 5,25

per week € 4,15 € 2,09 € 1,21

per dag € 0,83 € 0,41 € 0,24

per kwartaal € 54,00 € 27,25 € 15,75
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De maximale inhouding is kolom Ikolom II kolom III

per maand € 32,33 € 23,41 € 19,58

per week € 7,46 € 5,40 € 4,51

per dag € 1,49 € 1,08 € 0,90

per kwartaal € 97,00 € 70,25 € 58,75

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.650,50 per maand

€ 611,66 per week

€ 122,34 per dag

€ 7.951,50 per kwartaal

is de inhouding kolom I kolom II kolom III

per maand € 32,33 € 26,00 € 22,16

per week € 7,46 € 6,00 € 5,11

per dag € 1,49 € 1,20 € 1,02

per kwartaal € 97,00 € 78,00 € 66,50

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

15,75% 1,25%

23,50% 1,25%

42,00% 1,25%

52,00% 1,25%

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

kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

Het maximale kolom I kolom II kolom III

premiebedrag is € 388 € 312 € 266

L Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor
de AWBZ

Groene tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen

Inhoudingen op het periodieke loon

• Als het tabelloon minder is dan

€ 1.444,50 per maand wordt de inhouding berekend door het in de

€ 333,35 per week tabel vermelde bedrag te vermenigvuldigen

€ 66,67 per dag met de factor 12,00/15,75

€ 4.333,50 per kwartaal

• Als het tabelloon gelijk is aan maar minder

of meer is dan is dan

€ 1.444,50 per maand € 2.650,50 per maand

€ 333,35 per week € 611,66 per week

€ 66,67 per dag € 122,34 per dag

€ 4.333,50 per kwartaal € 7.951,50 per kwartaal

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

vermelde bedrag te verminderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 227,25 € 115,83 € 68,25

per week € 52,44 € 26,73 € 15,75

per dag € 10,48 € 5,34 € 3,15

per kwartaal € 681,75 € 347,50 € 204,75

het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met de factor 12,00/23,50 en

die uitkomst te vermeerderen met

kolom I kolom II kolom III

per maand € 173,16 € 88,25 € 51,91

per week € 39,96 € 20,36 € 11,98

per dag € 7,99 € 4,07 € 2,39

per kwartaal € 519,50 € 264,75 € 155,75

De maximale inhouding is kolom I kolom II kolom III

per maand € 311,16 € 226,25 € 189,91

per week € 71,80 € 52,21 € 43,82

per dag € 14,36 € 10,44 € 8,76

per kwartaal € 933,50 € 678,75 € 569,75

• Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan

€ 2.650,50 per maand

€ 611,66 per week

€ 122,34 per dag

€ 7.951,50 per kwartaal

is de inhouding kolom I kolom II kolom III

per maand € 311,16 € 250,41 € 214,08

per week € 71,80 € 57,78 € 49,40

per dag € 14,36 € 11,55 € 9,88

per kwartaal € 933,50 € 751,25 € 642,25

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

beloningen aangeeft

0,00% 0,00%

15,75% 12,00%

23,50% 12,00%

42,00% 12,00%

52,00% 12,00%

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

kalenderjaar het maximale premiebedrag is bereikt.

Het maximale kolom I kolom II kolom III

premiebedrag is € 3.734 € 3.005 € 2.569
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