MEDEDELING OVER MAATREGELEN MET INGANG VAN JANUARI 2011
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

Loonheffing tot 65 jaar
33,00%
41,95%
42%
52%
Tot 65 jaar
maximaal € 1.987,00
geboren in 1954 of daarna: maximaal € 1.574,00
geboren in 1951, 1952 of 1953: maximaal € 1.838,00
geboren in 1949 of 1950: maximaal € 2.100,00
geboren in 1946, 1947 of 1948: maximaal € 2.362,00
€ 201,00 per gespaard kalenderjaar

tot en met
€ 18.628,00
€ 18.629,00 - € 33.436,00
€ 33.437,00 - € 55.694,00
€ 55.695,00 of meer
Heffingskortingen
Algemene heffingskorting:
Arbeidskorting:

Levensloopverlofkorting:

Loon op jaarbasis
tot en met
€ 18.628,00
€ 18.629,00 - € 33.436,00
€ 33.437,00 - € 55.694,00
€ 55.695,00 of meer
Heffingskortingen
Algemene heffingskorting:
Arbeidskorting:
Ouderenkorting:
Levensloopverlofkorting

Loonheffing 65 jaar, geboren
in 1946
15,10%
24,05%
42%
52%

Loon op jaarbasis

Loonheffing 65 jaar en ouder,
genoren in 1945 of eerder
15,10%
24,05%
42%
52%

tot en met
€ 18.628,00
€ 18.629,00 - € 33.485,00
€ 33.486,00 - € 55.694,00
€ 55.695,00 of meer
Heffingskortingen
maximaal € 910,00
Algemene heffingskorting:
maximaal € 1.081,00
Arbeidskorting:
€ 739,00 (als het loon maximaal Ouderenkorting:
€ 34.857,00 is)
€ 201,00 per gespaard kalenLevensloopverlofkorting
derjaar

maximaal € 910,00
maximaal € 1.081,00
€ 739,00 (als het loon maximaal
€ 34.857,00 is)
€ 201,00 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

€
€

2010
7,05%
0,00%
2.765,75
4.059,63
0,10%

€
€

2011
7,75%
0,00%
2.785,58
4.108,08
0,00%

Het minimumloon voor volwassenen wijzigt in € 1.424,40. De minimumjeugdlonen zijn hiervan afgeleid.

2010
Pensioenpremie ABP Pensioen/NP incl. ANW-compensatie)
Overgangspremie VPL
Pensioenpremie PartnerPlusPensioen
Premie ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen (ABP AP)
Franchise ABP Pensioen/NP
Franchise ABP AP

€
€

2011

6,615%*
2,25%**
1,45%
0,10%
10.500,00
18.200,00

€
€

6,645%
2,25%
1,50%
0,075%
10.700,00***
18.450,00

* percentage was tot 1 augustus 2010 6,315%, daarna 6,615%
** percentage was tot 1 augustus 2010 2,4%, daarna 2,25%
*** deze franchise wordt ook toegepast bij de premie PartnerPlusPensioen

Wijziging bedragen tegemoetkoming woon-werkverkeer bij gebruik eigen vervoer
De maximum bedragen worden met ingang van 1 januari 2011 als volgt gewijzigd:
•
bedrag van de hoge kilometer vergoeding wijzigt van € 0,16 in € 0,17;
•
maximum hoge kilometervergoeding per maand wijzigt van € 328,15 in € 332,74;
•
maximum hoge kilometervergoeding per dag wijzigt van € 18,40 in € 18,66;
•
bedrag van de lage kilometer vergoeding wijzigt van € 0,05 in € 0,06;
•
maximum lage kilometervergoeding per maand wijzigt van € 49,29 in € 49,98;
•
maximum lage kilometervergoeding per dag wijzigt van € 2,76 in € 2,80.

Betaaldata 2011
24 januari
24 februari

24 maart
21 april

24 mei
24 juni

22 juli
24 augustus

23 september
24 oktober

24 november
21 december

