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Als werkgever meldt u met dit formulier dat u:
– activiteiten overdraagt aan een andere werkgever
– activiteiten overneemt van een andere werkgever
–  de rechtsvorm van (een deel van) uw onderneming verandert, 

bijvoorbeeld van eenmanszaak in bv

In deze situaties verandert voor de werkgevers namelijk de toe-
rekening van eventuele ZW- en WGA-uitkeringslasten. Daarmee 
verandert misschien ook de gedifferentieerde premie Whk.

Eigen risico dragen voor de WGA of ZW
Het eigenrisicodragerschap voor de werknemersverzekeringen gaat 
bij overdracht en bij een wijziging van de rechtsvorm niet auto matisch 
over van de ene op de andere werkgever. Wilt u als over nemende 
werkgever eigenrisicodrager voor de WGA of de ZW worden? Vraag 
dit dan aan met het formulier ‘Aanvraag of beëindiging eigen risico-
dragerschap voor de WGA’ of met het formulier ‘Aanvraag of 
beëindiging eigenrisicodragerschap voor de ZW’. U kunt beide 
formulieren downloaden van belastingdienst.nl.

Invullen en opsturen
Als u bij een vraag onvoldoende invulruimte hebt, maak dan 
een bijlage. Vermeld duidelijk bij welke vraag de bijlage hoort. 
Stuur het formulier ingevuld, met eventuele bijlagen en ondertekend 
door de overdragende en de overnemende werkgever, naar:  
Belastingdienst 
Postbus 2892 
6401 DJ Heerlen.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en 
met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

Meer informatie
Raadpleeg voor meer informatie het ‘Handboek Loonheffingen’. 
Dit handboek kunt u raadplegen op belastingdienst.nl/loonheffingen.

 Waarom dit formulier?

Melding 
Loonheffingen
Overdracht van activiteiten

1 Gegevens overdragende (oude) werkgever

2 Gegevens overnemende (nieuwe) werkgever

1b Loonheffingennummer

2b Loonheffingennummer

1a Bedrijfsnaam

2a Bedrijfsnaam

1c Sectorcode waaronder de 
overgedragen activiteiten vallen

2c Sectorcode waaronder de 
overgenomen activiteiten vallen

Let op! Als de activiteiten onder meer dan 1 sector vallen, vul dan per sector een formulier in. Lees ook de toelichting onder aan dit formulier.

Let op! Als de activiteiten onder meer dan 1 sector vallen, vul dan per sector een formulier in. Lees ook de toelichting onder aan dit formulier.
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02 van 03

4 Gegevens contactpersoon

5 Ondertekening

3 Gegevens overdracht

Overdragende werkgever

Overnemende werkgever

4a Naam en voorletters

4b Functie

Naam

3b Omschrijving van de activiteiten 
die overgaan van het loon-
heffingennummer bij vraag 1b 
naar het loonheffingen nummer 
bij vraag 2b 
Onvoldoende invulruimte? 
Ga dan verder op een bijlage.

Naam

Functie

3c Totale premieloon voor de werknemersverzekeringen van de werknemers 
die de overgedragen activiteiten uit vraag 3b uitvoerden bij de over dragende 
werkgever. Lees de toelichting onder aan dit formulier.

3d Totale premieloon voor de werknemersverzekeringen van de over dragende 
werkgever vóór de overdracht. Tel alleen het premieloon mee van de sector waar de 
overgedragen activiteiten onder vallen. Deze sector kan meerdere loonheffingen
nummers hebben. Lees ook de toelichting onder aan dit formulier.

3e Percentage van overdracht [= (A : B) x 100] 

Functie

4c Telefoonnummer

Datum

3a Datum van de werkelijke 
overdracht van de activiteiten

Datum

Handtekening

Handtekening

€ A

B

%,

€



03 van 03

Bij vraag 1c en 2c
Als de overgedragen activiteiten bij de overdragende of de over-
nemende werkgever onder meer dan 1 sector vallen, vul dan per 
sector een apart formulier in.

Voorbeeld
Werkgever A heeft een bakkersbedrijf en een horecabedrijf. 
Deze activiteiten vallen onder 2 verschillende sectoren. Bij de 
overdracht van beide activiteiten aan werkgever B moet u 
2 formulieren ‘Overdracht van activiteiten’ invullen en opsturen.

Bij vraag 3c
Bij het bepalen van het totale premieloon geldt het volgende:

 – Het premieloon is het totale loon waarover u op jaarbasis premies 
werknemersverzekeringen betaalt. Gebruik de gegevens uit uw 
aangiften loonheffingen over het kalenderjaar voorafgaand aan 
het jaar van overdracht. Hebt u deze gegevens niet, gebruik dan de 
meest recente loongegevens.

 – Neem de loonbedragen die in het kalenderjaar zijn betaald. 
U moet deze bedragen dus niet herleiden tot een jaarloon.

 – Het gaat niet om het premieloon van de overgedragen werk nemers, 
maar om het premieloon van de werknemers die de overgedragen 
activiteiten uitvoerden bij de overdragende werkgever.

Bij vraag 3d
Bij het bepalen van het totale premieloon geldt het volgende:

 – Het premieloon is het totale loon waarover u op jaarbasis premies 
werknemersverzekeringen betaalt. Gebruik de gegevens uit uw 
aangiften loonheffingen over het kalenderjaar voorafgaand aan 
het jaar van overdracht. Hebt u deze gegevens niet, gebruik dan de 
meest recente loongegevens.

 – Neem de loonbedragen die in het kalenderjaar zijn betaald. 
U moet deze bedragen dus niet herleiden tot een jaarloon.

 Toelichting bij de vragen
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