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Nieuwsbrief 
Loonheffingen 2020

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de 
loonheffingen vanaf 1 januari 2020. Wij verwijzen hierin naar het ‘Handboek Loonheffingen 2019’ 
(hierna: Handboek 2019). U vindt het Handboek 2019 op belastingdienst.nl/loonheffingen. 
Het ‘Handboek Loonheffingen 2020’ kunt u vanaf begin februari 2020 online raadplegen en downloaden. 
De onlineversie van het handboek houden we doorlopend actueel. Van de downloadversie plaatsen we 
elk kwartaal een geactualiseerde versie. 

Tweede uitgave van de nieuwsbrief 
In deze 2e uitgave hebben we de informatie aangevuld. Onder ‘Nieuws’ op
belastingdienst.nl/loonheffingen leest u wat de aanvullingen en veranderingen in elke uitgave zijn. 

Onderwerpen
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 

1 Temporisering verhoging AOW-leeftijd 
2 Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV
3 Kennisdocument Wtl versie 6.0
4 Fiets van de zaak
5 Vanaf 2020 einde indeling in vaksector voor uitzendwerkgevers
6 ZW-uitkering telt niet langer mee voor hoogte arbeidskorting
7 Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel payrolling
8 Wet arbeidsmarkt in balans/onderdeel premiedifferentiatie 
9 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 
10 Wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot
11 Vergroten vrije ruimte werkkostenregeling (WKR) 
12 De aangiftetermijn eindheffing WKR wordt met een extra tijdvak verlengd 
13 Vergoeding VOG (verklaring omtrent gedrag) gericht vrijgesteld
14 Nieuw waarderingsvoorschrift voor branche-eigen producten
15 Indexatie vrijwilligersregeling 
16 Uitbreiding aanvraagmomenten van een S&O-verklaring
17 Vergoeden van strafbeschikking of bestuursrechtelijke dwangsom
18 Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ)
19 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2020

1 Temporisering verhoging AOW-leeftijd 
Op 1 januari 2020 treedt de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd (als uitvloeisel van het 
pensioenakkoord) in werking. Met deze wet blijft de AOW-leeftijd in de jaren 2020 en 2021 gehandhaafd 
op 66 jaar en 4 maanden. Vanaf 2022 vindt een stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd plaats tot 67 jaar 
in 2024. Vanaf 2025 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Meer informatie over de 
AOW-leeftijd vindt u op svb.nl. 
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2 Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV
Per 1 januari 2020 wijzigen het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Het LIV hangt af van het 
gemiddelde uurloon van de werknemer. Er zijn op dit moment twee groepen te onderscheiden: werknemers 
met een gemiddeld uurloon van gelijk of meer dan € 10,05, maar niet meer dan € 11,07, en werknemers met 
een gemiddeld uurloon van meer dan € 11,07, maar niet meer dan € 12,58. De werkgever maakt voor de 
eerste groep werknemers aanspraak op een LIV van € 1,01 per verloond uur met een maximum van € 2.000 
per werknemer per kalenderjaar en voor de tweede groep werknemers op een LIV van € 0,51 per verloond 
uur met een maximum van € 1.000 per werknemer per kalenderjaar (zie Handboek 2019 paragraaf 26.2.2.). 

Met ingang van 1 januari 2020 vervalt het onderscheid tussen deze twee groepen werknemers. Er geldt dan 
nog maar een bedrag van het voordeel per verloond uur en een maximaal bedrag per kalenderjaar van het 
LIV. Voor een werknemer met een gemiddeld uurloon van € 10,05 of meer, maar niet meer dan € 12,58 
heeft de werkgever aanspraak op een LIV van € 0,51 per verloond uur met een maximum van € 1.000 per 
kalender jaar. Deze bedragen worden per 1 januari 2020 nog geïndexeerd aan de hand van de hoogte van 
het minimumloon per 1 januari 2020. 

Ook wijzigen per 1 januari 2020 de bedragen die gelden voor het jeugd-LIV. Het bedrag van het voordeel 
per verloond uur en het maximale bedrag per kalenderjaar per werknemer gaan naar beneden. 
Met de wijziging van de Wet minimumloon in 2017 wordt de leeftijd waarop werknemers het volledige 
minimumloon krijgen stapsgewijs verlaagd van 23 naar 21 jaar. Aangezien de 21-jarigen vanaf 2020 het 
gehele kalenderjaar recht hebben op een volledig wettelijk minimumloon, hebben de werkgevers geen 
recht meer op de Jeugd-LIV, maar eventueel wel op het LIV. 

3 Kennisdocument Wtl versie 6.0
Op rijksoverheid.nl staat een nieuwe versie van het kennisdocument Wtl met de volgende aanpassingen:
• tabel met de hoogte van het jeugd-LIV voor 2019 is toegevoegd (paragraaf 3.4)
• tabel met uurloongrenzen van het jeugd-LIV voor 2019 is toegevoegd (paragraaf 3.5)
• tekst over voorwaarden LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer is aangepast (paragraaf 4.2)
• vraag en antwoord 5.17 is toegevoegd. Dit gaat over de betekenis van de loonwaardebepaling voor de LKV 

banenafspraak en scholingsbelemmerden. 

4 Fiets van de zaak
Stelt u een (elektrische) fiets ter beschikking aan uw werknemer voor woon-werkverkeer dan wordt 
de fiets in ieder geval geacht ook ter beschikking te zijn gesteld voor privégebruik. U moet voor dit privé-
gebruik jaarlijks een bedrag bij het loon tellen. Anders dan bij de auto van de zaak is er geen mogelijkheid 
om tegenbewijs te leveren bij gering privégebruik en is de bijtelling niet uitgezonderd als eindheffingsloon. 
De waarde van dit privégebruik wordt met ingang van 1 januari 2020 gesteld op 7% van de waarde (inclusief 
omzetbelasting) van de (elektrische) fiets per. De waarde van de fiets is de in Nederland door de fabrikant 
of importeur publiekelijk kenbaar gemaakte consumentenadviesprijs. RAI vereniging heeft hiervoor een 
database opgezet. Deze database is in te zien op www.bijtellingfietsvandezaak.nl.

Als de oorspronkelijke consumentenadviesprijs niet te achterhalen is, dan moet u uitgaan van de 
consumentenadviesprijs (inclusief omzetbelasting) van de meest vergelijkbare fiets.
De bijtelling is loon in natura. U moet daarover loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden, 
premies werknemersverzekeringen betalen en de werkgeversheffing Zvw betalen of de bijdrage Zvw 
inhouden. U kunt dit loon ook als eindheffingsloon aanwijzen. Voor met de fiets van de zaak afgelegde 
(al dan niet zakelijke) kilometers bestaat geen recht op een belastingvrije vergoeding van € 0,19/kilometer.
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5 Vanaf 2020 einde indeling in vaksector voor uitzendwerkgevers
Vanaf 1 januari 2020 valt een groot deel van de uitzendwerkgevers onder sector 52 Uitzendbedrijven. 
Uitzendwerkgevers die in 2019 nog zijn ingedeeld in een vaksector ontvangen een nieuwe beschikking 
sectorindeling van de Belastingdienst.

Voor nieuwe uitzendwerkgevers is het sinds 25 mei 2017 niet meer mogelijk om ingedeeld te worden in een 
vaksector. Voor uitzendwerkgevers die vóór deze datum al in een vaksector waren ingedeeld, is deze nog van 
toepassing bij ongewijzigde werkzaamheden. Deze overgangsregeling eindigt per 1 januari 2020. 

Waarom indeling in sector 52? 
Het aantal uitzendbedrijven dat onder een vaksector valt, is sterk toegenomen. Dit heeft geleid tot een 
hogere premie voor de vaksectoren. Uitzendarbeid gaat namelijk vaak gepaard met hogere lasten voor de 
WW, ZW en WGA. Daarom is ervoor gekozen de uitzendbedrijven in te delen bij sector 52. 

Herindeling: mogelijk gesplitste aansluiting
Voor de herindeling naar sector 52 is van belang hoeveel procent van het totale premieloon van de 
uitzendwerkgever wordt toegerekend aan het ter beschikking stellen van personeel: 
• Herindeling van het gehele bedrijf naar sector 52 als meer dan 50% van het premieloon wordt toegerekend 

aan het ter beschikking stellen van personeel. 
• Herindeling van een deel van het bedrijf naar sector 52 als meer dan 15% maar niet meer dan 50% van het 

premieloon wordt toegerekend aan het ter beschikking stellen van personeel. Het overige deel wordt 
ingedeeld in een sector die voor de andere werkzaamheden geldt. Er ontstaat een ‘verplicht gesplitste 
aansluiting’. 

Uitzondering voor uitzenden binnen concern en payrollmedewerkers
Niet alle situaties waarin werknemers ter beschikking worden gesteld, vallen onder sector 52. 
Voor 2 groepen werknemers geldt een uitzondering:
• Werknemers die in dienst zijn bij een personeels-BV. Deze werknemers worden binnen een concern 

ter beschikking gesteld. Voor de personeels-BV is voor de sectorindeling de sector van de inlenende 
concernonderdelen van belang. 

• Werknemers die een payrollmedewerker zijn. Wanneer sprake is van een payrollmedewerker leest u in 
onderdeel 7 van de nieuwsbrief. Als bij een werkgever uitsluitend payrollmedewerkers in dienst zijn, 
is vanaf 1 januari 2020 sector 45 van toepassing. 

Zijn bij een werkgever gedeeltelijk bovenstaande werknemers in dienst, dan is voor de sectorindeling van 
belang hoeveel procent van het premieloon hieraan moet worden toegerekend:
• Als bij een werkgever meer dan 50% van het premieloon wordt toegerekend aan traditioneel uitzenden, 

dan valt deze werkgever vanaf 2020 onder sector 52. 
• Als bij een werkgever meer dan 15% van het premieloon maar niet meer dan 50% van het premieloon 

wordt toegerekend aan traditioneel uitzenden, dan geldt voor deze werkgever vanaf 2020 een verplicht 
gesplitste aansluiting. 

Nieuwe beschikking sectorindeling
Uitzendwerkgevers die bij de Belastingdienst bekend zijn, ontvangen in het laatste kwartaal van 2019 een 
beschikking met de nieuwe sectorindeling per 1 januari 2020. Voorafgaand aan de beschikking ontvangen 
zij een toelichting hierop. 

Heeft u vóór 1 januari 2020 geen beschikking ontvangen maar bent u van mening dat u wel in sector 52 
moet worden ingedeeld? Dan moet u dit melden. Deze melding stuurt u, onder vermelding van ‘UZB2020’, 
naar onderstaand adres: 

Belastingdienst/kantoor Amsterdam/Bureau indelingszaken 
Postbus 58944 
1040 EE Amsterdam
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6 ZW-uitkering telt niet langer mee voor hoogte arbeidskorting
Een werknemer krijgt in veel gevallen bij ziekte zijn loon doorbetaald van zijn werkgever. In sommige 
gevallen heeft hij daarnaast ook recht op een ZW-uitkering. Het gaat hier bijvoorbeeld om orgaandonoren 
en werknemers die onder de no-riskpolis vallen. 

Daarnaast kan iemand ook een ZW-uitkering ontvangen als hij geen dienstbetrekking (meer) heeft. Het 
betreft bijvoorbeeld mensen die een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) hebben en ziek zijn 
geworden, personen met een arbeidscontract voor bepaalde duur dat is beëindigd, uitzendkrachten die 
onder het uitzendbeding vallen en vrouwen die geen dienstbetrekking (meer) hebben en zich vóór hun 
zwangerschaps- en bevallingsverlof ziek melden. 

Vanaf 1 januari 2020 telt een ZW-uitkering niet meer mee als inkomen dat bepalend is voor de hoogte van de 
arbeidskorting, voor zover die ZW-uitkering betrekking heeft op een periode waarin geen (echte of fictieve) 
dienstbetrekking aanwezig is. Voor mensen die een vrijwillige ZW-verzekering bij het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen hebben afgesloten geldt een uitzondering: het inkomen daaruit telt altijd als 
inkomen mee voor de arbeidskorting. 

Voorbeeld
Iemand heeft een tijdelijk contract van 1 januari 2020 tot 1 mei 2020. Op 15 april 2020 wordt hij ziek en 
krijgt hij een ZW-uitkering op grond van de no-risk polis. Deze uitkering loopt tot 1 juni 2020. Van 15 
april 2020 tot 1 mei 2020 bestaat de dienstbetrekking en telt de ZW-uitkering over die periode mee als 
inkomen voor de arbeidskorting. Over de periode 1 mei 2020 tot 1 juni 2020 bestaat er geen 
dienstbetrekking meer en telt de ZW-uitkering niet mee als inkomen voor de arbeidskorting. 

Voor mensen die op 31 december 2019 recht hadden op een ZW-uitkering en van wie deze uitkering blijft 
doorlopen in 2020 en eventueel ook daarna, blijft die ZW-uitkering meetellen als inkomen voor de 
arbeidskorting.

7 Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel payrolling
De Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: Wab) treedt in werking op 1 januari 2020. Door deze wet worden 
onder andere bepalingen over payrolling in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. 
Zo wordt in het Burgerlijk Wetboek een definitie opgenomen van payrolling. Volgens die definitie is 
payrolling een speciale vorm van een uitzendovereenkomst waarbij sprake is van de volgende verschillen: 
• Bij de uitzendovereenkomst zoekt het uitzendbureau een voor de opdrachtgever (inlener) 

geschikte werknemer op de arbeidsmarkt. Bij payrolling heeft het payrollbedrijf hier geen 
bemoeienis mee. De opdrachtgever (inlener) of een derde zorgt zelf voor een geschikte werknemer. 

• Het uitzendbureau kan een uitzendkracht ook voor andere werkgevers laten werken. Bij payrolling 
is daarvoor toestemming nodig van de opdrachtgever (inlener). 

Verder regelt de Wab dat voor een nieuwe of bestaande payroll werknemer dezelfde arbeidsvoorwaarden 
gaan gelden als voor een werknemer die werkt in een gelijke of gelijkwaardige functie bij de opdrachtgever 
(inlener). 

Tot slot is het lichtere arbeidsrechtelijke regime van de uitzendovereenkomst – zoals het uitzendbeding – 
vanaf 1 januari 2020 niet langer van toepassing op een payrollovereenkomst. 

Het is dan ook van belang dat er per werknemer wordt vastgesteld of er sprake is van een payroll werknemer 
of een uitzendkracht. Voor de payroll werknemer geldt code aard arbeidsverhouding 82 en voor de 
uitzendkracht geldt code aard arbeidsverhouding 11.



Belastingdienst | Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 – Uitgave 2, 10 januari 2020 6

8 Wet arbeidsmarkt in balans/onderdeel premiedifferentiatie 
Een onderdeel van de Wab is een aanpassing van de premiedifferentiatie WW. De premie Algemeen 
Werkloosheidsfonds (hierna: AWf ) kent op dit moment 1 percentage. Met ingang van 1 januari 2020 gelden 
voor de premie AWf 2 percentages: de premie AWf laag (hierna: lage premie) en de premie AWf hoog 
(hierna: hoge premie). Het verschil tussen beide premies bedraagt 5 procentpunt.

De lage premie is van toepassing als aan 3 voorwaarden wordt voldaan:
• er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
• de arbeidsovereenkomst is schriftelijk en
• er is geen sprake van een oproepovereenkomst

In de aangifte loonheffingen worden deze voorwaarden met een J / N indicatie in de volgende 3 
indicatierubrieken uitgevraagd. Voor de lage premie moeten de indicaties dan als volgt zijn opgegeven:
• Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd J
• Schriftelijke arbeidsovereenkomst J
• Oproepovereenkomst N

Als 1 of meer van deze indicaties anders luiden dan hiervoor opgenomen is de hoge premie van toepassing.

In afwijking hiervan geldt in de volgende situaties altijd de lage premie:
• werknemers met een leerwerkovereenkomst op grond van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)
• werknemers die bij aanvang van het aangiftetijdvak jonger zijn dan 21 jaar en in dat aangiftetijdvak 

maximaal 48 verloonde uren (vierwekenaangifte) c.q. 52 verloonde uren (maandaangifte) hebben 
Let op! Deze urennorm geldt per aangiftetijdvak.

• uitkeringen werknemersverzekeringen: uitkeringen door UWV, betalingen door een eigenrisicodrager ZW 
en WGA en werkgeversbetalingen.

In de aangifte loonheffingen vindt het opgeven van premie AWf plaats door middel van de volgende 
rubrieken:

Nominatief
• Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag
• Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog
• Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien
• Premie AWf laag
• Premie AWf hoog
• Premie AWf herzien

Collectief (d.w.z. de tellingen van nominatief op de gebruikelijke wijze) 
• Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag
• Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog
• Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien
• Totaal premie AWf laag
• Totaal premie AWf hoog
• Totaal premie AWf herzien
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Herzien
Herziening van premie betreft de wijziging met terugwerkende kracht van de lage premie in de 
hoge premie.

Er zijn twee situaties van herziening waardoor met terugwerkende kracht de lage premie herzien moet 
worden naar de hoge premie. Dit betreft de volgende twee situaties:
1. De dienstbetrekking eindigt binnen 2 maanden na aanvang.
2.  De werknemer krijgt binnen een kalenderjaar meer dan 30% meer uren verloond dan contractueel voor 

dat jaar is overeengekomen.

In de hiervoor genoemde situaties moet zowel in het collectieve deel als in het nominatieve deel van de 
loonaangifte de herziening van de lage premie naar de hoge premie worden vermeld. Dit betekent dat de 
alsnog verschuldigde hoge premie en het bijbehorende premieloon in het nominatieve deel van de aangifte 
worden opgenomen in de rubriek Premie AWf herzien respectievelijk Aanwas in het cumulatieve 
premieloon AWf herzien. Het reeds aangegeven premieloon (Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf 
laag) en premie (Premie AWf laag) worden op nul gesteld. Dit werkt ook door in het collectieve deel van de 
aangifte. Dit is conform de reguliere correctiesystematiek.
De indicaties arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, schriftelijke arbeidsovereenkomst en 
oproepovereenkomst mogen niet gecorrigeerd worden omdat deze waardes op het moment van doen van 
aangifte correct zijn aangegeven en niet wijzigen. De gegevens blijven gelijk.
 
N.B. Het betreft altijd een herziening van de lage naar de hoge premie over het (de) reeds aangegeven 
tijdvak(ken). 

In de praktijk dient herziening plaats te vinden door middel van het indienen van een correctiebericht over 
verstreken aangifteperiodes door de werkgever bij de Belastingdienst. In sommige uitzonderlijke, specifiek 
aangewezen situaties kan deze ‘herziening’ plaatsvinden bij het indienen van de initiële aangifte. 
Zie de cases H en J hierna.

In de aangifte loonheffingen vindt het opgeven van de herziene premie AWf plaats door middel van de 
volgende rubrieken: 

Nominatief
• Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag (op nul stellen)
• Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien
• Premie AWf laag (op nul stellen)
• Premie AWf herzien

Collectief (d.w.z. de tellingen van nominatief op de gebruikelijke wijze) 
• Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag
• Totaal aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien
• Totaal premie AWf laag
• Totaal premie AWf herzien

Berekening herziening in verband met meer dan 30% extra verloonde uren
De werkgever en werknemer komen samen de gebruikelijke arbeidsduur contractueel overeen. Het aantal 
verloonde uren kan echter hoger liggen dan de overeengekomen omvang van de te verrichten arbeid, 
bijvoorbeeld door overwerk. De werkgever geeft de overeengekomen vaste arbeidsomvang per week en het 
aantal daadwerkelijk verloonde uren per aangiftetijdvak aan in de loonaangifte. 
Indien een werkgever aan een werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren heeft verloond ten 
opzichte van het aantal uren dat voortvloeit uit de overeengekomen arbeidsomvang in dat jaar, dan moet de 
lage premie worden herzien. De werkgever moet alsnog de hoge premie afdragen over het gehele 
kalenderjaar of over de periode dat de dienstbetrekking gedurende het kalenderjaar heeft bestaan. 
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Om te berekenen of deze situatie op een werknemer van toepassing is, moet de verhouding tussen het 
aantal verloonde uren en de totale overeengekomen arbeidsomvang in een kalenderjaar worden berekend.

Verloonde uren
Om het aantal verloonde uren per kalenderjaar te bepalen worden eerst de verloonde uren uit alle 
aangiftetijdvakken en alle dienstbetrekkingen tussen de betreffende werkgever en de werknemer in een 
kalenderjaar bij elkaar opgeteld. 

Overeengekomen arbeidsomvang
Om de overeengekomen omvang van de te verrichten arbeid te bepalen worden daarna achtereenvolgens 
de volgende stappen doorlopen:
I. Per aangiftetijdvak wordt, om de vaste arbeidsomvang van het aangiftetijdvak te berekenen, het aantal 

contracturen per week, zoals opgegeven in de loonaangifte vermenigvuldigd met 4 indien de werkgever 
een aangiftetijdvak per 4 weken hanteert, met 13/3 indien de werkgever een aangiftetijdvak per maand 
hanteert, met 26 indien de werkgever een aangiftetijdvak per halfjaar hanteert en met 52 indien de 
werkgever een aangiftetijdvak van een jaar hanteert. De overeengekomen arbeidsomvang wordt per 
aangiftetijdvak rekenkundig afgerond op twee decimalen. 

II. Bestaat de dienstbetrekking een deel van het aangiftetijdvak dan moeten de contracturen worden 
vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen dat de dienstbetrekking in dat aangiftetijdvak heeft 
bestaan gedeeld door zeven. De overeengekomen arbeidsomvang wordt per aangiftetijdvak rekenkundig 
afgerond op twee decimalen. 

III. Om de overeengekomen vaste arbeidsomvang per kalenderjaar te bepalen, wordt het totaal van de 
omvang per aangiftetijdvak in dat kalenderjaar bij elkaar opgeteld. 

Het kan voorkomen dat de overeengekomen arbeidsomvang verandert gedurende het aangiftetijdvak. In 
dat geval dienen werkgevers volgens de instructies van de Belastingdienst bij het invullen van de 
contracturen in de loonaangifte uit te gaan van de situatie op de laatste dag van het aangiftetijdvak of, 
indien de dienstbetrekking eerder beëindigd is, de laatste dag van de dienstbetrekking. Voor de toepassing 
van deze regeling wordt uitgegaan van wat is opgegeven in de loonaangifte en wordt dus geen rekening 
gehouden met mogelijke wijzigingen in de overeengekomen arbeidsomvang gedurende het 
aangiftetijdvak.

Om vast te stellen of meer dan 30% meer uren zijn verloond, moet vervolgens de verhouding tussen het 
aantal verloonde uren en de overeengekomen arbeidsomvang per kalenderjaar worden berekend. Hiertoe 
moet het aantal verloonde uren gedeeld worden door de overeengekomen arbeidsomvang per kalenderjaar. 
Het resultaat wordt verminderd met 1 en vermenigvuldigd met 100. Dit percentage wordt naar beneden 
afgerond op een helen. 

Berekening overeengekomen arbeidsomvang van gemiddeld 35 uur per week 
De 30%-herzieningssituatie geldt niet indien de overeengekomen arbeidsomvang van de vaste 
arbeidsovereenkomst gemiddeld 35 uur per week of meer bedraagt in een kalenderjaar. Om te bepalen of 
daarvan sprake is, moet de totale overeengekomen arbeidsomvang gedeeld worden door de duur van de 
dienstbetrekking in het kalenderjaar uitgedrukt in weken. De totale overeengekomen arbeidsomvang wordt 
berekend zoals hierboven staat beschreven. Het aantal weken dat een werknemer in een kalenderjaar in 
dienst is geweest wordt berekend door het aantal kalenderdagen dat er tussen de werkgever en de 
werknemer één of meer dienstbetrekkingen hebben bestaan te delen door zeven. Dit getal wordt 
rekenkundig afgerond op twee decimalen. Om de gemiddelde overeengekomen omvang van de te 
verrichten arbeid te berekenen wordt de totale omvang van overeengekomen arbeidsuur gedeeld door het 
aantal weken. Dit wordt naar boven afgerond op hele uren. Dienstbetrekkingen waarop niet het lage 
premiepercentage van toepassing is, worden buiten beschouwing gelaten bij de berekening.

Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl 
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Cases
A Regulier  Reguliere aangifte die voldoet aan de voorwaarden voor de lage premie
B Regulier Reguliere aangifte die niet voldoet aan de voorwaarden voor de lage premie
C Regulier  Twee dienstverbanden bij dezelfde werkgever, waarbij voor het ene dienstverband de lage 

premie geldt en voor de andere de hoge premie.
D Regulier Uitkering werkgeversbetaling naast loon in twee inkomstenverhoudingen
E Regulier Uitkering werkgeversbetaling naast loon in één inkomstenverhouding
F Regulier  Voorwaarden voor de lage premie wijzigen, waardoor de hoge premie is verschuldigd, 

zonder herzien
G Regulier Bepaling hoogte AWf premie voor werknemer jonger dan 21 jaar
H Herzien  Herzien lage premie herzieningssituatie 1; De dienstbetrekking eindigt binnen 2 maanden 

na aanvang
I Herzien   Herzien lage premie herzieningssituatie 2; De werknemer krijgt binnen een kalenderjaar 

meer dan 30% meer uren verloond dan contractueel voor dat jaar is overeengekomen
J Correctie Corrigeren van AWf premie op basis van foutherstel.

Case A: Reguliere aangifte die voldoet aan voorwaarden voor de lage premie

Een werknemer treedt per 1 maart 2020 bij u in dienst.
Er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst is.
U hanteert de lage premie.
U doet maandaangifte en het maandloon is € 1.000.
Stel de lage premie is 3% en de hoge premie is 8% (fictieve percentages)

Voor deze werknemer geeft u de volgende rubrieken als volgt op in de loonaangifte:

Tijdvak mrt-20 apr-20 .........

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd J J J

Schriftelijke arbeidsovereenkomst J J J

Oproepovereenkomst N N N

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Premie AWf laag € 30,00 € 30,00 € 30,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf hoog € 0,00 € 0,00 € 0,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Case B: Reguliere aangifte die niet voldoet aan voorwaarden voor de lage premie

Een werknemer treedt per 1 maart 2020 bij u in dienst.
Er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die een oproepovereenkomst is.
U hanteert de hoge premie.
U doet maandaangifte en het maandloon is € 1.000.
Stel de lage premie is 3% en de hoge premie is 8% (fictieve percentages).

Voor deze werknemer geeft u de volgende rubrieken als volgt op in de loonaangifte:

Tijdvak mrt-20 apr-20 .........

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd J J J

Schriftelijke arbeidsovereenkomst J J J

Oproepovereenkomst J J J

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf laag € 0,00 € 0,00 € 0,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Premie AWf hoog € 80,00 € 80,00 € 80,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Case C: Twee dienstverbanden bij dezelfde werkgever, waarbij voor het 
ene dienstverband de lage premie geldt en voor de andere de hoge premie.

Een werknemer treedt per 1 maart 2020 bij u in dienst.
Er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst 
is (hierna vast contract) voor 20 uur per week.
U hanteert voor dit loon de lage premie.
Daarnaast treedt hij in dienst op basis van een nulurencontract. Hierop is de hoge premie van toepassing.

U doet maandaangifte voor twee inkomstenverhoudingen. Het maandloon van het vaste contract is € 1.000 
en het loon van het nulurencontract wisselt per tijdvak.
Stel de lage premie is 3% en de AWf premie is 8% (fictieve percentages).

Voor deze werknemer geeft u de volgende rubrieken als volgt op in de loonaangifte (verplicht in twee 
inkomstenverhoudingen):

Inkomstenverhouding 1 (vast contract)

Tijdvak mrt-20 apr-20 .........

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd J J J

Schriftelijke arbeidsovereenkomst J J J

Oproepovereenkomst N N N

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Premie AWf laag € 30,00 € 30,00 € 30,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf hoog € 0,00 € 0,00 € 0,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inkomstenverhouding 2 (nulurencontract)

Tijdvak mrt-20 apr-20 .........

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd J J J

Schriftelijke arbeidsovereenkomst J J J

Oproepovereenkomst J J J

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf laag € 0,00 € 0,00 € 0,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog € 300,00 € 400,00 € 500,00

 Premie AWf hoog € 24,00 € 32,00 € 40,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00

Het naast elkaar bestaan van twee dienstbetrekkingen bij dezelfde werkgever waarop verschillende premies 
AWf (laag/hoog) van toepassing zijn, is geoorloofd.

Let op! Aan het eind van het jaar moet beoordeeld worden of de herzieningssituatie 30% van toepassing is. 
Als dat het geval is moet de lage premie van het dienstverband met het vaste contract worden herzien met 
terugwerkende kracht (zie voorbeeld 7 bij case I).
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Case D: Uitkering werkgeversbetaling naast loon in twee inkomstenverhoudingen

Op uitkeringen werknemersverzekeringen is altijd de lage premie van toepassing. Dit geldt ook voor 
werkgevers die de uitkering als werkgeversbetaling doorbetalen of als eigenrisicodrager ZW of WGA betalen 
aan de (ex)werknemer. 

Een werknemer treedt per 1 maart 2020 bij u in dienst.
Er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst is.
U hanteert voor dit loon de hoge premie.
Tevens ontvangt deze werknemer een WAO-uitkering als werkgeversbetaling. Hierop is de lage premie van 
toepassing.

U doet maandaangifte en het maandloon is € 700 en de uitkering als werkgeversbetaling is € 300.
Stel de lage premie is 3% en de hoge premie is 8% (fictieve percentages).

Voor deze werknemer geeft u de volgende rubrieken als volgt op in de loonaangifte:
Inkomstenverhouding 1 (loon)

Inkomstenverhouding 1 (loon)

Tijdvak mrt-20 apr-20 … enz ...

Code soort ikv (= loon of salaris niet 11, 13 of 17) 15 15 15

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd N N N

Schriftelijke arbeidsovereenkomst J J J

Oproepovereenkomst N N N

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf laag € 0,00 € 0,00 € 0,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog € 700,00 € 700,00 € 700,00

Premie AWf hoog € 56,00 € 56,00 € 56,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00

Inkomstenverhouding 2 (WAO-uitkering als werkgeversbetaling)

Tijdvak mrt-20 apr-20 … enz ...

Code soort ikv (= WAO-uitkering) 32 32 32

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet aanleveren niet aanleveren niet aanleveren

Schriftelijke arbeidsovereenkomst niet aanleveren niet aanleveren niet aanleveren

Oproepovereenkomst niet aanleveren niet aanleveren niet aanleveren

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag € 300,00 € 300,00 € 300,00

Premie AWf laag € 9,00 € 9,00 € 9,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf hoog € 0,00 € 0,00 € 0,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Case E: Uitkering werkgeversbetaling naast loon in één inkomstenverhouding

Op uitkeringen werknemersverzekeringen is altijd de lage premie van toepassing. Dit geldt ook voor 
werkgevers die de uitkering als werkgeversbetaling doorbetalen of als eigenrisicodrager ZW of WGA betalen 
aan de (ex)werknemer.

Een werknemer treedt per 1 maart 2020 bij u in dienst.
Er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst is.
U hanteert voor dit loon de hoge premie.

Tevens ontvangt deze werknemer een WAO-uitkering als werkgeversbetaling. Hierop is de lage premie van 
toepassing.

U doet maandaangifte en het maandloon is € 700 en de uitkering als werkgeversbetaling is € 300.
Stel de lage premie is 3% en de hoge premie is 8% (fictieve percentages).

Voor deze werknemer geeft u de volgende rubrieken als volgt op in de loonaangifte:

Inkomstenverhouding 1 (loon én werkgeversbetaling)

Tijdvak mrt-20 apr-20 … enz ...

Code soort ikv (= loon of salaris niet 11, 13 of 17) 15 15 15

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd N N N

Schriftelijke arbeidsovereenkomst J J J

Oproepovereenkomst N N N

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf laag € 0,00 € 0,00 € 0,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog € 1.000,00* € 1.000,00 € 1.000,00

Premie AWf hoog € 65,00* € 65,00 € 65,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00

*  Het loon + de uitkering wordt opgegeven als aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog. 
Over het loon is de hoge premie verschuldigd of wel 8% van € 700 = € 56. 
Over de uitkering is de lage premie verschuldigd of wel 3% van € 300 = € 9. 
Het totaal van de verschuldigde premie = € 65, deze wordt opgegeven in de rubriek Premie AWf hoog.
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Case F: Voorwaarden voor de lage premie wijzigen, waardoor de hoge premie 
is verschuldigd, zonder herzien

Een werknemer treedt per 1 maart 2020 bij u in dienst.
Er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst is.
Deze werknemer gaat met ingang van 20 september 2020 op een nulurencontract werken. Dit is een 
oproepovereenkomst.
Vanaf dat moment wijzigt in de inkomstenperiode de indicatie Oproepovereenkomst in ‘J’. Over al het loon 
dat vanaf 1 oktober 2020, oftewel het eerstvolgende aangiftetijdvak, wordt genoten bent u de hoge premie 
verschuldigd.
Dus ook als er sprake is van een nabetaling over een periode vóór 1 oktober, die wordt genoten na 1 oktober, 
bent u over die nabetaling de hoge premie verschuldigd.
U doet maandaangifte en het maandloon is € 1.000.
Stel de lage premie is 3% en de hoge premie is 8% (fictieve percentages).

Voor deze werknemer geeft u de volgende rubrieken als volgt op in de loonaangifte:

Tijdvak mrt-20 apr-20 … enz ... sep-20* okt-20

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd J J J J J J

Schriftelijke arbeidsovereenkomst J J J J J J

Oproepovereenkomst N N N N J J

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00

Premie AWf laag € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 0,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00

Premie AWf hoog € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

* Vanaf 20 september wijzigt in de inkomstenperiode de indicatie Oproepovereenkomst in ‘J’.

N.B. De premie die geldt op de eerste dag van het aangiftetijdvak blijft gedurende dat hele aangiftetijdvak 
gelden, ook al doet zich tijdens dat aangiftetijdvak een wijziging voor in de indicaties. Als dit tot een wijziging 
leidt van de hoogte van de premie, dan geldt die andere premie pas vanaf het eerstvolgende aangiftetijdvak.
U wijzigt dus niet per loontijdvak.
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Case G: Bepaling hoogte AWf-premie voor werknemer jonger dan 21 jaar

Voorbeeld 1: Werknemer jonger dan 21 jaar, tijdelijk dienstverband en aangiftetijdvak maand

U heeft een werknemer, jonger dan 21 jaar, in dienst. Er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd (12 uur per week) en geen oproepovereenkomst.
Deze arbeidsovereenkomst loopt van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020.

In de maanden januari tot en met juni 2020 zijn de verloonde uren:
Januari - 52 uur
Februari - 48 uur
Maart - 56 uur
April - 48 uur
Mei - 52 uur
Juni - 56 uur

U doet maandaangifte en het uurloon is € 10.
Stel de lage premie is 3% en de hoge premie is 8% (fictieve percentages).
De verloonde uren in de maanden januari, februari, april en mei zijn ten hoogste 52, daarom past u over 
deze maanden de lage premie toe.
De verloonde uren in de maanden maart en juni zijn meer dan 52, daarom past u op het loon in deze 
maanden de hoge premie toe.

Voor deze werknemer geeft u voor de maanden januari 2020 tot en met juni 2020 de volgende rubrieken als 
volgt op in de loonaangifte:

Tijdvak jan-20 feb-20 mrt-20 apr-20 mei-20 jun-20

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd N N N N N N

Schriftelijke arbeidsovereenkomst J J J J J J

Oproepovereenkomst N N N N N N

Aantal verloonde uren 52 48 56 48 52 56

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag € 520,00 € 480,00 € 0,00 € 480,00 € 520,00 € 0,00

Premie AWf laag € 15,60 € 14,40 € 0,00 € 14,40 € 15,60 € 0,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog € 0,00 € 0,00 € 560,00 € 0,00 € 0,00 € 560,00

Premie AWf hoog € 0,00 € 0,00 € 44,80 € 0,00 € 0,00 € 44,80

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Voorbeeld 2: Werknemer jonger dan 21 jaar, tijdelijk dienstverband en aangiftetijdvak vierweken

U heeft een werknemer, jonger dan 21 jaar, in dienst. Er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd (10 uur per week) en geen oproepovereenkomst.
Deze arbeidsovereenkomst loopt van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020.

N.B. Bij onder andere een uitzendbureau moet een werknemer weekbriefjes inleveren. Door het te laat 
inleveren van deze briefjes kan een 4-wekenaangifte soms een verloning bevatten die op een eerdere 
aangifteperiode betrekking heeft. 
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In de eerste 7 periodes van 2020 zijn de volgende uren per periode verloond:
1e 4-weken tijdvak - 50 uur
2e 4-weken tijdvak - 40 uur
3e 4-weken tijdvak - 36 uur
4e 4-weken tijdvak - 48 uur
5e 4-weken tijdvak - 51 uur
6e 4-weken tijdvak - 39 uur
7e 4-weken tijdvak - 25 uur

U doet vierwekenaangifte en het uurloon is € 10.
Stel de lage premie is 3% en de hoge premie is 8% (fictieve percentages).
De verloonde uren in de 2e, 3e, 4e, 6e en 7e periode zijn ten hoogste 48, daarom past u over al het loon in 
deze periodes de lage premie toe.
De verloonde uren in de 1e en 5e periode zijn meer dan 48, daarom past u op al het loon in deze periodes de 
hoge premie toe.

Voor deze werknemer geeft u voor de maanden januari 2020 tot en met juni 2020 de volgende rubrieken als 
volgt op in de loonaangifte:

Tijdvak 1-1-2020 
t/m 
26-1-2020

27-1-2020 
t/m 
23-2-2020

24-2-2020 
t/m 
22-3-2020

23-3-2020 
t/m 
19-4-2020

20-4-2020 
t/m 
17-5-2020

18-5-2020 
t/m 
15-6-2020

15-6-2020 
t/m 
12-7-2020

Arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd

N N N N N N N

Schriftelijke 
arbeidsovereenkomst

J J J J J J J

Oproepovereenkomst N N N N N N N

Aantal verloonde uren 50 40 36 48 51 39 25

Aanwas in het 
cumulatieve premieloon 
AWf laag

€ 0,00 € 400,00 € 360,00 € 480,00 € 0,00 € 390,00 € 250,00

Premie AWf laag € 0,00 € 12,00 € 10,80 € 14,40 € 0,00 € 11,70 € 7,50

Aanwas in het 
cumulatieve premieloon 
AWf hoog

€ 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 510,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf hoog € 40,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40,80 € 0,00 € 0,00

Aanwas in het 
cumulatieve premieloon 
AWf herzien

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Voorbeeld 3: Werknemer jonger dan 21 jaar, bereikt leeftijd van 21 jaar, nulurencontract en 
aangiftetijdvak maand.

U heeft een werknemer, jonger dan 21 jaar, in dienst. Er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd en het is een nulurencontract (oproepovereenkomst).
De werknemer wordt 21 jaar op 13 maart 2020.

In de maanden januari tot en met juni 2020 zijn de verloonde uren:
Januari - 53 uur
Februari - 48 uur
Maart - 50 uur
April - 50 uur
Mei - 52 uur
Juni - 56 uur

U doet maandaangifte en het uurloon is € 10.
Stel de lage premie is 3% en de hoge premie is 8% (fictieve percentages).
De verloonde uren voor de maand februari zijn ten hoogste 48, daarom past u over deze maand de lage 
premie toe.
De verloonde uren voor de maand januari zijn meer dan 52, daarom past u over deze maand de hoge premie toe.
De werknemer bereikt op 13 maart de 21-jarige leeftijd. Het aantal verloonde uren in die maand is 50.
Omdat het aantal verloonde uren ten hoogste 52 is en de werknemer op de peildatum (1 maart 2020) de 
leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt past u voor de hele maand maart de lage premie toe.
Vanaf de maand april heeft u niet meer te maken met een werknemer die jonger is dan 21 jaar. Omdat er 
sprake is van een nulurencontract past u vanaf die maand de hoge premie toe, ongeacht van het aantal 
verloonde uren.

Voor deze werknemer geeft u voor de maanden januari 2020 tot en met juni 2020 de volgende rubrieken 
als volgt op in de loonaangifte:

Tijdvak jan-20 feb-20 mrt-20 apr-20 mei-20 jun-20

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd J J J J J J

Schriftelijke arbeidsovereenkomst J J J J J J

Oproepovereenkomst J J J J J J

Aantal verloonde uren 53 48 50 50 52 56

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag € 0,00 € 480,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf laag € 0,00 € 14,40 € 15,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog € 530,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 520,00 € 560,00

Premie AWf hoog € 42,40 € 0,00 € 0,00 € 40,00 € 41,60 € 44,80

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Case H: Herzien lage premie herzieningssituatie 1; 
De dienstbetrekking eindigt binnen 2 maanden na aanvang.

Een werknemer treedt per 1 maart 2020 bij u in dienst.
Er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst is.
U hanteert de lage premie.
U doet maandaangifte en het maandloon is € 1.000.
Stel de lage premie is 3% en de hoge premie is 8% (fictieve percentages).

Voor deze werknemer geeft u voor de maand maart de volgende rubrieken als volgt op in de loonaangifte:

Tijdvak mrt-20

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd J

Schriftelijke arbeidsovereenkomst J

Oproepovereenkomst N

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag € 1.000,00

Premie AWf laag € 30,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog € 0,00

Premie AWf hoog € 0,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien € 0,00

Premie AWf herzien € 0,00

Met ingang van 15 april 2020 eindigt de dienstbetrekking. Omdat de dienstbetrekking eindigt m.i.v. 
15 april 2020 heeft de werknemer over die maand recht op 50% van het loon, ofwel € 500.

Voor deze werknemer geeft u voor de maand april de volgende rubrieken als volgt op in de loonaangifte:

Tijdvak apr-20

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd J

Schriftelijke arbeidsovereenkomst J

Oproepovereenkomst N

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag € 500,00

Premie AWf laag € 15,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog € 0,00

Premie AWf hoog € 0,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien € 0,00

Premie AWf herzien € 0,00

Op 15 april doet zich de eerste herzieningssituatie voor: de arbeidsovereenkomst is binnen twee maanden 
na aanvang van de dienstbetrekking beëindigd.
Hierdoor bent u met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 alsnog de hoge premie verschuldigd.
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U verzendt correctieberichten over de aangiften van maart en april. In die correctieberichten geeft u voor 
deze werknemer de volgende rubrieken als volgt op in de loonaangifte: 

Tijdvak mrt-20 apr-20

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd J J

Schriftelijke arbeidsovereenkomst J J

Oproepovereenkomst N N

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag € 0,00 € 0,00

Premie AWf laag € 0,00 € 0,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog € 0,00 € 0,00

Premie AWf hoog € 0,00 € 0,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien € 1.000,00 € 500,00

Premie AWf herzien € 80,00 € 40,00

Concreet houdt dit in dat u de aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laat ‘verhuizen’ van de rubriek 
‘Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag’ naar de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon 
AWf herzien’. Datzelfde geldt voor de premie AWf. Die ‘verhuist’ van ‘Premie AWf laag’ naar ‘Premie AWf 
herzien’, maar dan voor het hoge premiebedrag. U geeft dus de herziening niet op in de premie(loon) AWf 
hoog rubrieken.

Let op! Bij ‘herzien’ blijven de drie indicaties met J, J, N ongewijzigd. ‘Herzien’ heeft daarnaast geen invloed 
op andere rubrieken van de aangifte, zoals het SV-loon en ook niet op de hoogte van de (met VCR 
berekende) aanwas in het cumulatieve premieloon AWf.

Formeel moet u voor het laatste aangiftetijdvak (april) het lage percentage hanteren. Gevolgd door een 
correctiebericht voor de herziening van de lage premie naar de hoge premie. Als bij het doen van de 
(verbeterde) aangifte over april al bekend is dat de hoge premie verschuldigd is, dan mag de 
premieherziening ook direct in die aangifte over april worden meegenomen.

Een correctiebericht over de maand april kan dan achterwege blijven. Wel moeten de bedragen worden 
aangegeven in de rubrieken herzien.

Let op! In het aangifteprogramma van de Belastingdienst kan alleen de methode van een correctiebericht 
voor de herziening van de lage naar de hoge premie worden toegepast.
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Voor deze werknemer geeft u in deze laatste situatie de volgende rubrieken als volgt op in de loonaangifte 
voor de maand april:

Tijdvak apr-20

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd J

Schriftelijke arbeidsovereenkomst J

Oproepovereenkomst N

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag € 0,00

Premie AWf laag € 0,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog € 0,00

Premie AWf hoog € 0,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien € 500,00

Premie AWf herzien € 40,00

Voor de maand maart verzendt u in deze situatie wel een correctiebericht. Deze maakt deel uit van het 
loonaangiftebericht over de maand april.

Correctie met terugwerkende kracht tot en met 1 maart
In verband met een cao-verhoging met terugwerkende kracht heeft de werknemer nog recht op een 
salarisverhoging van € 100.
Hierover moet, conform de eerdere herziening van de AWf premie, het hoge percentage van 8% AWf 
premie worden ingehouden.
Dit moet worden opgegeven in de rubrieken Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien en Premie 
AWf herzien.

U verzendt correctieberichten over de aangiften van maart en april. In die correctieberichten geeft u voor 
deze werknemer de volgende rubrieken als volgt op: 

Tijdvak mrt-20 apr-20

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd J J

Schriftelijke arbeidsovereenkomst J J

Oproepovereenkomst N N

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag € 0,00 € 0,00

Premie AWf laag € 0,00 € 0,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog € 0,00 € 0,00

Premie AWf hoog € 0,00 € 0,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien € 1.100,00 € 550,00

Premie AWf herzien € 88,00 € 44,00
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Case I: Herzien lage premie herzieningssituatie 2; 
De werknemer krijgt binnen een kalenderjaar meer dan 30% meer uren verloond 
dan contractueel voor dat jaar is overeengekomen.

Berekening overeengekomen arbeidsomvang van de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen 
oproepovereenkomst is (hierna vast contract) van gemiddeld 35 uur per week of meer

Voorbeeld 1: Vast contract, geheel 2020

U heeft een werknemer in dienst van januari tot en met december 2020.
Er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst 
is (hierna vast contract) voor 30 uur per week.
Vanaf 1 juli krijgt de werknemer een contract voor 40 uur per week.
U hanteert een aangiftetijdvak van een maand en past de lage premie toe voor het vaste contract over het 
hele jaar.
Voor de berekening of de overeengekomen arbeidsomvang gemiddeld 35 uur per week of meer is, moet u 
uitgaan van de vaste contracten (waarop de lage premie is toegepast).
De overeengekomen arbeidsomvang per aangiftetijdvak voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni is 
(30,00 uur x 13/3) = 130 uur.
De overeengekomen arbeidsomvang per aangiftetijdvak voor de periode van 1 juli tot en met 31 december is 
(40,00 uur x 13/3) = 173,333. Dit is rekenkundig afgerond 173,33 uur.
De overeengekomen arbeidsomvang voor 2020 is 6 x 130 + 6 x 173,33 = 1819,98 uur.
De werknemer is 366 dagen (2020 is schrikkeljaar) in dienst. 366/7 = 52,285 weken. Dit is rekenkundig 
afgerond op 2 decimalen 52,29.
De gemiddeld overeengekomen arbeidsomvang per week is dan 1819,98/52,29 = 34,805. Dit is rekenkundig 
afgerond 34,81 uur. Dit wordt naar boven afgerond op een heel aantal uren 35 uren.
De werknemer heeft een overeengekomen arbeidsomvang van gemiddeld 35 uur of meer per week in een 
vast contract. De lage premie voor deze werknemer hoeft u op grond van de 30% herzieningssituatie niet te 
herzien.

Voorbeeld 2: Contract bepaalde tijd gevolgd door een vast contract in 2020

U heeft een werknemer in dienst van januari tot en met december 2020.
Van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 is er sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst is voor 30 uur per week.
Van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 is er sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst is (hierna vast contract) voor 40 uur per week.
U hanteert een aangiftetijdvak van een maand en past de hoge premie toe over de eerste zes maanden en de 
lage premie over de laatste zes maanden.
Voor de berekening of de overeengekomen arbeidsomvang gemiddeld 35 uur per week of meer is, moet u 
uitgaan van de vaste contracten (waarop de lage premie is toegepast).
De overeengekomen arbeidsomvang per aangiftetijdvak voor de periode van 1 juli tot en met 31 december is 
(40,00 uur x 13/3) = 173,333. Dit is rekenkundig afgerond 173,33 uur.
De overeengekomen arbeidsomvang over de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 is 6 x 
173,33 = 1039,98 uur.
De werknemer is 184 dagen in dienst in een vast contract. 184/7 = 26,285 weken. Dit is rekenkundig afgerond 
op 2 decimalen 26,29.
De gemiddeld overeengekomen arbeidsomvang per week in een vast contract is dan 1039,98/26,29 = 39,558. 
Dit is rekenkundig afgerond 39,56 uur. Dit wordt naar boven afgerond op een heel aantal uren (= 40 uren).
De werknemer heeft een overeengekomen arbeidsomvang van gemiddeld 35 uur of meer per week in een 
vast contract. De lage premie voor deze werknemer hoeft u op grond van de 30% herzieningssituatie niet te 
herzien.
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Berekening percentage van meer dan 30% extra verloonde uren

Bij de voorbeelden 3 tot en met 8 is de hierboven genoemde uitzondering op de 30% herzieningssituatie niet van toepassing.

Voorbeeld 3: Vast contract 20 uur per week geheel 2020 en aangiftetijdvak maand

U heeft een werknemer in dienst van januari tot en met december 2020.
Er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst 
is voor 20 uur per week.
U hanteert een aangiftetijdvak van een maand en past de lage premie toe.
De overeengekomen arbeidsomvang per aangiftetijdvak is (20,00 uur x 13/3) = 86,666. Dit is rekenkundig 
afgerond 86,67 uur.
De overeengekomen arbeidsomvang voor 2020 wordt berekend door de overeengekomen arbeidsomvang 
per maand (86,67) bij elkaar op te tellen. Dat is 12 x 86,67 = 1040,04 uur.
In het kalenderjaar zijn 1200 uren verloond.

Om vast te stellen of meer dan 30% meer uren zijn verloond, moet de verhouding tussen het aantal 
verloonde uren en de overeengekomen arbeidsomvang per kalenderjaar worden berekend.
Hiertoe moet het aantal verloonde uren gedeeld worden door de overeengekomen arbeidsomvang per 
kalenderjaar. Het resultaat wordt verminderd met 1, vermenigvuldigd met 100 en naar beneden afgerond op 
een geheel percentage.
Het percentage wordt als volgt berekend:
((1200/1040,04) – 1 ) x 100 = 15,380 = 15,38%, dus afgerond 15% meer verloonde uren dan de 
overeengekomen arbeidsomvang. Dit is minder dan 30% en daarom hoeft u in dit geval de lage premie niet 
te herzien.

Voorbeeld 4: Vast contract 15 uur per week geheel 2020. 

U heeft een werknemer in dienst van januari tot en met december 2020.
Er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst 
is, voor 15 uur per week.
U hanteert een aangiftetijdvak van vier weken en past de lage premie toe.
De overeengekomen arbeidsomvang per aangiftetijdvak is (15,00 uur x 4) = 60,00.
De overeengekomen arbeidsomvang voor 2020 wordt berekend door de overeengekomen arbeidsomvang 
per aangiftetijdvak (60,00 uur) bij elkaar op te tellen.
Er zijn dertien aangiftetijdvakken. Dus 13 x 60,00 = 780,00 uur.
In het kalenderjaar zijn 1200 uren verloond.

Om vast te stellen of meer dan 30% meer uren zijn verloond, moet de verhouding tussen het aantal 
verloonde uren en de overeengekomen arbeidsomvang per kalenderjaar worden berekend.
Hiertoe moet het aantal verloonde uren gedeeld worden door de overeengekomen arbeidsomvang per 
kalenderjaar. Het resultaat wordt verminderd met 1, vermenigvuldigd met 100 en naar beneden afgerond op 
een geheel percentage.
Het percentage wordt als volgt berekend:
((1200/780,00) – 1 ) x 100 = 53,846% dus afgerond 53% meer verloonde uren dan de overeengekomen 
arbeidsomvang. Dit is meer dan 30% en daarom moet u in dit geval de lage premie herzien voor de 13 
aangiftetijdvakken van januari tot en met december 2020.
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Voorbeeld 5: Vast contract 20 uur per week, niet geheel 2020, aangiftetijdvak maand

U heeft een werknemer in dienst van januari tot en met 14 december 2020.
Er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst 
is voor 20 uur per week.
U hanteert een aangiftetijdvak van een maand en past de lage premie toe.
De overeengekomen arbeidsomvang per aangiftetijdvak is (20,00 uur x 13/3) = 86,666. Dit is rekenkundig 
afgerond 86,67 uur.
De overeengekomen arbeidsomvang in december is (20,00 uur x 14 kalenderdagen) / 7 = 40,00 uur.
De overeengekomen arbeidsomvang voor 2020 is (11 x 86,67) + 40,00 = 993,37 uur.
In het kalenderjaar zijn 1200 uren verloond.

Om vast te stellen of meer dan 30% meer uren zijn verloond, moet de verhouding tussen het aantal 
verloonde uren en de overeengekomen arbeidsomvang per kalenderjaar worden berekend.
Hiertoe moet het aantal verloonde uren gedeeld worden door de overeengekomen arbeidsomvang per 
kalenderjaar. Het resultaat wordt verminderd met 1, vermenigvuldigd met 100 en naar beneden afgerond op 
een geheel percentage.
Het percentage wordt als volgt berekend:
((1200/993,37) – 1 ) x 100 = 20,800%, dus afgerond 20% meer verloonde uren dan de overeengekomen 
arbeidsomvang. Dit is minder dan 30% en daarom hoeft u in dit geval de lage premie niet te herzien.

Voorbeeld 6: Vast contract 10 uur per week plus jaarcontract 10 uur per week gedurende geheel 2020, 
aangiftetijdvak maand

U heeft een werknemer in dienst van januari tot en met december 2020.
Er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst 
is (hierna vast contract) voor 10 uur per week.
Daarnaast is er sprake van een jaarcontract voor 10 uur per week.
U hanteert een aangiftetijdvak van een maand en past de lage premie toe voor het vaste contract en de hoge 
premie voor het jaarcontract.
De overeengekomen arbeidsomvang per aangiftetijdvak voor het vast contract is (10,00 uur x 13/3) = 43,333. 
Dit is rekenkundig afgerond 43,33 uur.
De overeengekomen arbeidsomvang voor 2020 voor het vast contract wordt berekend door de 
overeengekomen arbeidsomvang per maand (43,33) bij elkaar op te tellen.
Dat is (12 x 43,33) = 519,96 uur.
De overeengekomen arbeidsomvang van het jaarcontract is hetzelfde, dus ook 43,33 per aangiftetijdvak en 
voor 2020 519,96 uur.
In totaal is de overeengekomen arbeidsomvang van beide contracten 1039,92 uur.
In het kalenderjaar zijn 1560 uren verloond op basis van beide contracten.

Om vast te stellen of meer dan 30% meer uren zijn verloond, moet de verhouding tussen het aantal 
verloonde uren en de overeengekomen arbeidsomvang per kalenderjaar worden berekend.
Hiertoe moet het aantal verloonde uren gedeeld worden door de overeengekomen arbeidsomvang per 
kalenderjaar. Het resultaat wordt verminderd met 1, vermenigvuldigd met 100 en naar beneden afgerond op 
een geheel percentage.
Het percentage wordt als volgt berekend:
((1560/1039,92) – 1 ) x 100 = 50,011%, dus afgerond 50% meer verloonde uren dan de overeengekomen 
arbeidsomvang. Dit is meer dan 30% daarom moet u in dit geval de lage premie voor het vaste contract 
herzien voor de 12 aangiftetijdvakken van januari tot en met december 2020.
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Voorbeeld 7: Vast contract 20 uur per week plus nulurencontract gedurende geheel 2020, 
aangiftetijdvak maand

U heeft een werknemer in dienst van januari tot en met december 2020.
Er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst 
is (hierna vast contract) voor 20 uur per week.
Daarnaast is er sprake van een nulurencontract.
U hanteert een aangiftetijdvak van een maand en past de lage premie toe voor het vaste contract en de hoge 
premie voor het nulurencontract.
De overeengekomen arbeidsomvang per aangiftetijdvak voor het vast contract is (20,00 uur x 13/3) = 86,666. 
Dit is rekenkundig afgerond 86,67 uur.
De overeengekomen arbeidsomvang per aangiftetijdvak voor het nulurencontract is nihil (zie beschrijving 
van de betreffende rubriek in de loonaangifte).
De overeengekomen arbeidsomvang voor 2020 voor het vaste arbeidscontract wordt berekend door de 
overeengekomen arbeidsomvang per maand (86,67) bij elkaar op te tellen.
Dat is (12 x 86,67) = 1040,04 uur. De overeengekomen arbeidsomvang voor het nulurencontract is nihil.
In totaal is de overeengekomen arbeidsomvang van beide contracten 1040,04 uur.
In het kalenderjaar zijn 1560 uren verloond op basis van beide contracten.

Om vast te stellen of meer dan 30% meer uren zijn verloond, moet de verhouding tussen het aantal 
verloonde uren en de overeengekomen arbeidsomvang per kalenderjaar worden berekend.
Hiertoe moet het aantal verloonde uren gedeeld worden door de overeengekomen arbeidsomvang per 
kalenderjaar. Het resultaat wordt verminderd met 1, vermenigvuldigd met 100 en naar beneden afgerond op 
een geheel percentage.
Het percentage wordt als volgt berekend:
((1560/1040,04) – 1 ) x 100 = 49,994%, dus afgerond 49% meer verloonde uren dan de overeengekomen 
arbeidsomvang. Dit is meer dan 30% daarom moet u in dit geval de lage premie herzien voor de 12 
aangiftetijdvakken van januari tot en met december 2020.

Voorbeeld 8: Vast contract 20 uur per week gedurende een deel van 2020, aangiftetijdvak maand

U heeft een werknemer in dienst van 13 januari tot en met 20 juni 2020.
Er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst 
is, voor 20 uur per week.
U hanteert een aangiftetijdvak van een maand en past de lage premie toe.
In januari is de overeengekomen arbeidsomvang (20,00 x 19 kalenderdagen)/7 = 54,285. Dit is rekenkundig 
afgerond 54,29 uur.
Van februari tot en met mei 2020 is de overeengekomen arbeidsomvang per aangiftetijdvak 20,00 x 13/3 = 
86,666. Dit is rekenkundig afgerond 86,67 uur. Dus in totaal 4 x 86,67 = 346,68 uur.
In juni is de overeengekomen arbeidsomvang (20,00 x 20 kalenderdagen)/7 = 57,142. Dit is rekenkundig 
afgerond 57,14 uur.
De totale overeengekomen arbeidsomvang is daarmee 54,29 + 346, 68 + 57,14 = 458,11 uur.
In de periode van 13 januari tot en met 20 juni 2020 zijn in totaal 600 uren verloond.

Om vast te stellen of meer dan 30% meer uren zijn verloond, moet de verhouding tussen het aantal 
verloonde uren en de overeengekomen arbeidsomvang per kalenderjaar worden berekend.
Hiertoe moet het aantal verloonde uren gedeeld worden door de overeengekomen arbeidsomvang per 
kalenderjaar. Het resultaat wordt verminderd met 1, vermenigvuldigd met 100 en naar beneden afgerond op 
een geheel percentage.
Het percentage wordt als volgt berekend:
((600/458,11) – 1 ) x 100 = 30,972%, dus afgerond 30% meer verloonde uren dan de overeengekomen 
arbeidsomvang. Dit is niet meer dan 30% daarom hoeft u in dit geval de lage premie niet te herzien.
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Case J: Corrigeren van Awf-premie op basis van foutherstel

Een werknemer treedt per 1 maart 2020 bij u in dienst.
Volgens de aangifte is er sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen 
oproepovereenkomst is.
U hanteert de lage premie.
U doet maandaangifte en het maandloon is € 1.000.
Stel de lage premie is 3% en de hoge premie is 8% (fictieve percentages).

Voor deze werknemer geeft u voor de maanden maart, april en mei de volgende rubrieken als volgt op in de 
loonaangifte:

Tijdvak mrt-20 apr-20 mei-20

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd J J J

Schriftelijke arbeidsovereenkomst J J J

Oproepovereenkomst N N N

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Premie AWf laag € 30,00 € 30,00 € 30,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf hoog € 0,00 € 0,00 € 0,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00

Op 10 juni komt u erachter dat u ten onrechte hebt opgegeven dat er geen sprake is van een 
oproepovereenkomst. Hierdoor is ten onrechte de lage premie toegepast.

Voor deze werknemer geeft u voor de maanden juni, juli en verder de volgende rubrieken als volgt op in de 
loonaangifte:

Tijdvak jun-20 jul-20 … enz ...

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd J J J

Schriftelijke arbeidsovereenkomst J J J

Oproepovereenkomst J J J

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf laag € 0,00 € 0,00 € 0,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Premie AWf hoog € 80,00 € 80,00 € 80,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00

Door middel van correctieberichten voor de tijdvakken maart, april en mei wordt de indicatie 
‘oproepovereenkomst’ gecorrigeerd van ‘N’ in ‘J’. Tevens corrigeert u de aanwas op het cumulatieve 
premieloon van ‘laag’ naar ‘hoog’, evenals de premie AWf.

Let op! Dit is geen situatie van ‘herzien’, maar een normale correctie op basis van foutherstel.
Vanaf de maand juni doet u aangifte met de indicatie oproepovereenkomst op ‘J’. En berekent u de hoge 
premie.



Belastingdienst | Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 – Uitgave 2, 10 januari 2020 26

In die correctieberichten over de tijdvakken maart tot en met mei geeft u voor deze werknemer 
de volgende rubrieken als volgt op in de loonaangifte:

Tijdvak mrt-20 apr-20 mei-20

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd J J J

Schriftelijke arbeidsovereenkomst J J J

Oproepovereenkomst J J J

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf laag € 0,00 € 0,00 € 0,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Premie AWf hoog € 80,00 € 80,00 € 80,00

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00

Premie AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00

Meer informatie over de premiedifferentiatie WW is te vinden in het kennisdocument 
premiedifferentiatie WW op rijksoverheid.nl. 

9 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 
Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Ambtenarenwet 1929 vervangen door de Ambtenarenwet 2017. 
De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) regelt dat voor de meeste ambtenaren vanaf die 
datum het private arbeidsrecht gaat gelden. De eenzijdige aanstelling verdwijnt. Daar komt een arbeids-
overeenkomst voor in de plaats, net als bij werknemers in het bedrijfsleven. Wat niet verandert is de 
ambtelijke status. 

De Wnra geldt voor het merendeel van de huidige ambtenaren. Er komen echter ook nieuwe groepen bij. 
Het gaat daarbij om werknemers van (semi)overheidswerkgevers die al een arbeidsovereenkomst hebben. 
Dit zijn bijvoorbeeld werknemers van:
•  De Nederlandsche Bank
•  Sociale Verzekeringsbank
•  UWV

Enkele groepen worden uitgezonderd van de Wnra. Zij vallen niet onder het private arbeidsrecht, maar 
houden hun publiekrechtelijke rechtspositie. Dit zijn onder andere:
•  Politieke ambtsdragers, zoals ministers, staatssecretarissen, commissarissen van de koning, 

gedeputeerden, burgemeesters en wethouders
•  Medewerkers van de rechterlijke macht: rechters, officieren van justitie en procureurs-generaal
•  Alle defensieambtenaren: zowel militair als burgerpersoneel 
•  Alle politieambtenaren

Voor werknemers in het bijzonder onderwijs heeft de Wnra geen gevolgen. Voor het openbaar onderwijs is 
er wel een verandering. De ambtelijke aanstelling die werknemers daar nu nog hebben, wordt gewijzigd in 
een private arbeidsovereenkomst. 

Voor werknemers in dienst van een veiligheidsregio (met uitzondering van het ambulancepersoneel) blijft 
de Ambtenarenwet 1929 tijdelijk van toepassing en treedt de Ambtenarenwet 2017 op een later moment in 
werking. Op het ambulancepersoneel in dienst van een veiligheidsregio is met ingang van 1 januari 2020 de 
Ambtenarenwet 2017 van toepassing. 
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Code soort inkomstenverhouding / inkomenscode
•  Ambtenaren als bedoeld in de Ambtenarenwet 1929 zijn ook ambtenaar als bedoeld in de Ambtenarenwet 

2017 als zij vanaf 2020 werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Op hen blijft vanaf 2020 
code 11 van toepassing. Dit geldt ook voor personeel in dienst van een veiligheidsregio en 
ambulancepersoneel in dienst van een veiligheidsregio. 

•  Voor werknemers in dienst van organisaties die met ingang van 1 januari 2020 overheidswerkgever in de 
zin van de Ambtenarenwet 2017 worden, geldt dat vanaf 1 januari 2020 ook code 11 op hen van toepassing 
is omdat zij ambtenaar worden. 

•  Voor het werknemers die in dienst zijn bij openbare instellingen binnen de onderwijssectoren en bij 
publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen die tot de onderwijssectoren worden gerekend, geldt dat 
zij vanaf 1 januari 2020 wel werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, maar geen ambtenaar 
meer zijn. Zij vallen vanaf die datum onder code 15.

•  Voor ambtenaren als bedoeld in de Ambtenarenwet 1929 die zijn uitgezonderd van de Ambtenarenwet 
2017 blijft de rechtspositie een eenzijdig publiekrechtelijk karakter houden. Zij vallen vanaf 1 januari 2020 
onder code 15. 

Code aard arbeidsverhouding
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wnra, zijn met ingang van 1 januari 2020 de meeste ambtenaren 
werkzaam op basis van een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Voor deze werknemers geldt dat met 
ingang van 1 januari 2020 code aard arbeidsverhouding 1 moet worden gehanteerd.

De rechtsbetrekking tussen de werkgever en de werknemer loopt op grond van de Wnra formeel door. Er is 
geen sprake van een nieuwe dienstbetrekking. Er is dan ook geen sprake van een nieuwe 
inkomstenverhouding.

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) kan leiden tot een gewijzigde situatie op het gebied 
van sociale zekerheid en belastingen indien sprake is van grensoverschrijdend werken.

Sociale zekerheid
Als een werknemer na 1 januari 2020 als ambtenaar aangemerkt wordt op grond van de Ambtenarenwet 
2017 is voor de Europese socialezekerheidsverordeningen 883/2004 en 1408/71 sprake van een ambtenaar. 
Als een werknemer na 1 januari 2020 niet meer aangemerkt wordt als een ambtenaar, dan zijn de 
gebruikelijke regels voor werknemers van toepassing, zoals die zijn opgenomen in de genoemde 
verordeningen. Dat kan er toe leiden dat de betrokkene vanaf 1 januari 2020 in een ander land sociaal 
verzekerd is dan waar de werknemer voor 1 januari 2020 verzekerd was.
Ook als een ander socialezekerheidsverdrag van toepassing is kan een wijziging ontstaan per 1 januari 2020.

Belastingheffing
Ook het van toepassing zijnde artikel in een belastingverdrag kan wijzigen. Als een werknemer vanaf 1 
januari 2020 in dienst is bij een Nederlands publiekrechtelijk lichaam, is het zogenoemde overheidsartikel 
van toepassing. Is hij dat niet, dan is het artikel voor niet-zelfstandige arbeid van toepassing. Dit kan ertoe 
leiden dat de belastingheffing op een andere wijze verdeeld wordt tussen landen.

10 Wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot
Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt de bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot. Door deze 
wijziging wordt de korting verlaagd tot 14%-punt en wordt de bijtelling 8%. Tegelijkertijd wordt de 
zogenoemde cap verlaagd tot € 45.000. De cap is het maximale deel van de catalogusprijs waarop de korting 
van toepassing is. De cap geldt niet voor waterstofauto’s. In 2020 bedraagt de korting voor elektrische auto’s 
derhalve maximaal € 6300.
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11 Vergroten vrije ruimte werkkostenregeling (WKR) 
Vanaf 2020 wordt de vrije ruimte van de WKR vergroot. In verband hiermee wordt voor de berekening van 
de vrije ruimte een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Tot en met een loonsom van € 400.000 bedraagt de 
vrije ruimte 1,7%. Over het restant van die loonsom bedraagt de vrije ruimte 1,2%. De berekening van de 
vrije ruimte van de WKR geldt meestal per inhoudingsplichtige. Als een inhoudingsplichtige de concern-
regeling toepast dan berekent hij de vrije ruimte volgens het tweeschijvenstelsel over het totaal van 
de loonsommen van de inhoudingsplichtigen die deel uitmaken van het concern.. 

12 De aangiftetermijn eindheffing WKR wordt met een extra tijdvak verlengd 
De aangiftetermijn voor de in het kalenderjaar verschuldigde eindheffing wegens het overschrijden 
van de vrije ruimte van de WKR, wordt vanaf het belastingjaar 2020 verlengd met een extra tijdvak. 
De verschuldigde eindheffing WKR moet dan uiterlijk in het tweede tijdvak van het daarop volgende 
belastingjaar worden aangegeven en betaald. Een inhoudingsplichtige met een aangiftetijdvak van 
(bijvoorbeeld) een maand moet de verschuldigde eindheffing WKR over het belastingjaar 2020 derhalve 
meenemen uiterlijk in de aangifte loonheffingen van februari 2021 die in maart 2021 wordt aangegeven en 
betaald. De verschuldigde eindheffing WKR over 2019 moet nog uiterlijk in het eerste tijdvak van 2020 
worden aangegeven en betaald. 

13 Vergoeding VOG (verklaring omtrent gedrag) gericht vrijgesteld
Een vergoeding van een voor de dienstbetrekking aangevraagde VOG, als bedoeld in artikel 28 van de Wet 
justitiële en strafvorderlijke gegevens, is vanaf 2020 gericht vrijgesteld. Onder omstandigheden kan uw 
werknemer een met de Nederlandse VOG vergelijkbare verklaring aanvragen bij een buitenlandse instantie. 
Dat kan zich voordoen als uw werknemer zijn werkzaamheden (deels) in het buitenland verricht of als hij in 
het buitenland heeft gewoond of gewerkt. Ook de vergoeding van een dergelijke buitenlandse verklaring is 
gericht vrijgesteld als deze is aangevraagd in het kader van de dienstbetrekking.

14 Nieuw waarderingsvoorschrift voor branche-eigen producten
Voor de gerichte vrijstelling van branche-eigen producten (producten uit eigen bedrijf ) geldt vanaf 2020 één 
nieuw waarderingsvoorschrift. De waarde van branche-eigen producten is steeds de waarde die daaraan in 
het economische verkeer kan worden toegekend (meestal de gebruikelijke consumentenprijs inclusief btw). 

15 Indexatie vrijwilligersregeling 
De in de vrijwilligersregeling genoemde maximumbedragen worden met ingang van 1 januari 2020 jaarlijks 
aan het begin van het kalenderjaar geïndexeerd en afgerond op een veelvoud van € 100. Het maximum-
bedrag per maand is dan steeds een veelvoud van € 10. De maximumbedragen 2020 zijn € 170 per maand en 
€ 1.700 per kalenderjaar (na indexatie en afronding). 



Belastingdienst | Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 – Uitgave 2, 10 januari 2020 29

16 Uitbreiding aanvraagmomenten van een S&O-verklaring
De aanvraagmomenten van een S&O-verklaring worden uitgebreid. Vanaf 2020 heeft een S&O inhoudings-
plichtige vier aanvraagmomenten per kalenderjaar. Een S&O-aanvraag is tijdig ingediend als deze uiterlijk 
wordt ingediend op de laatste dag voor aanvang van de periode waarin het speur- en ontwikkelingswerk 
gaat plaatsvinden. Voor aanvragen die betrekking hebben op een periode die start op 1 januari van een 
kalenderjaar geldt 20 december van het daaraan voorafgaande kalenderjaar als uiterste aanvraagdatum.

17 Vergoeden van strafbeschikking of bestuursrechtelijke dwangsom
Aan een werknemer kan in voorkomende gevallen een te betalen geldsom zijn opgelegd ingevolge een 
strafbeschikking (artikelen 257a en verder van het Wetboek van Strafvordering) of een daarmee vergelijkbare 
buitenlandse wijze van bestraffing. Als de inhoudingsplichtige deze geldsom aan zijn werknemer vergoedt, 
of voor zijn werknemer betaalt, dan is deze vergoeding of betaling vanaf 2020 altijd loon van de werknemer. 
U kunt de vergoeding of betaling dus niet als eindheffingsloon aanwijzen.

Een werknemer kan ook te maken krijgen met een bestuursrechtelijke dwangsom als bedoeld in 
afdeling 5.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht of een met die dwangsom vergelijkbare buitenlandse 
dwangsom. Als u deze dwangsom aan uw werknemer vergoedt, of voor hem betaalt, dan is deze vergoeding 
of betaling vanaf 2020 altijd loon van de werknemer. U kunt de vergoeding of betaling dus niet als 
eindheffingsloon aanwijzen.

De maatregelen gelden voor strafbeschikkingen uitgevaardigd na 1 januari 2020 en dwangsommen 
die zijn verbeurd na 1 januari 2020.

18 Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ)
Loonaangifte via Easytax stopt per 1 januari 2020. Het is dan niet meer mogelijk om aangifte te doen 
via Easytax, dit kan vanaf 2020 alleen nog via MBDZ. Om aangifte te kunnen doen via MBDZ moet de 
ondernemer inloggen met DigiD (eenmanszaken) of met eHerkenning (rechtspersonen). Men moet op tijd 
een eHerkenningsmiddel aanschaffen via een erkende leverancier. Zie voor meer informatie de pagina 
‘Zo werkt eHerkenning’ op belastingdienst.nl. Kunt of wilt u zich niet inschrijven bij de KvK om een 
eHerkenningsmiddel aan te kunnen schaffen, dan kunt u uw loonaangifte doen met andere software of via 
een intermediair.

In de brieven en op de website bij https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/personeel-en-loon/
content/loonaangifte-aangifte-loonheffingen kunt u lezen hoe aangifte doen werkt op MBDZ.

19 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2020
Hierna vindt u de tabellen met de tarieven, bedragen en percentages voor 2020.
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Tarieven, bedragen 
en percentages 
vanaf 1 januari 2020

Schijventarief loonbelasting/premie volksverzekeringen 

Schijf Loon op jaarbasis Loonbelasting/premie volksverzekeringen

Jonger dan AOW-leeftijd AOW-leeftijd en ouder, 
geboren in 1946 of later

1 € 0 t/m € 34.712  37,35%  19,45%

1b € 34.712 t/m € 68.507  37,35%  37,35%

2 € 68.508 of meer  49,50%  49,50%

Voor werknemers met de AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder, gelden andere tariefschijven:

Schijf Loon op jaarbasis Loonbelasting/premie volksverzekeringen 

AOW-leeftijd en ouder, 
geboren in 1945 of eerder

1 € 0 t/m € 35.375  19,45%

1b € 35.375 t/m € 68.507  37,35%

2 € 68.508 of meer  49,50%

Het tarief in schijf 1b en 2 bestaat volledig uit loonbelasting.  
Het gecombineerde tarief van schijf 1a is gelijk aan 1b, maar als volgt samengesteld

Schijf Premiesoort Jonger dan AOW-leeftijd AOW-leeftijd en ouder

1a premie AOW  17,90%  –

premie Anw  0,10%  0,10%

premie Wlz  9,65%  9,65%

loonbelasting  9,70%  9,70%

totaal  37,35%  19,45%
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Heffingskortingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen 
voor werknemers jonger dan de AOW-leeftijd

Bedrag Percentage Bijzonderheden

Algemene heffingskorting € 2.711  – Voor belastbaar loon tot en met € 20.711

Afbouw algemene 
heffingskorting 

 –  5,672% Voor belastbaar loon van meer dan € 20.711, 
maar niet meer dan € 68.507

 maximaal € 2.711  – Voor belastbaar loon van meer dan € 68.507

Arbeidskorting 
 maximaal

 – 
€ 279

 2,812% Voor zover het loon uit tegenwoordige 
dienstbetrekking € 9.921 of lager is

 
 maximaal

 – 
€ 3.316

 28,812% Voor zover het loon uit tegenwoordige dienst-
betrekking hoger is dan € 9.921 en niet hoger is dan 
€ 21.430

 
 maximaal

 – 
€ 224

 1,656% Voor zover het loon uit tegenwoordige 
dienstbetrekking hoger is dan € 21.430 en niet 
hoger is dan € 34.954

Totale arbeidskorting is 
maximaal

€ 3.819

Afbouw arbeidskorting  – 6,000% van 
loon boven 
€ 34.954

De afbouw is € 3.819 als het loon meer is dan 
€ 98.604.

Jonggehandicaptenkorting € 749  – –

Levensloopverlofkorting € 219  – Per gespaard kalenderjaar tot en met 2011; 
alleen voor werknemers die vallen onder de 
overgangs regeling

Heffingskortingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen  
voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder

Bedrag Percentage Bijzonderheden

Algemene heffingskorting € 1.413  – Voor belastbaar loon tot en met € 20.711

Afbouw algemene 
heffingskorting 

 –  2,954% Voor belastbaar loon van meer dan € 20.711, 
maar niet meer dan € 68.507

 maximaal € 1.413  – Voor belastbaar loon van meer dan € 68.507

Arbeidskorting 
 maximaal

 – 
€ 146

 1,464% Voor zover het loon uit tegenwoordige 
dienstbetrekking € 9.921 of lager is

 
 maximaal

 – 
€ 1.727

 15,004% Voor zover het loon uit tegenwoordige dienst-
betrekking hoger is dan € 9.921 en niet hoger is dan 
€ 21.430

 
 maximaal

 – 
€ 116

 0,862% Voor zover het loon uit tegenwoordige 
dienstbetrekking hoger is dan € 21.430 en niet 
hoger is dan € 34.954

Totale arbeidskorting is 
maximaal

€ 1.989

Afbouw arbeidskorting  – 3,124% van 
het loon boven 
€ 34.954

De afbouw is € 1.989 als het loon meer is dan 
€ 34.954

Ouderenkorting € 1.622  – Het loon op jaarbasis mag niet meer zijn dan 
€ 37.372.

Afbouw ouderenkorting  –  15% Voor loon van meer dan € 37372, maar niet meer 
dan € 47.423

 maximaal € 1.622  – Voor loon van meer dan € 47.423

Alleenstaande-
ouderenkorting

€ 436  – –
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Vermindering van de arbeidskorting voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Arbeidskorting

€ 34.954 € 98.604 € 3.819 – 6,000% x (inkomen - € 34.954)

€ 98.604  – Geen arbeidskorting

Vermindering van de arbeidskorting voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder

Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Arbeidskorting

€ 34.954 € 98.604 € 1.989 – 3,124% x (inkomen - € 34.954)

€ 98.604  – Geen arbeidskorting

Afbouw algemene heffingskorting voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd

Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Arbeidskorting

€ 20.711 € 68.507 € 5,672% x (inkomen - € 20.711)

€ 68.507  – € 2.711 (geen algemene heffingskorting)

Afbouw algemene heffingskorting voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder

Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Arbeidskorting

€ 20.711 € 68.507 2,954% x (inkomen - € 20.711)

€ 68.507  – € 1.413 (geen algemene heffingskorting)

Afbouw ouderenkorting voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder 

Inkomen meer dan Inkomen niet meer dan Arbeidskorting

€ 37.372 € 48.185 15% van (inkomen - € 37.372)

€ 48.185  – € 1.622 (geen ouderenkorting)

Tabel voor artiesten en buitenlandse beroepssporters 

Voor een Percentage

Artiest die in Nederland woont  37,35%

Artiest die in het buitenland woont  20,00%

Buitenlandse groep en buitenlandse beroepssporters 
uit een niet-verdragsland

 20,00%

Tabel voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden 

Jonger dan AOW-leeftijd AOW-leeftijd en ouder

zonder 
loonheffingskorting

met 
loonheffingskorting

zonder 
loonheffingskorting

met 
loonheffingskorting

37,00% 8,00% 19,00% 0,00%
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Eindheffing voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd 

Werknemers jonger dan AOW-leeftijd die wonen in Nederland, Belgie, Suriname en Aruba

Tabeltarief

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 7.258  59,60%  0,00%

€ 7.259 t/m € 20.711  59,60%  59,60%

€ 20.712 t/m € 34.712  59,60%  59,60%

€ 34.713 t/m € 68.507  59,60%  59,60%

€ 68.508 of meer  98,00%  98,00%

Enkelvoudig tarief

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 7.258  37,35%  0,00%

€ 7.259 t/m € 20.711  37,35%  37,35%

€ 20.712 t/m € 34.712  37,35%  37,35%

€ 34.713 t/m € 68.507  37,35%  37,35%

€ 68.508 of meer  49,50%  49,50%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moet 
vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen 
hierboven.

Tabel voor werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.711 59,60% wordt 38,20% 37,35% wordt 27,65%

€ 20.712 t/m € 34.712 59,60% wordt 38,20% 37,35% wordt 27,65%

€ 34.713 of meer 59,60% en hoger wordt 0,00% 37,35% en hoger wordt 0,00%

Tabel voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.711 59,60% wordt 10,70% 37,35% wordt 9,70%

€ 20.712 t/m € 34.712 59,60% wordt 10,70% 37,35% wordt 9,70%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan 
afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief

Zonder loonheffingskorting  58,70%  37,00%

Met loonheffingskorting  8,60%  8,00%

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

Tabeltarief  108,30%

Enkelvoudig tarief  52,00%
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Eindheffing voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd 

Werknemers jonger dan AOW-leeftijd die wonen in een land van de landenkring of in een derde land

Tabeltarief

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 5.373  59,60%  0,00%

€ 5.374 t/m € 20.711  59,60%  59,60%

€ 20.712 t/m € 34.712  59,60%  59,60%

€ 34.713 t/m € 68.507  59,60%  59,60%

€ 68.508 of meer  98,00%  98,00%

Enkelvoudig tarief

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 5.373  37,35%  0,00%

€ 5.374 t/m € 20.711  37,35%  37,35%

€ 20.712 t/m € 34.712  37,35%  37,35%

€ 34.713 t/m € 68.507  37,35%  37,35%

€ 68.508 of meer  49,50%  49,50%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moet 
vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen 
hierboven.

Tabel voor werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.711 59,60% wordt 38,20% 37,35% wordt 27,65%

€ 20.712 t/m € 34.712 59,60% wordt 38,20% 37,35% wordt 27,65%

€ 34.713 of meer 59,60% en hoger wordt 0,00% 37,35% en hoger wordt 0,00%

Tabel voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.711 59,60% wordt 10,70% 37,35% wordt 9,70%

€ 20.712 t/m € 34.712 59,60% wordt 10,70% 37,35% wordt 9,70%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan 
afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief

Zonder loonheffingskorting  58,70%  37,00%

Met loonheffingskorting  8,60%  8,00%

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

Tabeltarief  108,30%

Enkelvoudig tarief  52,00%
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Eindheffing voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder

Werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder, die wonen in Nederland

Tabeltarief

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 7.258  24,10%  0,00%

€ 7.259 t/m € 20.711  24,10%  24,10%

€ 20.712 t/m € 35.375  24,10%  24,10%

€ 35.376 t/m € 68.507  59,60%  59,60%

€ 68.508 of meer  98,00%  98,00%

Enkelvoudig tarief

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 7.258  19,45%  0,00%

€ 7.259 t/m € 20.711  19,45%  19,45%

€ 20.712 t/m € 35.375  19,45%  19,45%

€ 35.376 t/m € 68.507  37,35%  37,35%

€ 68.508 of meer  49,50%  49,50%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moet 
vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen 
hierboven.

Tabel voor werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.711 24,10% wordt 10,80% 19,45% wordt 9,75%

€ 20.712 t/m € 35.375 24,10% wordt 10,80% 19,45% wordt 9,75%

€ 35.376 of meer 59,60% en hoger wordt 0,00% 37,35% en hoger wordt 0,00%

Tabel voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.711 24,10% wordt 10,70% 19,45% wordt 9,70%

€ 20.712 t/m € 35.375 24,10% wordt 10,70% 19,45% wordt 9,70%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan 
afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief

Zonder loonheffingskorting  23,40%  19,00%

Met loonheffingskorting  0,00%  0,00%

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

Tabeltarief  108,30%

Enkelvoudig tarief  52,00%
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Eindheffing voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder

Werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder, die wonen 
in een land van de landenkring of in een derde land

Tabeltarief

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 3.640  24,10%  0,00%

€ 3.641 t/m € 20.711  24,10%  24,10%

€ 20.712 t/m € 35.375  24,10%  24,10%

€ 35.376 t/m € 68.507  59,60%  59,60%

€ 68.508 of meer  98,00%  98,00%

Enkelvoudig tarief

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 3.640  19,45%  0,00%

€ 3.641 t/m € 20.711  19,45%  19,45%

€ 20.712 t/m € 35.375  19,45%  19,45%

€ 35.376 t/m € 68.507  37,35%  37,35%

€ 68.508 of meer  49,50%  49,50%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moet 
vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen 
hierboven.

Tabel voor werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.711 24,10% wordt 10,80% 19,45% wordt 9,75%

€ 20.712 t/m € 35.375 24,10% wordt 10,80% 19,45% wordt 9,75%

€ 35.376 of meer 59,60% en hoger wordt 0,00% 37,35% en hoger wordt 0,00%

Tabel voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.711 24,10% wordt 10,70% 19,45% wordt 9,70%

€ 20.712 t/m € 35.375 24,10% wordt 10,70% 19,45% wordt 9,70%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan 
afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief

Zonder loonheffingskorting  23,40%  19,00%

Met loonheffingskorting  0,00%  0,00%

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

Tabeltarief  108,30%

Enkelvoudig tarief  52,00%
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Eindheffing voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later 

Werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later, die wonen in Nederland

Tabeltarief

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 7.258  24,10%  0,00%

€ 7.259 t/m € 20.711  24,10%  24,10%

€ 20.712 t/m € 34.712  24,10%  24,10%

€ 34.713 t/m € 68.507  59,60%  59,60%

€ 68.508 of meer  98,00%  98,00%

Enkelvoudig tarief

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 7.258  19,45%  0,00%

€ 7.259 t/m € 20.711  19,45%  19,45%

€ 20.712 t/m € 34.712  19,45%  19,45%

€ 34.713 t/m € 68.507  37,35%  37,35%

€ 68.508 of meer  49,50%  49,50%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moet 
vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen 
hierboven.

Tabel voor werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.711 24,10% wordt 10,80% 19,45% wordt 9,75%

€ 20.712 t/m € 35.375 24,10% wordt 10,80% 19,45% wordt 9,75%

€ 35.376 of meer 59,60% en hoger wordt 0,00% 37,35% en hoger wordt 0,00%

Tabel voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.711 24,10% wordt 10,70% 19,45% wordt 9,70%

€ 20.712 t/m € 35.375 24,10% wordt 10,70% 19,45% wordt 9,70%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan 
afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief

Zonder loonheffingskorting  23,40%  19,00%

Met loonheffingskorting  0,00%  0,00%

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

Tabeltarief  108,30%

Enkelvoudig tarief  52,00%
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Eindheffing voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

Werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later, die wonen 
in een land van de landenkring of in een derde land

Tabeltarief

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 3.640  24,10%  0,00%

€ 3.641 t/m € 20.711  24,10%  24,10%

€ 20.712 t/m € 34.712  24,10%  24,10%

€ 34.713 t/m € 68.507  59,60%  59,60%

€ 68.508 of meer  98,00%  98,00%

Enkelvoudig tarief

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 3.640  19,45%  0,00%

€ 3.641 t/m € 20.711  19,45%  19,45%

€ 20.712 t/m € 34.712  19,45%  19,45%

€ 34.713 t/m € 68.507  37,35%  37,35%

€ 68.508 of meer  49,50%  49,50%

Afwijkende tariefpercentages voor enkele bijzondere groepen werknemers

Hieronder is aangegeven voor welke groepen werknemers u bepaalde percentages uit de bovenstaande tabellen moet 
vervangen door andere. Wanneer geen vervangend percentage is aangegeven, gebruikt u het percentage uit de tabellen 
hierboven.

Tabel voor werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.711 24,10% wordt 10,80% 19,45% wordt 9,75%

€ 20.712 t/m € 34.712 24,10% wordt 10,80% 19,45% wordt 9,75%

€ 34.713 of meer 59,60% en hoger wordt 0,00% 37,35% en hoger wordt 0,00%

Tabel voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen

Jaarloon Tabeltarief Enkelvoudig tarief

€ 0 t/m € 20.711 24,10% wordt 10,70% 19,45% wordt 9,70%

€ 20.712 t/m € 34.712 24,10% wordt 10,70% 19,45% wordt 9,70%

Afwijkende tabellen voor enkele bijzondere groepen werknemers

Voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden en voor anonieme werknemers bestaan 
afzonderlijke tabellen. Deze vindt u hieronder.

Tabel eindheffing voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden

Tabeltarief Enkelvoudig tarief

Zonder loonheffingskorting  23,40%  19,00%

Met loonheffingskorting  0,00%  0,00%

Tabel eindheffing voor anonieme werknemers

Tabeltarief  108,30%

Enkelvoudig tarief  52,00%
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Eindheffing tabeltarief inhouding bijdrage Zvw 

Jaarloon Loonbelasting/premie volksverzekeringen

zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting

€ 0 t/m € 7.258 65,20% 0,00%

€ 7.259 t/m € 20.711 65,20% 65,20%

€ 20.712 t/m € 34.712 65,20% 65,20%

€ 34.713 t/m € 57.231 65,20% 65,20%

€ 57.232 t/m € 68.507 59,60% 59,60%

€ 68.508 en meer 98,00% 98,00%

Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk 

Bedrag Percentage

De afdrachtvermindering bedraagt over 1e schijf € 350.000  32%

De afdrachtvermindering over het meerdere bedraagt  –  16%

Verhoogd percentage starters over 1e schijf € 350.000  40%

Minimumloon per 1 januari 2020

Leeftijd Minimumloon per

maand week dag

15 jaar € 496,10 € 114,50 € 22,90

16 jaar € 570,50 € 131,65 € 26,33

17 jaar € 653,15 € 150,75 € 30,15

18 jaar € 826,80 € 190,80 € 38,16

19 jaar € 992,15 € 228,95 € 45,79

20 jaar € 1.322,90 € 305,30 € 61,06

21 jaar en ouder € 1.653,60 € 381,60 € 76,32

Premies werknemersverzekeringen 

Soort premie Percentage werkgever

Premie WW-AWf laag 2,94%

Premie WW-AWf hoog 7,94%

Basispremie WAO/WIA inclusief 0,5% voor bijdrage kinderopvang 7,27%

Gedifferentieerde premie Whk variabel per werkgever; zie uw beschikking
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Sectorale premies voor de gedifferentieerde premie Whk 2020

Sectorcode Sector WGA ZW-flex Totaal

1 Agrarisch bedrijf 0,60% 0,28% 0,88%

2 Tabakverwerkende industrie 0,85% 0,39% 1,24%

3 Bouwbedrijf 0,86% 0,28% 1,14%

4 Baggerbedrijf 0,97% 0,30% 1,27%

5 Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en 
borstelindustrie

0,84% 0,49% 1,33%

6 Timmerindustrie 0,66% 0,20% 0,86%

7 Meubel- en orgelbouwindustrie 0,54% 0,40% 0,94%

8 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en 
houtbereidingsindustrie

0,52% 0,16% 0,68%

9 Grafische industrie 0,76% 0,39% 1,15%

10 Metaalindustrie 0,81% 0,33% 1,14%

11 Elektrotechnische industrie 0,39% 0,18% 0,57%

12 Metaal- en technische bedrijfstakken 0,76% 0,34% 1,10%

13 Bakkerijen 1,14% 0,42% 1,56%

14 Suikerverwerkende industrie 1,19% 0,13% 1,32%

15 Slagersbedrijven 1,29% 0,54% 1,83%

16 Slagers overig 1,37% 0,65% 2,02%

17 Detailhandel en ambachten 0,83% 0,48% 1,31%

18 Reiniging 2,16% 0,88% 3,04%

19 Grootwinkelbedrijf 0,92% 0,67% 1,59%

20 Havenbedrijven 0,64% 0,35% 0,99%

21 Havenclassificeerders 1,50% 0,33% 1,83%

22 Binnenscheepvaart 0,46% 0,56% 1,02%

23 Visserij 0,71% 0,33% 1,04%

24 Koopvaardij 0,48% 0,28% 0,76%

25 Vervoer KLM 0,75% 0,51% 1,26%

26 Vervoer NS 0,78% 0,54% 1,32%

27 Vervoer posterijen 0,74% 0,75% 1,49%

28 Taxivervoer 2,42% 1,05% 3,47%

29 Openbaar vervoer 0,83% 0,53% 1,36%

30 Besloten busvervoer 1,15% 0,90% 2,05%

31 Overig personenvervoer te land en in de lucht 0,41% 0,27% 0,68

32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht 0,72% 0,55% 1,27%

33 Horeca algemeen 0,63% 0,67% 1,30%

34 Horeca catering 1,44% 0,76% 2,20%

35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 0,76% 0,47% 1,23%

38 Banken 1,08% 0,06% 1,14%

39 Verzekeringswezen 0,67% 0,12% 0,79%

40 Uitgeverij 0,70% 0,33% 1,03%

41 Groothandel I 0,59% 0,33% 0,92%

42 Groothandel II 0,68% 0,37% 1,05%

43 Zakelijke dienstverlening I 0,59% 0,24% 0,83%

44 Zakelijke dienstverlening II 0,36% 0,34% 0,70%

45 Zakelijke dienstverlening III 0,53% 0,35% 0,88%
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Sectorale premies voor de gedifferentieerde premie Whk 2020

Sectorcode Sector WGA ZW-flex Totaal

46 Zuivelindustrie 1,01% 0,46% 1,47%

47 Textielindustrie 0,80% 0,07% 0,87%

48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 1,43% 0,38% 1,81%

49 Chemische industrie 1,06% 0,40% 1,46%

50 Voedingsindustrie 0,96% 0,40% 1,36%

51 Algemene industrie 0,94% 0,54% 1,48%

52 Uitzendbedrijven 1,58% 5.73% 7,31%

53 Bewakingsondernemingen 1,35% 0,73% 2,08%

54 Culturele instellingen 0,73% 0,43% 1,16%

55 Overige takken van bedrijf en beroep 0,89% 0,54% 1,43%

56 Schildersbedrijf 1,67% 0,27% 1,94%

57 Stukadoorsbedrijf 1,40% 0,52% 1,92%

58 Dakdekkersbedrijf 1,49% 0,59% 2,08%

59 Mortelbedrijf 0,77% 0,35% 1,12%

60 Steenhouwersbedrijf 1,40% 0,52% 1,92%

61 Overheid, onderwijs en wetenschappen 1,07% 0,13% 1,20%

62 Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht 1,26% 0,15% 1,41%

63 Overheid, defensie 1,16% 0,13% 1,29%

64 Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen 1,43% 0,11% 1,54%

65 Overheid, openbare nutsbedrijven 1,11% 0,14% 1,25%

66 Overheid, overige instellingen 1,40% 0,12% 1,52%

67 Werk en (re-)integratie 3,02% 1,52% 4,54%

68 Railbouw 0,89% 0,27% 1,16%

69 Telecommunicatie 0,81% 0,36% 1,17%

Loontijdvakbedragen maximumpremieloon en maximumbijdrageloon 

Dag Week 4 weken Maand Kwartaal Jaar

Maximumpremieloon 
werknemersverzekeringen

€ 220,12 € 1.100,61 € 4.402,46 € 4.769,33 € 14.308 € 57.232,00

Maximumbijdrageloon Zvw € 220,12 € 1.100,61 € 4.402,46 € 4.769,33 € 14.308 € 57.232,00
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Overige bedragen voor 2020

Normbedrag voor Bedrag Percentage

Zorgverzekeringswet

–  werkgeversheffing Zvw  –  6,70%

–  bijdrage Zvw  –  5,45%

–  zeevarenden (waaronder ook deelvissers)  –  0,00%

Ufo-premie  –  0,68%

Uniforme opslag kinderopvang op de basispremie WAO/WIA  –  0,50%

Minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met aanmerkelijk belang € 46.000  –

Pseudo-eindheffingen bij vertrekvergoedingen hoger dan € 559.000  –

Machtiging lager percentage bij bijzondere beloningen bij minimale afwijking 
met te betalen inkomstenbelasting van 

€ 227  10,00%

Studiekosten 

–  onbelaste vergoeding (gerichte vrijstelling) voor reiskosten is maximaal € 0,19 
per kilometer

 –

Inkomensgrens loonheffing voor 30%-regeling

–  loon werknemer met specifieke deskundigheid € 38.347  –

–  loon werknemer met specifieke deskundigheid die nog geen 30 jaar is € 29.149  –

Normbedragen

Normbedrag voor Bedrag Percentage

Vrije vergoeding per kilometer 
(gerichte vrijstelling)

€ 0,19  –

Maaltijden (gerichte vrijstelling) € 3,35  –

Huisvesting en inwoning (gerichte 
vrijstelling)

Normbedrag per dag € 5,60  –

Verhuiskosten (gerichte vrijstelling) Maximale vrije vergoeding voor 
overige verhuiskosten

€ 7.750,00  –

Vrijwilligersregeling Normbedrag per jaar € 1.700,00  –

Normbedrag per maand € 170,00  –

Ziektekostenregelingen Voor vrije verstrekking is de waarde 
maximaal

€ 27,00  –

Percentage van het fiscaal loon voor de 
berekening van de vrije ruimte

Tot en met een jaarloon van € 400.000  1,7%

Over het meerdere  1,2%
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