MEDEDELING OVER MAATREGELEN MET INGANG VAN JANUARI 2009
Met de aanvang van een nieuw kalenderjaar wijzigen zoals gebruikelijk veel berekeningsgegevens.
Loonheffing
De loonheffing wordt vastgesteld op basis van de Wet op de Loonbelasting 1964. Daarin zijn de volgende percentages en jaarbedragen verwerkt.
Loon op jaarbasis
tot en met
€ 17.878,00
€ 17.879,00 - € 32.127,00
€ 32.128,00 - € 54.776,00
€ 54.777,00 of meer
Heffingskortingen
Algemene heffingskorting:
Arbeidskorting:

Loonheffing tot 65 jaar
33,50%
42%
42%
52%
Tot 65 jaar
maximaal € 2007,00
geboren in 1952 of daarna: maximaal € 1.504,00
geboren in 1949, 1950 of 1951: maximaal € 1.762,00
geboren in 1947 of 1948: maximaal € 2.018,00
geboren in 1944, 1945 of 1946: maximaal € 2.274,00

Ouderenkorting:
Levensloopverlofkorting:

Loonheffing vanaf 65 jaar
15,60%
24,10%
42%
52%
Vanaf 65 jaar
maximaal € 935,00

€ 1.059,00
€ 661,00 (als het loon maximaal
€ 34.282,00 is)

€ 195,00 per gespaard kalenderjaar

Wijziging diverse premiepercentages en –bedragen
Bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW)
Percentage (pseudo-)premie WW
Maximum bijdrage-inkomen ZVW per maand
Maximum premieloon per maand
Netto inhouding bijdrage WGA premie werknemer

€
€

2008
7,20%
3,50%
2.602,58
3.850,40
0,02%

€
€

2009
6,90%
0,00%
2.697,41
3.983,51
0,05%

Het minimumloon voor volwassenen wijzigt in € 1.381,20. De minimumjeugdlonen zijn hiervan afgeleid.
2008
Pensioenpremie ABP Pensioen/NP (incl. ANW-compensatie)
6,18%
Overgangspremie VPL* (Wet aanpassing fiscale behandeling
2,65%
VUT/Prepensioen en introductie Levensloopregeling)
Pensioenpremie PartnerPlusPensioen
1,60%
Premie ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen (ABP AP)
0,10%
Franchise ABP Pensioen/NP**
€ 10.100,00
Franchise ABP AP
€ 17.300,00
*
**

2009
6,30%
2,60%
1,60%
0,10%
€ 10.350,00
€ 17.900,00

De naamgeving van deze premie is per 1 januari 2009 gewijzigd. Voorheen was de naamgeving Premie
VUT/FPU basis.
Deze franchise wordt ook toegepast bij de premie PartnerPlusPensioen

Volledigheidshalve treft u op de achterzijde van deze mededeling een voorbeeld van een specificatie loonopgaaf
met toelichting aan.
Vervallen van de Arbeidsvoorwaardenmeter (AVM)
Ieder jaar ontving u een AVM met gedetailleerde informatie over uw salaris, toelagen, inhoudingen, vergoedingen,
eventuele IKAP-gegevens en andere financiële componenten uit het afgelopen jaar. In overleg met de bonden is
besloten om geen AVM meer te versturen. Dit omdat de informatie onder andere te vinden is op de specificatie
loonopgaaf, de jaaropgaaf en het pensioenoverzicht van het ABP. Algemene salarisinformatie kunt u vinden op
Rijksweb. Bij ontbrekende informatie kunt u terecht bij de personeels- of de salarisadministratie.
Wijziging bedragen tegemoetkoming woon-werkverkeer bij gebruik eigen vervoer
De maximum bedragen worden met ingang van 1 januari 2009 als volgt gewijzigd:
•
hoge kilometervergoeding per kilometer wijzigt van € 0,15 in € 0,16;
maximum hoge kilometervergoeding per maand wijzigt van € 282,75 in € 315,82;
•
•
maximum hoge kilometervergoeding per dag wijzigt van € 15,86 in € 17,71;
•
maximum lage kilometervergoeding per maand wijzigt van € 45,00 in € 47,44;
•
maximum lage kilometervergoeding per dag wijzigt van € 2,52 in € 2,66;
•
aantoonbare stallingkosten wijzigt van € 10,00 in € 10,28.
Betaaldata 2009
23 januari
24 februari
24 maart

24 april
22 mei
24 juni

24 juli
24 augustus
24 september

23 oktober
24 november
22 december

Neemt u bij vragen contact op met de personeels- of de salarisadministratie van uw werkgever

PD 09-01

1.826,49

G

Op rekeningnummer
Op spaarrekeningnr.

Uitbetaling

U ontvangt

123456789
987654321

135,00
17,50
9,31
9,310,0660,61-

Herberekening lopend jaar
Bruto toelage
Netto toelage
Vergoeding bijdr. ZVW inc
Bijdrage ZVW
Bijdrage premie WGA
Loonheffing bijz.tarief

Netto herberekening

125,00
25,00

47,44
7,5025,00
194,40200,001,27-

6,50
125,00
9,07
59,03-

Bruto toelage
Netto toelage

Specificatie herberekening vorig jaar

Netto overig

Woon-werkverk. lage km
Contributie PV
Netto Herb.verschil
Bijdrage ZVW
Afl Lening OV kaart
Bijdrage premie WGA

Overige vergoedingen en inhoudingen

Netto incidenteel

Bruto toelage
Herb.verschil incidenteel
Vergoeding bijdrage ZVW inc.
Loonheffing bijz tarief

Incidentele toelagen en inhoudingen

1.669,13
51,08

1.669,13

91,83

330,73-

81,54

K

J

I

H

SAP Personeelnummer
BSN/sofinummer
Schaal
Trede
Arbeidsduur
Bruto uurloon
Minimumloon
Bijzonder tarief loonheffing
Jaarinkomen pensioen

Uw algemene gegevens

Res. vakantie-uitkering
Res. Proc.eindejaarsuitk
Fiscaal Loon
Ingehouden Loonheffing
Bijdragegrondslag ZVW
Ingehouden bijdrage ZVW
Arbeidskorting

Totalen t/m januari 2009

SV loon

Grondslag deze maand

Bijtelling auto

Fiscale bijtelling

Lening OV kaart
Totaal nog af te lossen

Leningen en voorschotten

Netto maandelijks salaris

Salaris
Spaarloon
Premie ABP Pensioen/NP
Overgangspremie VPL
Premie ABP AP
Vergoeding bijdrage ZVW
Loonheffing tabel

PD 09-01

F

E

D

C

B

A

Specificatie loonopgaaf
Januari 2009

Basissalaris met vaste toelagen en inhoudingen

2.691,28
51,08133,5277,531,49185,33
786,50-

Werkgeversadres
Postbus 234
5678 AB Plaatsnaamstad

Mevrouw A.B.C. Achternaam
Adreswegstraat 123a
1234 AB Plaatsnaamstad

Voorbeeld salarisstrook

01234567
012345678
07
10
36,00
17,60
1.381,20
42,00
35.781,72

1.722,40
290,64
3.156,20
890,47
2.952,49
203,71
125,33

2.694,16

258,33

1.400,00
600,00

K UW ALGEMENE GEGEVENS
Hier staat onder andere het percentage bijzonder tarief loonheffing. Dit percentage wordt
toegepast op de bruto bedragen die in het blok ‘Incidentele toelagen en inhoudingen’ en
‘Herberekening lopend jaar’ staan.

J TOTALEN T/M (MAAND)
In dit blok staan onder andere de gereserveerde (cumulatieve) aanspraken op vakantie-uitkering
en eindejaarsuitkering. De vakantie-uitkering wordt berekend over de periode juni tot en met mei.
De eindejaarsuitkering wordt berekend over december tot en met november.

I GRONDSLAG DEZE MAAND
In dit blok staat het totale sociale verzekeringsloon van deze maand. Hierover wordt de bijdrage
premie WGA berekend.

H FISCALE BIJTELLING
Over sommige voordelen uit de dienstbetrekking moet ZVW bijdrage en/of loonheffing en/of
bijdrage premie WGA betaald worden. Hier staat het bedrag van de bijtelling.

G LENINGEN EN VOORSCHOTTEN
Heeft u een lening afgesloten voor bijvoorbeeld een OV kaart? Dan vindt u hier het
oorspronkelijke leningsbedrag en het nog af te lossen bedrag.

F UITBETALING
Hier staat op welke rekeningnummers het salaris of de vergoeding wordt gestort. Ook staan
spaarloon- of levenslooprekeningnummers vermeld.

E HERBEREKENING LOPEND JAAR
Hier staan de belaste en onbelaste vergoedingen en inhoudingen die in deze maand betaald
worden maar die betrekking hebben op (een) voorgaande maand(en) in het huidige jaar.

D SPECIFICATIE HERBEREKENING VORIG JAAR
Hier staat gespecificeerd waaruit het netto en bruto herberekeningsverschil is opgebouwd.

C OVERIGE VERGOEDINGEN EN INHOUDINGEN
In dit blok staan de netto vergoedingen en inhoudingen.
Handig om te weten:
• Overige vergoedingen en inhoudingen die betrekking hebben op voorgaand jaar worden in een
totaalbedrag weergegeven als ‘Netto Herb.verschil’. De specificatie van dit bedrag staat in het
blok “Specificatie herberekening vorig jaar”.

B INCIDENTELE TOELAGEN EN INHOUDINGEN
Hier staan de belaste toelagen en inhoudingen met een incidenteel karakter. Over deze bedragen
worden ZVW premie en/of loonheffing en/of bijdrage premie WGA berekend. In deze rubriek
staan ook de vergoedingen voor overwerk of onregelmatige dienst in voorgaande maand.
Handig om te weten:
• Alle uren die een relatie hebben met verricht overwerk of onregelmatige dienst in een maand
anders dan de maand ervoor worden getoond in het blok “Herberekening lopend jaar”.
• Incidentele betalingen over voorgaand jaar worden in een totaalbedrag vermeld (‘Herb.verschil
incidenteel’). De specificatie van dit bedrag staat in het blok “Specificatie herberekening vorig
jaar”.

A BASISSALARIS MET VASTE TOELAGEN EN INHOUDINGEN
In dit blok staan het bruto maandsalaris, de vaste bruto toelagen en de inhoudingen die hierop
van toepassing zijn.

TOELICHTING

