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2014 Aanvullende toelichting vraag 1c
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AOW, pensioen, lijfrente, bijstand en 

andere uitkeringen die onder de  

loonheffing vielen 

Tot uitkeringen die onder de loonheffing vielen worden  
gerekend:
–  inkomsten die u ontving op grond van een dienstverband 

dat inmiddels is beëindigd, zoals een pensioen- of  
ontslaguitkering

– sommige soorten uitkeringen

Vul het totaal in van de uitkeringen die onder de loonheffing vielen  
in Nederland en buiten Nederland. Vermeld uw ‘loon voor de loon-
belasting’.

De bedragen kunt u vinden op de jaaropgaaf die u hebt gekregen 
van uw uitkeringsinstantie. Stuur de jaaropgaaf niet mee met de 
Opgaaf wereldinkomen.

Uitkeringen die onder de loonheffing vielen zijn bijvoorbeeld:
– pensioen en wachtgeld
– VUT-, AOW-, Anw-, WW-, WAO-, WIA-, Waz-, IOAW- en  

IOAZ-uitkeringen
– opnamen uit de levensloopvoorziening als u geboren bent in 1952 

of eerder
– uitkeringen Wet werk en bijstand (Wwb)
– uitkeringen Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 

(Wajong)
– andere uitkeringen door arbeidsongeschiktheid en uitkeringen uit 

verplichte beroepspensioenregelingen
– invaliditeitspensioen
– partneralimentatie voor uzelf die u via de Sociale Dienst hebt  

ontvangen
– premies voor werkaanvaarding
– lijfrente-uitkeringen
– afkoopsommen van oud-regime-lijfrenten
 Dit zijn lijfrenten die zijn afgesloten:
 –  vóór 16 oktober 1990. De premie mag daarna niet zijn  

verhoogd, behalve als dat mogelijk was door een clausule in 
die polis.

 –  op 16 oktober 1990 of later, maar uiterlijk op 31 december 
1991 en waarvoor na 31 december 1991 geen premie is 
betaald. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

– afkoopsommen van overige lijfrenten als die niet meer zijn dan  
€ 4.242

 Het gaat om lijfrenten die meestal zijn afgesloten na 31 december 
1991 en die onder de regeling afkoop kleine lijfrenten vallen. Kijk 
voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

– afkoopsommen van pensioen
– afkoopsommen van een stamrecht
– periodieke uitkeringen (en afkoopsommen daarvan) uit een  

verzekering die u zelf hebt afgesloten voor invaliditeit, ziekte of een 
ongeval 

– vrijgesteld pensioen van de Europese Unie geeft u apart aan bij 
vraag 1g. 

Let op!
Hebt u een niet-Nederlandse uitkering en twijfelt u of het gaat om een 
uitkering die onder de loonheffing valt? Bel dan de BelastingTelefoon 
Buitenland: +31 55 538 53 85.

Uitkeringen die onder de loonheffing vielen zijn niet:
– stakingsuitkeringen van vakbonden
– bijzondere bijstand
– ziektewetuitkeringen.  

Deze inkomsten geeft u aan als inkomsten uit loondienst (vraag 1b).


