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Opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Waarom dit formulier?

Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt loonheffingen in op uw loon 
of uitkering. Loonheffingen is de verzamelnaam voor loonbelasting/premie 
volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomens-
afhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor de inhouding moet uw 
werkgever of uitkeringsinstantie uw persoonlijke gegevens registreren. 
Met dit formulier geeft u deze gegevens op. Verder geeft u aan of u wilt 
dat uw werkgever de loonheffingskorting toepast. Uw werkgever houdt 
dan minder loonbelasting/premie volksverzekeringen in op uw loon.

Als u geen gegevens opgeeft
Als u uw persoonlijke gegevens niet – of fout – opgeeft, moet uw werkgever 
of uitkeringsinstantie 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen 
inhouden. Dit is het hoogste belastingtarief. Bovendien moet uw werkgever 
over uw hele loon de premies werknemersverzekeringen en de inkomens-
afhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet berekenen. Dit geldt ook als 
u zich niet legitimeert.

Invullen en inleveren

U moet dit formulier invullen, ondertekenen en bij uw werkgever 
of uitkeringsinstantie inleveren. Dit moet op z’n laatst op de dag voor 
uw eerste werkdag. Gaat u werken op dezelfde dag waarop uw werkgever 
u aanneemt, dan moet u deze opgaaf inleveren vóór u gaat werken. 
Als u een uitkering krijgt, moet u deze opgaaf inleveren voor de eerste 
betaling. Bij het inleveren van deze opgaaf moet u zich legitimeren. 
Neem dus een geldig identiteitsbewijs mee.

Let op!
Als er iets in uw gegevens verandert nadat u dit formulier hebt ingeleverd, 
moet u dit schriftelijk aan uw werkgever doorgeven. Lever dan een nieuwe 
‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ bij uw werkgever in.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/loonheffingen. 
Of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543, bereikbaar van maandag tot en 
met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
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1 Uw gegevens

Heeft uw werkgever uw gegevens al ingevuld? Controleer ze dan en verbeter ze als ze fout zijn.

1a Naam en voorletter(s) 

1b BSN/sofinummer 

1c Straat en huisnummer 

1d Postcode en woonplaats  

1e  Land en regio 
Alleen invullen als u in
het buitenland woont  

1f Geboortedatum 

1g Telefoonnummer 

2 Loonheffingskorting toepassen

2a   Wilt u dat uw werkgever of uitkeringsinstantie rekening houdt  
met de loonheffingskorting? U kunt de loonheffingskorting maar
door één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd laten ■■ Ja, vanaf 
toepassen. Als u naast uw bijstandsuitkering gaat werken, bent
u verplicht hier ‘ja’ in te vullen. Zie ook de toelichting onderaan. ■■ Nee, vanaf 

3 Ondertekening

Lever dit formulier na ondertekening in bij uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Datum   Handtekening 

Toelichting bij de vragen

Bij vraag 2
Iedere werknemer en uitkeringsgerechtigde heeft recht op korting op 
de belasting, de zogenoemde loonheffingskorting. Uw werkgever of 
uitkeringsinstantie berekent automatisch de korting die voor u geldt. 
U krijgt deze korting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie 
tegelijkertijd. Geef aan of u de loonheffingskorting door deze werkgever 
of uitkeringsinstantie wilt laten toepassen.

Loonheffingskorting en voorlopige aanslag
Gaat u werken en krijgt u de algemene heffingskorting maandelijks van 
ons in de vorm van een voorlopige aanslag? Dan moet u deze voorlopige 
aanslag direct laten herzien of stoppen. Anders krijgt u misschien te veel 
heffingskorting, want uw werkgever verrekent ook al (een deel van) de 
algemene heffingskorting met uw loon. Als u te veel hebt ontvangen, 
moet u dit bedrag aan ons terugbetalen.

Loonheffingskorting en AOW-uitkering
Als u als alleenstaande of alleenstaande ouder een AOW-uitkering krijgt, 
hebt u misschien recht op de alleenstaande-ouderenkorting. U kunt de 
loonheffingskorting dan het beste laten toepassen door de Sociale 
Verzekeringsbank.

Loonheffingskorting en bijstandsuitkering
Gaat u werken naast uw bijstandsuitkering? Dan bent u verplicht 
om uw werkgever de loonheffingskorting toe te laten passen. Want 
de gemeentelijke sociale dienst doet dit alleen als uw werkgever de 
loonheffingskorting niet volledig kan toepassen.

Let op!
–  U bent niet verplicht om de loonheffingskorting te gebruiken, 

behalve als u naast een bijstandsuitkering gaat werken.
–  Als u nu geen gebruik maakt van de loonheffingskorting, kunt u de 

eventueel te veel betaalde belasting na afloop van het kalenderjaar 
terugvragen via uw aangifte inkomstenbelasting/premie 
volksverzekeringen.



Verdere toelichting bij dit formulier 

Wanneer u wordt verloond door PRO Payroll: 
 

Vul het bovenstaande formulier in op uw computer en print deze 
uit. U kunt uw ingevulde gegevens niet opslaan in het bestand, 

dus u moet deze invullen op een computer welke is aangesloten 
op een werkende printer. Voorzie het uitgeprinte exemplaar van 
een handtekening in het daarvoor bestemde vak. U kunt het 

formulier met handtekening daarna naar ons faxen, of weer 
inscannen en aan ons terugsturen per e-mail of post. 
 
Werkwijze inleveren formulier: 

 

 Open het bestand op een computer waarop een 

werkende printer is geïnstalleerd; 

 Vul de ontbrekende gegevens op de computer in, met 

uitzondering van de handtekening; 

 Print het bestand met de digitaal aangevulde 

gegevens; 

 Plaats uw handtekening op het zojuist geprinte 

formulier; 

 Stuur het formulier terug naar PRO Payroll 

 
Manieren waarop u het formulier kan terugsturen: 
 

 Het ondertekende formulier inscannen en het 
ingescande bestand mailen naar info@propayroll.nl 

 Het ondertekende formulier per post opsturen naar: 
 

     PRO Payroll 

     Hofstraat 167 

     5641 TD Eindhoven 
 

 Het ondertekende formulier naar ons faxen op het 
volgende nummer: 040-2908127 

 
 
 

Wanneer u niet wordt verloond via PRO Payroll: 
 

Wanneer uw (toekomstig) werkgever heeft aangegeven dat u een 
formulier voor toepassen van loonheffingskorting moet 
aanleveren, kunt u dit formulier gewoon gebruiken. 

 
U levert dan het volledige formulier in bij uw werkgever. Het is 
belangrijk om het formulier te voorzien van een geldige 
handtekening en dagtekening. Waarschijnlijk moet u ook een 

kopie van uw identiteitsbewijs inleveren. Zorg dat wanneer u een 
identiteitskaart als identiteitsbewijs wilt gebruiken, u ook een 
kopie maakt van de achterzijde van uw identiteitskaart. 

 
Werkwijze inleveren formulier: 

 

 Open het bestand op een computer waarop een 
werkende printer is geïnstalleerd; 

 Vul de ontbrekende gegevens op de computer in, met 
uitzondering van de handtekening; 

 Print het bestand met de digitaal aangevulde 
gegevens; 

 Plaats uw handtekening op het zojuist geprinte 
formulier; 

 Lever het formulier in bij uw werkgever 

 
 

 
Loonheffingskorting en voorlopige aanslag 
 

Gaat u werken en krijgt u de algemene heffingskorting 
maandelijks van ons in de vorm van een voorlopige aanslag? 
Dan moet u deze voorlopige aanslag direct laten herzien of 

stoppen. Anders krijgt u misschien te veel heffingskorting, want 
uw werkgever verrekent ook al (een deel van) de algemene 
heffingskorting met uw loon. Als u te veel hebt ontvangen,  

moet u dit bedrag aan ons terugbetalen. 

Informatie voor de werkgever 
 
Uw volledige personeelsadministratie uitbesteden? 
 

Door middel van payrolling vervangt u uw gehele perso-
neelsadministratie door één inkoopfactuur. Administratieve 
rompslomp –zoals het verwerken van dit formulier– behoort bij 

het werken met een payrollconstructie tot het verleden.  
 
Payrolling is interessant voor een verscheidenheid aan 

organisaties in verschillende opzichten. Over het algemeen is 
payroll interessant voor elke organisatie die zich wil laten 
ontzorgen op het gebied van personeelsadministratie, zodat de 

focus van de onderneming weer op de kerntaken kan liggen. 
Verder is payrolling interessant voor bedrijven met een hoge 
omloopsnelheid aan personeel. Voor kleinere organisaties kan 

payrolling besparingen opleveren.  
 
 

 
In het kort kunnen de voordelen van payrolling voor de werkgever 
als volgt worden samengevat:  

 

 Heel uw HR-proces wordt uitbesteed 

 Geen aansluiting Arbo-dienst nodig 

 Geen verplichtingen m.b.t. Wet Poortwachter 

 Direct alle kosten inzichtelijk 

 Geen verplichting tot doorbetaling bij ziekte 

 Grote flexibiliteit aan contracten 
 

Uiteraard biedt payrolling ook voordelen voor medewerkers die 
via de payrollconstructie in dienst zijn: 
 

 Een deskundig aanspreekpunt (salaris, pensioen en 
aanverwante zaken) 

 Telefonisch helpdesk 

 Hulpservice per e-mail (antwoord binnen 1 dag) 

 Tijdige en correcte salarisbetalingen 

 Persoonlijke online toegang voor urenregistratie, 

salarisspecificaties en salarisbetalingen 

 Collectieve aanbiedingen 

 
 

 
Belangrijk om te weten 
 

Bij het selecteren van een payrollaanbieder is het belangrijk om 
te kiezen voor een gecertificeerde uitzendonderneming. Wanneer 
werkgevers die arbeid inhuren zaken doen met een 

gecertificeerde onderneming uit het Register Normering Arbeid 
genieten zij de beste bescherming tegen fraude en/of claims die 
kunnen voortvloeien uit de inleners- en ketenaansprakelijkheid 

voor niet afgedragen belastingen en sociale 
verzekeringspremies. 
 

Wilt u meer informatie over de voordelen die payrolling uw 
organisatie kunnen bieden ontvangen? Vraag de gratis 
whitepaper aan op de website van PRO Payroll: 

www.propayroll.nl  
 
 

                                             

 

http://www.propayroll.nl/
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