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9.  Tabellen en heffingskortingen 

 

Opgave 9.1 

1. Deze worden berekend door gebruikmaking van tabellen. 

2. De jonggehandicaptenkorting moet handmatig worden verwerkt. Veel salarispakketten hebben 

hiervoor een aanklikmogelijkheid. 

3. Voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. 

4. De ouderenkorting is bestemd voor personen in de AOW-leeftijd. Om recht te hebben op de 

maximale ouderenkorting van € 1.726, moet het loon beneden € 38.464 liggen (2022). Bij een 

hoger loon wordt de ouderenkorting afgebouwd. Vanaf een inkomen van € 49.971 (2022) 

heeft de werknemer geen recht meer op ouderenkorting. De ouderenkorting mag slechts bij 

één werkgever of instantie worden toegepast. Verrekening vindt (samen met de algemene 

heffingskorting) plaats bij de AOW-uitkering zonder dat hiervoor een Opgaaf gegevens voor 

de loonheffingen is ingevuld. Mocht de uitkeringsgerechtigde zijn loonheffingskorting bij een 

werkgever of een andere (pensioen)instantie willen toepassen, dan moet hij aan elke 

inhoudingsplichtige een Opgaaf gegevens voor de loonheffingen zenden met zijn keuze. 

5. De werknemer hoeft de loonheffingskorting niet via de Opgaaf gegevens voor de 

loonheffingen te hebben geclaimd (het mag wel). Maar de inhoudingsplichtige moet bij de 

loonadministratie een verklaring van UWV bewaren waaruit blijkt dat de werknemer recht 

heeft op de jonggehandicaptenkorting. 

6. Bij Pieter, omdat hij minder loonheffingskorting heeft vanwege het ontbreken van de arbeids-

korting. 

7. Als Vincent fulltimer is, moet op deze dagen de dagtabel worden toegepast. Als Vincent niet 

op 5 dagen per week werkt, wordt hij als parttimer beschouwd. Dan moet voor deze periode de 

maandtabel worden gehanteerd. 

8. Nee. Hoofdregel: tabel voor bijzondere beloningen. Andere mogelijkheid: herrekenmethode, 

waarbij op kwartaalbasis de loonheffing wordt berekend inclusief provisie en exclusief 

provisie. Het verschil in loonheffing moet op de provisie worden ingehouden en afgedragen. 

 

Opgave 9.2 

1. Van het tabelloon, zoals dat berekend is in kolom 14 van de loonstaat. 

2. Voor artiesten en buitenlandse beroepssporters. En voor aannemers van werk, thuiswerkers, 

sekswerkers en andere gelijkgestelden. Voor hen geldt een vast percentage in plaats van een 

schijventarief. 

3. De werknemer moet dit opgeven via de Opgaaf gegevens voor de loonheffingen. 

4. In de witte tabel is wel rekening gehouden met de arbeidskorting en in de groene tabel niet. 

5. De alleenstaande-ouderenkorting is bedoeld voor degenen die een AOW-uitkering voor 

alleenstaanden of alleenstaande ouders ontvangen. Deze korting kan alleen via de AOW-

uitkering worden gerealiseerd. Hiervoor beschikt de SVB over een speciale tabel. Als de 

alleenstaande-ouderenkorting (en dus de hele loonheffingskorting) niet via de AOW-uitkering 

loopt, kan de belastingplichtige deze via de Inkomstenbelasting verrekenen. 

6. Werknemers die in Nederland wonen en loon uit tegenwoordige dienstbetrekking genieten, 

hebben recht op arbeidskorting. 

7. De in te houden loonheffing is gelijk. Omdat geen loonheffingskorting wordt toegepast, is er 

bij Peter ook geen sprake van arbeidskorting. En de arbeidskorting heeft invloed op de hoogte 

van de in te houden loonheffing. 

8. De tabellen voor bijzondere beloningen moeten worden toegepast bij eenmalige beloningen of 

beloningen die slechts eenmaal per jaar worden toegekend (gratificaties, tantièmes, 

transitievergoeding, schadeloosstelling, vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, niet-opgenomen 

vakantiedagen). 
 De tabellen voor bijzondere beloningen mogen worden toegepast: 

 bij een beloning over een ander tijdvak (provisie, overwerkloon, loonsverhoging met 

terugwerkende kracht); 

 bij een nabetaling over een vorig kalenderjaar; 

 bij een afkoopsom voor een lijfrente die niet hoger is dan € 4.607 (2022). 
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Opgave 9.3 

1. Verschillen tussen de kolommen in een witte tijdvaktabel: 

 het verschil in leeftijdsgroepen; 

 het al dan niet toepassen van de heffingskortingen. 

2. De loonbelasting is een persoonlijke belasting. Door toepassing van heffingskortingen wordt 

rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de belastingplichtige. De heffingskorting 

komt in mindering op de te betalen loonbelasting/premie volksverzekeringen. 

3. De SVB (Sociale Verzekeringsbank) bij het berekenen van de inhoudingen op de AOW-

uitkering voor inwoners van Nederland. 

4. De witte tabel is voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, de groene voor loon uit 

vroegere dienstbetrekking. In de laatste tabel is de arbeidskorting niet verwerkt. 

5. De alleenstaande AOW-gerechtigde heeft recht op de algemene heffingskorting, de 

ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting. 

6. Op haar loon is de witte tabel van toepassing. Op AOW en pensioen de groene tabel. 

7. Het jaarloon (kolom 14) van het vorige kalenderjaar, zo nodig herleid naar een heel jaar. Als 

de werknemer nog maar kort in dienst is, geldt het verwachte loon in het lopende kalenderjaar. 

 

Opgave 9.4 

1. d. Werknemersverzekeringen en Zvw allebei met de VCR-methode 

2.  a. Bernhard mag kiezen bij welke van deze twee werkgevers hij de LH-korting laat toepassen 

 e. Bernhard is niet verplicht de LH-korting bij een van beide werkgevers te laten toepassen 

3.  c. zowel voor loon uit tegenwoordige als voor loon uit vroegere dienstbetrekking 

4.  a. Eindheffing kent een enkelvoudig tarief en een tabeltarief 

 b. Eindheffing komt voor rekening van de inhoudingsplichtige 

 (Toelichting bij d: 80% eindheffing slechts voor zover de vrije ruimte overschreden is) 

5.  a. moet de werkgever gebruikmaken van de tabel voor bijzondere beloningen 

6.  c. Bij een loon van € 1.854 moet worden uitgegaan van de regel bij € 1.850 en bij een loon van 

€ 1.856 moet worden uitgegaan van de regel bij € 1.855 

  

Opgave 9.5 

1.   a. indien jonger dan de AOW-leeftijd € 4.260 en indien in de AOW-leeftijd € 2.204 

2.  a. dagtabel, weektabel, vierwekentabel, maandtabel, kwartaaltabel 

3.  b. is bedoeld voor inkomsten uit vroegere dienstbetrekking 

 c. kent een tabel zonder en een tabel met loonheffingskorting 

 d. kent onderscheid tussen personen tot en personen vanaf de AOW-leeftijd 

4.  c. naar keuze de tijdvaktabel of de tabel voor bijzondere beloningen 

5.  b. via de groene maandtabel 

6.  d. is niet verwerkt in de witte en de groene tabel 

 

Opgave 9.6 

1. 

 0% 7% 19% 20% 37% 37,07% 

Aannemer van werk van 45 jaar zonder 

loonheffingskorting 

    x  

Artiest die in Nederland woont      x 

Buitenlandse beroepssporter uit een niet-

verdragsland 

   x   

Gelijkgestelde van 73 jaar zonder 

loonheffingskorting 

  x    

Sekswerker van 25 jaar met 

loonheffingskorting 

 x     

Thuiswerker van 70 jaar met 

loonheffingskorting 

x      
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2. 

 Witte tabel Groene tabel 

Afkoopsom bij ontslag ter compensatie van de aanspraken 

uit de levensloopregeling 

 x 

Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking x  

Loondoorbetaling tijdens levensloopverlof aan een 25-

jarige werknemer 

x  

Pensioenuitkering  x 

Studie-uitkering aan een kind van een werknemer die is 

overleden tijdens zijn dienstbetrekking 

 x 

Uitkering via de Toeslagenwet die niet samenloopt met ZW  x 

Uitkering via de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 

1940-1945 

 x 

Uitkering voor de financiering van loopbaanonderbreking 

in het kader van de Wazo 

x  

Ziektewetuitkering die de werkgever namens UWV 

doorbetaalt 

x  

Zwangerschaps- en bevallingsuitkering x  

3. 

 Witte tabel Groene tabel Geen tabel 

Algemene heffingskorting x x  

Arbeidskorting x   

Jonggehandicaptenkorting   x 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting   x 

Ouderenkorting x x  

 

Opgave 9.7 

1. Een inhoudingsplichtige mag alleen de loonheffingskorting toepassen als de werknemer daar 

schriftelijk om heeft verzocht, vaak via de Opgaaf gegevens voor de loonheffingen. Aangezien 

Isma geen recht heeft op loonheffingskorting, zal werkgever vof Nutra een dergelijk verzoek 

niet hebben gekregen. Ook kan Isma expliciet hebben aangegeven dat de loonheffingskorting 

niet moet worden toegepast. Meestal is dit aan de orde als een werknemer de loonheffings-

korting bij een andere werkgever laat toepassen. 

2. Bij een maandloon van € 3.000 en geen recht op loonheffingskorting is € 1.110,92. 

verschuldigd aan loonbelasting/premie volksverzekeringen. Dit wordt in de witte maandtabel 

afgelezen bij het naast lagere loonbedrag van € 2.997,00. 

3. Dan bestaat recht op € 522,16 aan loonheffingskorting, namelijk: 

 algemene heffingskorting maximaal € 2.888 : 12 = € 240,67 per maand; afbouw algemene 

heffingskorting 6,007% van (12 x € 3.000 -/- € 21.316) = € 882,07, dat is € 73,51 per 

maand; resteert € 167,16 algemene heffingskorting per maand. 

 arbeidskorting maximaal € 4.260 : 12 = € 355,00 per maand; geen afbouw arbeidskorting 

van toepassing, want 12 x € 3.000 is minder dan € 36.650. 

 Totale loonheffingskorting is € 167,16 algemene heffingskorting + € 355,00 arbeidskorting = 

€ 522,16 per maand. 

4. Zonder loonheffingskorting moet € 1.110,92 worden ingehouden (antwoord 2). Verminderd 

met de loonheffingskorting van € 522,16 (antwoord 3) bedraagt de in te houden loonheffing 

€ 588,76. Controle: De witte maandtabel geeft € 590,75. Het verschil komt door afrondingen. 
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Opgave 9.8 

1. Omdat het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking betreft, moet de witte tabel worden 

gehanteerd. 

2. Daarnaast kennen we de groene tabel voor inkomsten uit vroegere dienstbetrekkingen, zoals 

pensioen e.d. 

3. De loonheffing over het maandloon van Erwin moet worden berekend via de (witte) 

maandtabel. 

4. Via de witte tabel voor bijzondere beloningen. Het is een loonbestanddeel dat eenmaal per jaar 

(in juni) wordt betaald. (Opmerking: als de vakantiebijslag elke maand zou worden uitbetaald, 

moest de werkgever de witte maandtabel hanteren). 

 

Opgave 9.9 

1. Jerry heeft recht op de algemene heffingskorting en op de arbeidskorting. 

2. Daarnaast kennen we de ouderenkorting, de alleenstaande-ouderenkorting en de 

jonggehandicaptenkorting. 

3. De witte tabel. Jerry heeft loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. 

4. – Als het loontijdvak wordt onderbroken. 

 – Als een werknemer in het loontijdvak in dienst of uit dienst treedt. 

5. Als parttimer wordt beschouwd de werknemer die op minder dan 5 dagen per week werkt, dus 

ook iemand met een volledige dienstbetrekking die op 4 dagen per week werkt. 

 

Opgave 9.10 

1. Tabelloon € 2.200 + € 250 = € 2.450. De waarde van de vakantiebon moet voor 100% tot het 

loon worden gerekend, omdat niet aan de voorwaarden voor 99% bijtelling wordt voldaan. De 

aanspraak is namelijk niet vastgelegd in een cao. 

2. De witte maandtabel is van toepassing. 

3. De werkgever heeft niet juist gehandeld. Hij moet gebruikmaken van de witte kwartaaltabel. 

In de maanden juli tot en met september moet hij achtereenvolgens beoordelen hoeveel 

loonheffing hij moet inhouden over het gecumuleerde loon voor de loonheffing. Dus over een 

bedrag van € 827, een bedrag van € 1.721 en een bedrag van € 2.302. In de witte kwartaaltabel 

wordt rekening gehouden met loonheffingskortingen voor een periode van een kwartaal. 

Hierdoor komt men minder snel toe aan het inhouden van loonheffing. In het geval van Marja 

wordt er in juli en augustus geen loonheffing ingehouden. Pas in september wordt bij een 

kwartaalloon van € 2.302 loonheffing ingehouden, een bedrag van € 28,00. 

4. Hier is sprake van indiensttreding in de loop van het loontijdvak. Hierdoor zijn er in het 

loontijdvak dagen waarover de werkneemster geen loon geniet. Als er sprake is van een 

parttime werkneemster, moet gewoon de witte maandtabel worden toegepast. Maar indien de 

werkneemster als fulltime medewerkster wordt beschouwd, moet over het loontijdvak januari 

de witte week- en/of dagtabel worden gebruikt. In dit geval wordt de werkneemster als 

fulltime medewerkster beschouwd, omdat ze gewoonlijk op vijf dagen per week werkt. Pas 

vanaf februari mag de witte maandtabel worden toegepast. 

 

Opgave 9.11 

1. Onjuist. Het loon voor de loonheffing moet worden herleid. Hierbij wordt een week op 

5 dagen gesteld. In totaal heeft Paulus 22 dagen gewerkt oftewel 3 weken + 1 dag. Voor de 

berekening van de loonheffing is dit 3 weken van 5 dagen + 1 dag = 16 dagen. Het loon wordt 

gedeeld door 16 en bedraagt dan € 151 per dag. De loonheffing bedraagt 16 keer het bedrag 

dat bij een loon van € 151 per dag wordt ingehouden. 

2. Onjuist. Het aangiftetijdvak is de kalendermaand of een periode van 4 weken. Dit geldt ook 

voor studenten en scholieren. Alleen als van de studenten- en scholierenregeling gebruikt 

wordt gemaakt, is het loontijdvak een kwartaal. 

3. Juist. (De loonheffingskortingen bestaan uit de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, 

de jonggehandicaptenkorting, de ouderenkorting en de alleenstaande-ouderenkorting). 

4. Juist. 

 



Uitwerkingen hoofdstuk 9  VPS LHN niveau 5  2022/2023 

© Convoy Uitgevers  6 

 

Opgave 9.12 

1. Nu geen Opgaaf gegevens voor de loonheffingen werd ingeleverd, is het anoniementarief van 

52% van toepassing. Tevens wordt geen rekening gehouden met de heffingskortingen. (Ook 

dient geen rekening te worden gehouden met het maximum premieloon 

werknemersverzekeringen en met het maximumbijdrageloon Zvw). 

2. Van Oost bv heeft niet juist gehandeld. Hoewel de vakantiebijslag na het beëindigen van de 

dienstbetrekking wordt uitbetaald is er op grond van de wet toch sprake van loon uit 

tegenwoordige dienstbetrekking. Van Oost bv moet de witte tabel voor bijzondere beloningen 

toepassen. 

3. Onjuist. In de groene tabellen wordt helemaal geen rekening gehouden met de arbeidskorting. 

De groene tabellen worden namelijk toegepast bij loon uit vroegere dienstbetrekking en bij 

loon uit vroegere dienstbetrekking bestaat helemaal geen recht op arbeidskorting. 

4. Juist. 

 

Opgave 9.13 

1. Bedragen in euro's 

 Omschrijving Opgave Grondslag 

voor alle 

loonheffingen 

Bij / 

Af 

Bedrag 

naar vrije 

ruimte 

Bij / 

Af 

a Salaris 5.000 5.000 Bij   

b Pensioenfonds 870 290 Af   

c Werkgeversheffing Zvw 336     

d Premie werknemersverzekeringen 398     

e Kostenvergoeding 125   125 Bij 

f Reiskostenvergoeding 229   109 Bij 

g Afrekening vakantiebijslag 1.600 1.600 Bij   

h Afrekening vakantiedagen 1.830 1.830 Bij   

i Warme maaltijd 6,50     

j Laptop 950   950 Bij 

k Jubileumuitkering 5.000 5.000 Bij ____  

 Totaal  13.140  1.184  

 

2. De witte tabel bijzondere beloningen moet worden toegepast op de volgende loonelementen: 

 g. afrekening vakantiebijslag, is loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en is een eenmalige 

 beloning of beloning die maar eenmaal per jaar wordt toegekend;   

 h. afrekening vakantiedagen, is loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en is een eenmalige 

 beloning of beloning die maar eenmaal per jaar wordt toegekend; 

 k. jubileumuitkering, is loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en is een eenmalige beloning. 

 De dienstjarenvrijstelling is niet van toepassing omdat het dienstverband niet ten minste 

 25 jaar heeft geduurd. Als het bedrag aan de gebruikelijkheidstoets voldoet, kan het ook in de 

 vrije ruimte worden ondergebracht. 

3. Op geen van de onder de a tot en met k genoemde loonelementen moet de groene tabel 

bijzondere beloningen worden toegepast. Er is uitsluitend sprake van loon uit tegenwoordige 

dienstbetrekking. Als aan Richard een transitievergoeding zou zijn uitbetaald, was hierop de 

groene tabel bijzondere beloningen van toepassing geweest. 

4. Bedragen in euro's 

Maand Loon 

werknemers-

verzekeringen 

Cumulatief loon 

werknemers-

verzekeringen 

Cumulatief 

maximum-

premieloon 

Grondslag-

aanwas per 

loontijdvak 

Gediffer.  

premie Aof 

hoog     

t/m oktober 37.500 37.500 49.755,00 37.500 2.643,75 

november 11.500 49.000 54.730,50 11.500 810,75 

december 12.000 61.000 59.706,00           10.706 754,77 
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5. Nee. Deze handelwijze is niet correct. Het recht op Wajonguitkering is voldoende voor het 

recht op jonggehandicaptenkorting. Wel  moet bij de loonadministratie een brief van UWV 

worden bewaard waaruit blijkt dat de werknemer recht heeft op een Wajonguitkering. 

6. De jonggehandicaptenkorting bedraagt € 771 op jaarbasis. De inhoudingsplichtige moet het 

tabelbedrag van de loonbelasting/premie volksverzekeringen zelf verminderen met de 

jonggehandicaptenkorting. 

 

Opgave 9.14 

1.  Bedragen in euro’s   

 Omschrijving Opgave Grondslag voor 

alle 

loonheffingen 

Bij/

Af 

Bedrag naar 

vrije ruimte 

Bij/

Af 

a Salaris 3.200 3.200 Bij   

b Voorschot vakantiebijslag 1.000 1.000 Bij   

c Pensioenfonds 144 72 Af   

d Werkgeversheffing Zvw 325     

e Premie 

werknemersverzekeringen 

328     

f WIA-hiaatverzekering 23 23 Af   

g Auto van de zaak 42.000 465 Bij   

h Boete 250 250 Bij   

i Workshop wijnproeven 375   375 Bij 

j Loonheffing 1.477     

 Totaal  4.820  375  

 

2.  Bedragen in euro's 

Maand Loon 

voor 

Zvw 

Cumula-

tief loon 

Zvw 

Cumula-

tief max. 

bijdrage-

loon 

Cumulatie

f bijdrage-

loon 

Bijdrage- 

loon per 

maand 

Werkgevers-

heffing Zvw 

(6,75%) 

januari 2.900 2.900 4.975,50 2.900 2.900 195,75 

februari 7.900 10.800 9.951,00 9.951 7.051 475,94   

maart 2.900 13.700 14.926,50 13.700 3.749 253,05 

 

3. Het tot jaarloon herleide bedrag is (€ 3.800 : 2) x 12 = € 22.800. 

4. Bij het gegeven jaarloon geldt voor Rita een tarief bijzondere beloningen van 37,07% 

(standaardtarief) -/- 28,46% (verrekeningspercentage) = 8,61%. Netto wordt dus 91,39% 

uitbetaald.  

Het brutoloon dat hoort bij de nettobonus van € 1.000 is € 1.000 : 91,39 x 100 = € 1.094,21. 

5. De handelwijze van Slokopos bv is niet correct. Kathrin moet hiervoor een verzoek indienen 

bij de Belastingdienst. Onder bepaalde voorwaarden geeft de Belastingdienst een machtiging 

af om een lager percentage toe te passen. Pas na verkregen machtiging kan Slokopos bv het 

lagere percentage in de loonadministratie verwerken. 

6. De aangiftetermijnen van de tijdvakken die gecorrigeerd moeten worden zijn al voorbij. 

Slokopos bv moet nu een correctie(bericht) verzenden met de eerstvolgende of 

daaropvolgende aangifte, namelijk met de aangifte over oktober of november. 

7. De correctie moet gebeuren door inzending van een losse correctie. 

8. Onjuist. Een AOW-gerechtigde werknemer met een inkomen hoger dan € 38.464 heeft wel 

recht op ouderenkorting, maar deze wordt afgebouwd. Boven € 49.971 is er geen recht meer. 

9. Onjuist. De loonheffingskorting bestaat naast de algemene heffingskorting en de arbeids-

korting uit de ouderenkorting, de alleenstaande-ouderenkorting en de jonggehandicapten-

korting. 

10. Juist. 

11. Juist. 
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Opgave 9.15 

1.  Zowel de betaling voor de niet opgenomen vakantiedagen als de vakantiebijslag zijn belast 

voor de loonheffing. De nabetaling van de niet opgenomen vakantiedagen en de opgebouwde 

vakantiebijslag vormt loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en is onderhevig aan alle 

loonheffingen. 
2.  Het betreft incidentele betalingen, zodat de (witte) tabel voor bijzondere beloningen van 

toepassing is. 

3. De werkgever kan deze vergoeding op basis van art. 31 lid 1 letter f Wet LB aanwijzen als 

eindheffingsloon. Vervolgens is er sprake van een gerichte vrijstelling op grond van art. 31a 

lid 2 letter j Wet LB. 

4.  Berekening nettoloon: 

 Brutoloon € 1.600 + bonus € 300 -/- werknemersdeel pensioenpremie € 80 = € 1.820. Dit is de 

grondslag voor de loonheffing. 

€ 300 wordt belast via de witte tabel voor bijzondere beloningen: 37,07% + 3,37% = 40,44% 

van € 300 = € 121,32. 

 € 1.520 wordt belast via de witte maandtabel = € 97,25. Totale loonheffing is € 218,57. 

 Het nettoloon wordt  € 1.820 -/- loonheffing € 218,57 = € 1.601,43. 

Gebruikelijk is dat werkgever De Opstap de waarde van het kerstpakket aanwijst als 

eindheffingsloon. 

5.  Inspecteurs hebben voor kleine bonussen (tussen € 50 en € 250) goedgekeurd dat de bonus in 

de vrije ruimte wordt ondergebracht. Daarbij hanteerden ze vaak een jaarmaximum van 

€ 2.400 aan bonussen in de vrije ruimte. Ook al is de WKR eigenlijk bedoeld voor het 

onbelast uitdelen van vergoedingen en verstrekkingen, toch kan een werkgever soms een 

bonus aanwijzen als eindheffingsloon en in de vrije ruimte onderbrengen. Voorwaarde is dat 

de onderneming bonussen in het verleden ook al onder de eindheffing liet vallen en dat de 

bonus niet ongebruikelijk hoog is. Gelet op deze ontwikkeling kan Henk de kerstbonus 

desgewenst aanwijzen als eindheffingsloon. 

6.  Het kerstpakket is loon in natura, dat aangewezen mag worden als eindheffingsloon. In de 

praktijk gebeurt dat altijd. Bij overschrijding van de vrije ruimte moet de werkgever 80% 

eindheffing afdragen. 

7.  Hier is sprake van een echte dienstbetrekking, omdat alle elementen aanwezig zijn: 

persoonlijke arbeid (gedurende zekere tijd) en loonbetaling. Ook een gezagsverhouding is zeer 

aannemelijk. De Opstap werkt volgens een uniek concept en Jan zal volgens dit concept 

moeten werken. 

8.  Het loontijdvak is een maand. Jan verricht arbeid. De witte maandtabel is daarom de 

aangewezen tabel. 

9.  Toepassing van de loonheffingskorting is niet aannemelijk. Jan ontvangt een AOW-uitkering, 

waarbij rekening wordt gehouden met de heffingskorting. 

 

Opgave 9.16 

1.  Deta bv heeft hiertoe geen mogelijkheid. De werkgever mag alleen de algemene 

heffingskorting en de arbeidskorting toepassen. Els kan de inkomensafhankelijke 

combinatiekorting via de inkomstenbelasting realiseren, zie art 8.18a Wet IB. Zie ook de 

paragraaf Heffingskortingen van hoofdstuk 14 in het studieboek. 

 

  



Uitwerkingen hoofdstuk 9  VPS LHN niveau 5  2022/2023 

© Convoy Uitgevers  9 

 

2.  Berekening grondslag loonheffing en uit te betalen bedrag (in euro's): 

 Omschrijving Bedrag Bedrag 

grondslag LH 

Bij/

Af 

Uit te 

betalen 

bedrag 

Bij / 

Af 

a Maandloon 2.800 2.800 Bij 2.800 Bij 

b Pensioenpremie werkgever 150 -  -  

c Auto van de zaak 24.000 440 Bij -  

d Eigen bijdrage auto 120 120 Af 120 Af 

e Werkgeversheffing Zvw 213 -  -  

f Werknemersbijdrage WGA 12 -  12 Af 

g Nominale premie Zvw 125 -  125 Af 

h Werkgeversbijdrage 

aanvullende premie Zvw 
25 25 Bij - 

 

i Loonheffing    656,33 Af 

 Eindbedrag  € 3.145  € 1.886,67  

 

3.  Bijtelling auto van de zaak op jaarbasis 22% van € 24.000 = € 5.280. Per maand is dat € 440. 

De auto valt onder het ruime loonbegrip van art. 10 lid 1 Wet LB. De waardering is geregeld 

in art. 13bis lid 1 Wet LB. 

4.  Een werkgeversvergoeding voor de (aanvullende) premie zorgverzekering behoort tot het 

loon. In de casus is gegeven dat het bedrag niet als eindheffingsloon wordt aangewezen. Dus 

is het belast loon voor de werknemer. De vergoeding valt onder het ruime loonbegrip van 

art. 10 lid 1 Wet LB (hier is geen sprake van een nihilwaardering op grond van een aanspraak, 

zoals bedoeld in art. 3.11 Uitv.reg. LB). 

5.  De grondslag voor de berekening van de werknemersverzekeringen is gelijk aan de grondslag 

voor de loonheffing en bedraagt dus ook € 3.145. Door invoering van de Wet uniformering 

loonbegrip zijn vrijwel alle verschillen in de heffingsgrondslagen verdwenen (zie art. 16 lid 1 

Wfsv). 

6.  De witte maandtabel moet worden toegepast, omdat er sprake is van loon uit tegenwoordige 

arbeid en de loonbetaling per maand plaatsvindt. 

7.  Karel moet hiertoe een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek doen aan de 

inhoudingsplichtige. Dit blijkt uit art. 23 lid 1 Wet LB. 

8.  Bij toepassing van de heffingskorting wordt het in te houden bedrag aan loonbelasting /premie 

volksverzekeringen lager. Hierdoor is het nettoloon van Karel hoger. (Hij kan de 

heffingskorting ook via de inkomstenbelasting realiseren, maar zal dit voordeel dan 

waarschijnlijk pas later genieten). 

9.  Conform art. 22 Wet LB heeft Karel recht op de algemene heffingskorting. Op grond van art. 

22a Wet LB heeft hij recht op de arbeidskorting. 

10.  De loonheffing over de bonus wordt berekend via de witte tabel bijzondere beloningen. 

Hierbij wordt, in tegenstelling tot bij de witte maandtabel, geen rekening gehouden met de 

progressieve opbouw van het belastingtarief. Tevens gaat de tabel bijzondere beloningen uit 

van het hoogste tarief dat voor Karel van toepassing is, gebaseerd op het jaarloon van het 

vorige jaar. 

 

Opgave 9.17 

1. Nee. De artiestenregeling is niet van toepassing. Leo is in principe wel artiest, want hij levert 

een artistieke prestatie die bestemd is om door publiek te worden beluisterd of bezien. Maar in 

dit geval valt Leo onder de uitzondering die genoemd wordt in art. 5a lid 1 letter b Wet LB, 

omdat hij het optreden rechtstreeks is overeengekomen met een natuurlijke persoon ten 

behoeve van diens persoonlijke aangelegenheden. Er is geen sprake van loonheffing. Leo moet 

de inkomsten aangeven voor de inkomstenbelasting. 

2. Art. 35 lid 1 Wet LB geeft aan dat de belasting geheven wordt naar de gage. De verstrekte 

drankjes behoren hier niet toe op grond van art. 35 lid 3 letter a Wet LB. De 
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reiskostenvergoeding is vrijgesteld op basis van art. 35 lid 3 letter b Wet LB. Resteert een 

belaste gage van € 750 conform art. 35 lid 2 Wet LB. 

3. Betekenis van de kostenvergoedingsbeschikking: Volgens art. 35 lid 4 Wet LB behoort tot de 

gage mede niet een vergoeding, genoemd in een door de inspecteur afgegeven beschikking. 

Deze beschikking strekt tot bestrijding van kosten, lasten en afschrijvingen ter behoorlijke 

vervulling van het optreden of een reeks van optredens door de artiest. Zie art. 12a lid 2 

Uitv.besl. LB. Leo had zo’n beschikking kunnen aanvragen op basis van art. 12a lid 4 

Uitv.besl. LB. 

4. Als Leo aan de personeelsvereniging geen kopie van een kostenvergoedingsbeschikking 

overhandigt, kan hij aangeven met welk bedrag aan kosten deze inhoudingsplichtige rekening 

moet houden (met een maximum van € 163). Deze zogenoemde kleinevergoedingsregeling is 

vastgelegd in art. 12a lid 7 Uitv.besl. LB. 

5. De grondslag voor de loonheffing is € 750 min € 75 ingevolge de kleinevergoedingsregeling, 

dus € 675. Conform art. 35a lid 1 Wet LB moet hierover het gecombineerde heffings-

percentage uit art. 21 letter b Wet LB worden geheven. De in te houden en af te dragen 

loonheffing bedraagt 37,07% van € 675 = € 250,22. (Zie tabel 58.9 Loonalmanak). 

6. Werknemersverzekeringen: Op grond van art. 5 letter c ZW, WAO, WW en art. 8 WIA kan 

een artiest door een algemene maatregel van bestuur worden aangewezen als (fictief) 

verzekerde voor de werknemersverzekeringen. Deze aanwijzing heeft inderdaad 

plaatsgevonden en wel in art. 4 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin de 

arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd. In art. 16 lid 1 Wfsv wordt 

daarnaast vermeld dat het premieloon gelijk aan het fiscaal loon, waarbij het begrip ‘gage’ 

specifiek wordt genoemd. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het 

maximumpremieloon werknemersverzekeringen per dag (2022: € 229,63, tabel 61.3.2 

Loonalmanak). 

 Zorgverzekeringswet: Een werkgeversheffing of werknemersbijdrage Zvw hoeft niet 

afgedragen te worden, omdat de gage niet onder de noemer van art. 42 Zvw valt. Leo is zelf de 

(lage) inkomensafhankelijke bijdrage rechtstreeks aan de Belastingdienst verschuldigd. 

Hiervoor ontvangt hij een aanslagbiljet. 

7. Administratieve verplichtingen i.v.m. de artiestenregeling: 

 art. 10.2 Uitv.reg. LB: gageverklaring laten ondertekenen en bewaren tot ten minste 31 

 december 2022; 

 art. 10.3 Uitv.reg. LB: loonstaat (met afwijkende indeling) aanleggen; 

 art. 10.4 Uitv.reg. LB: registratie van kostenvergoedingen e.d.; 

 art. 10.5 Uitv.reg. LB: jaaropgaaf aan Leo verstrekken; 

 art. 10.6 Uitv.reg. LB: identiteit van Leo vaststellen en kopie bewaren bij 

loonadministratie. 

8.  De loonheffing werkt met een schijventarief. Er zijn twee loonschijven waarin het tarief 

oploopt van 37,07% tot 49,50% (2022). Voor personen in de AOW-leeftijd kent de eerste 

schijf een lager percentage, omdat zij geen AOW-premie afdragen. Het schijventarief stemt 

volledig overeen met het tarief van de inkomstenbelasting. 

9. Herleidingsregels zijn er voor: 

 werknemers die alleen belastingplichtig zijn; 

 werknemers die alleen premieplichtig zijn; 

 werknemers die geen premies hoeven te betalen voor een of meer volksverzekeringen. 

10.  De arbeidskorting bedraagt € 0 (nihil). Boven een jaarloon van € 109.346 vindt namelijk een 

maximale afbouw van de arbeidskorting plaats op grond van art. 22a lid 2 Wet LB. 

11. Het nettoloon moet eerst worden gebruteerd. 

12.  Onjuist. AOW-gerechtigden zijn vrijgesteld van het betalen van AOW-premie. Daardoor kent 

de eerste belastingschijf voor hen een lager gecombineerd percentage. 
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Opgave 9.18 

1. Loonheffing bestaat uit een gecombineerd percentage voor loonbelasting en premie 

volksverzekeringen. Dit is vastgelegd in art. 27b Wet LB. 

2. Hier is sprake van een combinatie van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en loon uit 

vroegere dienstbetrekking (samenvoegingsbepaling). Het totaal moet worden belast via de 

witte loonheffingstabel. 

3. Nu heeft Esther alleen loon uit vroegere dienstbetrekking. De inhouding wordt berekend aan 

de hand van de groene maandtabel. 

4. In art. 3 lid 1 letter a Wet LB. 

5. In art. 7 lid 2 Uitv.besl. LB. Hiervoor is op grond van art. 33 lid 2 letter c onder 2o Wet LB een 

speciale loonbelastingtabel gecreëerd. Zie tabel 58.8 Loonalmanak. 
6. Conform deze tabel bedraagt de loonheffing 7,00% van € 1.500 = €105. 

7. KeuBa bv is naast de in te houden loonheffing ook premies werknemersverzekeringen 

verschuldigd. Zie art. 16 lid 1 Wfsv, waarin het premieloon gelijkgesteld is aan het loon voor 

de loonbelasting. Tevens wordt in de afzonderlijke werknemersverzekeringen (art. 4 lid 1 

letter a ZW, WW, WAO en art. 8 WIA) gemeld dat de aannemer van werk een fictieve 

dienstbetrekking voor de werknemersverzekeringen heeft. 

8. Ja. De Belastingdienst stelt speciale tabellen beschikbaar voor degenen die niet alle heffingen 

hoeven af te dragen. 

9. Uit tabel 61.3 Loonalmanak blijkt dat de premiepercentages voor de volksverzekeringen 

27,65% bedragen. In de eerste schijf resteert dus 9,42% voor de loonbelasting. Er moet aan 

loonbelasting 9,42% van het loon van € 2.000 worden afgedragen = € 188,40. Vervolgens 

heeft Geoffry recht op 9,42/37,07 deel van de algemene heffingskorting en van de 

arbeidskorting. Deze kortingen verminderen de in te houden loonbelasting. 

10. Bij een maandloon van € 3.000 en geen recht op loonheffingskorting is € 1.110,92  

verschuldigd aan loonbelasting/premie volksverzekeringen. Dit wordt in de witte maandtabel 

afgelezen bij het naast lagere loonbedrag van € 2.997,00. 

11. Het maximum van de eerste schijf bedraagt € 35.472 : 12 = € 2.956 per maand. Het percentage 

premies volksverzekeringen bedraagt 27,65%. Voor premies volksverzekeringen is dus 

bestemd 27,65% van € 2.956 = € 817,33. 

12. Berekening loonbelasting: Totaal loonheffing € 1.110,92 (antwoord 10) verminderd met totaal 

premies volksverzekeringen € 817,33 (antwoord 11) = € 293,59 loonbelasting. 

13. De loonheffing over het tantième van € 5.000 (als eenmalige beloning) wordt berekend met 

behulp van de witte tabel voor bijzondere beloningen. Het overige loon over het vierde 

kwartaal bedraagt € 12.600. De loonadministrateur van Van Oost bv zal de loonheffing 

volgens de kwartaaltabel aflezen en verminderen met de in oktober en november ingehouden 

bedragen. Het restant is dan de in te houden loonheffing in december.  

De werknemersverzekeringen en de Zvw-bijdrage worden berekend volgens de grondslag-

aanwasmethode in de VCR-module. Hierbij moet rekening worden gehouden met de 

maandbedragen die gelden voor het maximumpremieloon en het  maximumbijdrageloon. 

 

Opgave 9.19 

1. Wanneer de WW-uitkering door UWV wordt uitgekeerd, is UWV daarvoor inhoudingsplichtig 

en OTRA voor de aanvulling daarop. Het komt voor dat de WW-uitkering via de  

(ex-)werkgever wordt betaald. In dat geval is de (ex)werkgever inhoudingsplichtig voor het 

geheel. Jan Zuil is met ontslag en is dus niet (meer) in dienstbetrekking. Hij kan daarom geen 

loon uit tegenwoordige dienstbetrekking ontvangen. Op de WW-uitkering en op de aanvulling 

is dus de groene tabel van toepassing. 

2. Het onderscheid tussen loon uit tegenwoordige arbeid en loon uit vroegere arbeid is van 

belang voor de volgende zaken: 

 Art. 22a Wet LB geeft aan: 'Voor de werknemer die loon uit tegenwoordige arbeid geniet, 

is de arbeidskorting van toepassing'. De arbeidskorting geldt dus niet voor loon uit 

vroegere arbeid. 

 In art. 25 lid 2 en 3 Wet LB wordt aangegeven dat loonbelastingtabellen worden 

vastgesteld. E.e.a. is uitgewerkt in de Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990 
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(niet in de wettenbundel). In art. 2 en 3 van deze Regeling wordt het onderscheid gemaakt 

tussen witte tabellen voor loon uit tegenwoordige arbeid en groene tabellen voor loon uit 

vroegere arbeid. 

 Art. 26b Wet LB maakt voor de toepassing van het anoniementarief onderscheid tussen 

loon uit tegenwoordige en uit vroegere dienstbetrekking voor zover het betrekking heeft 

op de identificatieplicht en de verblijfs- en tewerkstellingsvergunning. 

 In art. 1 lid 1 letter c onder 1o van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie 

voor de volksverzekeringen wordt het loon uit vroegere dienstbetrekking uitgezonderd van 

de mogelijkheid tot afdrachtverminderingen. 

 Art. 16 lid 2 letter a Wfsv zondert loon uit vroegere dienstbetrekking uit van de 

premieheffing voor de werknemersverzekeringen. 

3. De witte tabel (op basis van art. 25 Wet LB en de Regeling loonbelasting- en premietabellen 

1990). 

4. Het is niet van belang of op het tijdstip waarop het loon wordt genoten de dienstbetrekking 

nog bestaat of al is beëindigd. Het na beëindigen van de dienstbetrekking ontvangen tantième 

kwalificeert als loon uit tegenwoordige arbeid. Hierop is de witte tabel van toepassing. 

Ingevolge art. 26 lid 1 Wet LB betreft het de tabel voor bijzondere beloningen. 

 

Opgave 9.20 

1. Beide werknemers werken in deeltijd. Deeltijdwerknemers zijn werknemers die doorgaans op 

minder dan vijf dagen per week werken. Voor deze werknemers geldt als loontijdvak de 

periode waarover wordt afgerekend. Op het loon van Marianne wordt de witte weektabel 

toegepast; op het loon van Daphne de witte maandtabel. Zie art. 25 lid 1 Wet LB en art. 6.1 

Uitv.reg. LB. 

2. De werkgever moet de uitkering belasten via de witte tabel voor bijzondere beloningen omdat 

het een eenmalige uitkering is en omdat er sprake is van loon uit tegenwoordige 

dienstbetrekking. Zie art. 26 lid 1 Wet LB, dat luidt: Tantièmes, gratificaties en andere 

beloningen die in de regel slechts eenmaal of eenmaal per jaar worden toegekend, worden 

belast volgens loonbelastingtabellen voor bijzondere beloningen. 

3. De eerste methode op basis van art. 26 lid 1 Wet LB: het toepassen van de tabel voor 

bijzondere beloningen op de kwartaalprovisie. Stel loonheffing bedraagt 34,46% van € 1.400 

= € 482,44. 

 De tweede methode op grond van art. 33 lid 2 letter a Wet LB en art. 9.5 Uitv.reg. LB: 

 op het totale loon over de maanden juli, augustus en september (€ 5.250) fictief de 

kwartaaltabel toepassen; stel loonheffing bedraagt € 348,75; 

 op de som van de drie maandlonen plus de kwartaalprovisie (€ 6.650) eveneens de 

kwartaaltabel toepassen; stel loonheffing bedraagt € 822,50; 

 het verschil tussen de ingehouden loonheffing is de loonheffing die op de kwartaalprovisie 

moet worden ingehouden; dus € 822,50 -/- € 348,75 = € 473,75. 

Attentie 1: De werkelijk ingehouden loonheffing over het loon (drie keer volgens de 

maandtabel) speelt geen enkele rol bij deze berekening. 

Attentie 2: De twee methoden geven een verschillende uitkomst wat betreft de in te houden 

loonheffing. Bij de aangifte inkomstenbelasting wordt e.e.a. definitief berekend. De 

loonheffing is immers een voorheffing. 

4. Jan van Alfen doelt op de studenten- en scholierenregeling, waarbij in afwijking van art. 25 lid 

1 Wet LB voor het loon dat in het kwartaal is gelegen de kwartaaltabel wordt toegepast. 

5. Deze regelgeving berust op het bepaalde in art. 25 lid 4 onder 3o Wet LB, uitgewerkt in art. 

6.3 Uitv.reg. LB. 


