
Tabel bijzondere beloningen mogelijk hoger dan 42 of 52 procent 
 

 

 
 

Tabel bijzondere beloningen mogelijk hoger dan standaardtarief 
 
 
Probleem: regels loonbelasting anders dan regels inkomstenbelasting 
Er is dit jaar (2015) een wijziging in de tabel bijzondere beloningen, zowel bij de witte als bij 

de groene tabel. Dat heeft te maken met de op- en afbouw van de arbeidskorting en/of de 

afbouw van de algemene heffingskorting. Dit als gevolg van de verschillen die door deze 

inkomensafhankelijke regelingen zijn ontstaan tussen enerzijds de inhouding volgens de 

regels van de loonbelasting, en anderzijds de regels van de inkomstenbelasting.  

 

Oplossing: aanpassing tabel bijzondere beloningen 

Vanuit de politiek is aangedrongen op maatregelen om deze verschillen op te lossen, 

waaronder een aanpassing in de tabel bijzondere beloningen 2015. 

 

In de tabellen van 2015 zijn er ‘nieuwe’ percentages opgenomen om het probleem 

grotendeels te compenseren. Namelijk de  kolom ‘verrekenings% loonheffingskorting’.  

 

In onderstaande tabel 2015 ziet u de standaardtarieven én het ‘verrekenings% loonheffings-

korting’ staan (rode omkadering): 

 

 
 

 

Gevolg: percentage hoger dan standaard 42 of 52 
Het bijzonder tarief kan bijvoorbeeld 56% zijn. Namelijk het standaardtarief (52%) plus het 

’verrekenings% loonheffingskorting’(4%). Tezamen 56%. Maar u ziet dat ook het 

standaardtarief van 42% hoger kan uitpakken door het ’verrekenings% loonheffingskorting’.  

 



Tabel bijzondere beloningen mogelijk hoger dan 42 of 52 procent 
 

 

Kan plaatsvinden bij gros werknemers 

Het ’verrekenings% loonheffingskorting’ kan zich voordoen bij jaarlonen tussen de € 19.823 

en de € 100.671. Dus bij het gros van de werknemers. 

 

 
Belastingdienst: extra percentage hoeft niet afzonderlijk zichtbaar op loonstrook 
De Belastingdienst (OSWO) heeft over het extra percentage het volgende gezegd:  

"Het extra percentage hoeft voor de werknemer niet afzonderlijk zichtbaar te zijn op de 

loonstrook. Het hoeft ook niet op de jaaropgaaf te komen. Als op uw loonstrook het 

percentage van de tabel bijzondere beloningen staat, mag dat ook bijvoorbeeld 56% zijn. De 

loonstrook is namelijk een civiele verplichting en geen verplichting vanuit de Belastingdienst."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


