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Pensioenpremies ABP

Meest gebruikte bedragen en
percentages 2022

Werknemer Werkgever Afdracht

ABP keuzepensioen OP/NP 7,93% 17,97% 25,90%

Franchise per jaar € 14.850,00

Inkoop voorwaardelijk pensioen 3%

ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen

Rijk, provincies, waterschappen, 
rechterlijke macht en academische 
ziekenhuizen

0,18% 0,42% 0,60%

Politie 0,36% 0,84% 1,20%

Energie- en nutsbedrijven/water-
bedrijven, primair onderwijs en 
gemeenten

0,24% 0,56% 0,80%

Onderzoeksinstellingen, hoger 
beroepsonderwijs en wetenschap-
pelijk onderwijs

0,15% 0,35% 0,50%

Voortgezet onderwijs, middelbaar 
beroepsonderwijs, defensie en 
overig

0,27% 0,63% 0,90%

Franchise per jaar € 22.350,00



Werknemer Werkgever Afdracht

Pseudo premie WW 0,00% 0,00%

Premie WW laag
(niet overheidswerkgevers)

2,70% 2,70%

Premie WW hoog
(niet overheidswerkgevers)

7,70% 7,70%

WIA basis (inclusief 
opslag kinderopvang)

Gedifferentieerde premie

WGA en ZW-flex Zie beschikking 
Belastingdienst

Aof premie Gedifferentieerde premie

UFO premie 0,68% 0,68%

Werkgeversheffing ZVW 6,75% 6,75%

Werknemersbijdrage ZVW 5,50% 5,50%

Maximum premieloon 
werknemersverzekeringen 
en ZVW (€ 229,63 per dag 
en € 4.975,50 per maand)

€ 4.975,50

Minimumloon per 1 januari 2022

Leeftijd Bedrag per maand Bedrag per week Bedrag per dag Bedrag per uur
(36 uur per week)

21 jaar en ouder € 1.725,00 € 398,10 € 79,62 € 11,06

20 jaar € 1.380,00 € 318,50 € 63,70 € 8,85

19 jaar € 1.035,00 € 238,85 € 47,77 € 6,64

18 jaar € 862,50 € 199,05 € 39,81 € 5,53

17 jaar € 681,40 € 157,25 € 31,45 € 4,37

16 jaar € 595,15 € 137,35 € 27,47 € 3,82

15 jaar € 517,50 € 119,45 € 23,89 € 3,32

Premies werknemersverzekeringen & ZVW



Heffingen

Heffingskortingen 
voor werknemers tot 
AOW leeftijd

Bedrag Percentage Bijzonderheden

Algemene 
heffingskorting

 € 2.888,00 
(maximaal)

Voor belastbaar loon tot en met € 21.316

Afbouw algemene 
heffingskorting

6,007% Voor belastbaar loon van meer dan €21.316 
vindt afbouw plaats. 
Bij een inkomen vanaf  € 69.398 is de algemene 
heffingskorting € 0,-

Arbeidskorting  € 470,00 
(maximaal)

4,541% Voor zover het loon uit tegenwoordige 
dienstbetrekking € 10.350 of lager is

  € 3.417 ,00 
(maximaal)

28,461% Voor zover het loon uit tegenwoordige 
dienstbetrekking hoger is dan  
€ 10.351 en niet hoger dan € 22.356

  € 373,00 
(maximaal)

2,610% Voor zover het loon uit tegenwoordige 
dienstbetrekking hoger is dan  
€ 22.357 en niet hoger dan € 36.649

 € 4.260,00  
(maximaal 

totaal)

Afbouw arbeids-
korting

5,86% van het 
loon boven 
€ 36.650

De afbouw is € 4.260 als het loon meer is dan 
€ 109.346

Jonggehandicapten-
korting

  € 771,00 



Heffingskortingen 
voor werknemers  
AOW leeftijd en ouder

Bedrag Percentage Bijzonderheden

Algemene 
heffingskorting

 € 1.494,00 
(maximaal)

Voor belastbaar loon tot en met € 21.316

Afbouw algemene
heffingskorting

3,106% Voor belastbaar loon van meer dan € 21.316 
vindt afbouw plaats.  
Bij een inkomen vanaf  € 69.398 is de algemene 
heffingskorting € 0,-

Arbeidskorting
(maximaal)

  € 244,00 
(maximaal)

2,348% Voor zover het loon uit tegenwoordige 
dienstbetrekking € 10.350 of lager is

   € 1.767,00 
(maximaal)

14,718% Voor zover het loon uit tegenwoordige  
dienstbetrekking hoger is dan € 10.351 en niet 
hoger dan € 22.356

 € 193,00 
(maximaal)

1,349% Voor zover het loon uit tegenwoordige  
dienstbetrekking hoger is dan € 22.357 en niet 
hoger dan € 36.649

 € 2.204,00 
(maximaal 

totaal)

Afbouw arbeids-
korting

3,03% van het 
loon boven            
€ 36.650

De afbouw is € 2.204 als het loon meer is dan 
€ 109.346

Ouderenkorting  € 1.726,00 Het loon mag op jaarbasis niet meer zijn dan 
€ 38.464

Afbouw ouderen-
korting

15% Voor loon van meer dan € 38.464 maar niet 
meer dan € 49.971

Alleenstaande-
ouderenkorting

 € 449,00 



Eindheffingen

Eindheffing tabeltarief tot AOW leeftijd zonder loonheffingskorting met loonheffingskorting

€ 0,00 t/m € 7.790 58,90% 0,00%

€ 7.791 t/m € 35.472 58,90% 58,90%

€ 35.473 t/m € 69.398 58,90% 58,90%

€ 69.399 of meer 98,00% 98,00%

Eindheffing enkelvoudig tarief tot
AOW leeftijd

€ 0,00 t/m € 7.790 37,07% 0,00%

€ 7.791 t/m € 35.472 37,07% 37,07%

€ 35.473 t/m € 69.398 37,07% 37,07%

€ 69.399 of meer 49,50% 49,50%

RVU-drempelvrijstelling, maandbedrag, 
max 36 maanden

€ 1.874,00

Bedrag Percentage

Vervoer en reiskosten
Vrije vergoeding per kilometer

€ 0,19

Thuiswerkvergoeding € 2,00

Maaltijden € 3,35

Huisvesting en inwoning
Normbedrag per dag

€ 5,75

Verhuiskosten
Maximale vrije vergoeding

€ 7.750,00

Vrijwilligersregeling
Bedrag per jaar
Bedrag per maand

€ 1.800,00
€ 180,00

Ziektekostenregeling
Voor vrije verstrekking is de 
waarde maximaal

€ 27,00

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

T/m jaarloon van € 400.000
Over het meerdere

1,7%
1,18%

Normbedragen



Opbouw eerste en 
tweede schijf

Jonger dan AOW-leeftijd AOW-leeftijd en ouder

Volksverzekering 27,65% 9,75%

Loonbelasting 9,42% 9,42%

Totaal 37,07% 19,17%

Dit overzicht is met uiterste zorg 
samengesteld. Desondanks kunnen hier
geen rechten aan worden ontleend. 

ijk.nl 

Het tarief in de tweede, derde en vierde schijf bestaat volledig uit loonbelasting

Loon op jaarbasis Jonger dan AOW-leeftijd

€ 0 t/m € 35.472 37,07%

€ 35.473 t/m € 69.398 37,07%

€ 69.399 of meer 49,50%

Belasting 
Schijventarief loonbelasting/premies volksverzekeringen

Loon op jaarbasis AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

€ 0 t/m € 35.472 19,17%

€ 35.473 t/m € 69.398 37,07%

€ 69.399 of meer 49,50%

Loon op jaarbasis AOW-leeftijd en ouder, geboren vóór 1-1-1946

€ 0 t/m € 36.409 19,17%

€ 36.410 t/m € 69.398 37,07%

€ 69.399 of meer 49,50%




