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Wat staat er op 
je jaaropgaaf?
Wij leggen het je uit
Aan het begin van ieder nieuw jaar, meestal januari of februari, ontvang je over het voorgaande jaar een jaaropgaaf.  
Heb je in dat jaar meerdere werkgevers/uitkeringen gehad, dan zul je ook meerdere jaaropgaven ontvangen. 
Je werkgever is verplicht om 1 keer per jaar bepaalde inkomensgegevens aan jou te verstrekken met een jaaropgaaf.

Wat staat er eigenlijk allemaal op de jaaropgaaf? Wat houden alle begrippen in? En wat heb je nodig bij het invullen  
van de aangifte inkomstenbelasting? We leggen dat graag aan je uit!

Loon loonbelasting/
volksverzekeringen
Dit is het totale bedrag waarover 
de loonbelasting/premie volks-
verzekering wordt berekend. Dit 
wordt ook wel “Loon loonheffing” 
genoemd.

Uw persoonlijke gegevens
Naast je persoonlijke gegevens 
worden hieronder een aantal 
verplichte gegevens standaard 
weergegeven die ook door je 
werkgever aan de Belastingdienst 
worden doorgegeven.

Verrekende arbeidskorting
Hier staat het bedrag aan 
arbeidskorting die je werkgever 
heeft verrekend met het loon. Dit  
is afhankelijk van je leeftijd (jonger 
dan of vanaf AOW-gerechtigde 
leeftijd) en hoe hoog je inkomen is. 
Hier hoef je niets mee te doen  
want deze is reeds verrekend in  
de loonbelastingtabellen.Loon Zorgverzekeringswet

Het loon Zorgverzekeringswet is 
het bedrag waarover de inkomens-
afhankelijke bijdrage Zorgverzeke-
ringswet wordt berekend.

Ziektekostenverzekering
Hier wordt het bedrag aan  
(nominale) premie vermeld die  
door de werkgever is ingehouden 
en afgedragen. In de regel is er  
dan sprake van een collectieve 
zorgverzekeringregeling.

Levensloopverlofkorting 
Als je spaart met de levensloop- 
regeling en je neemt hieruit geld  
op voor onbetaald verlof of je  
koopt het tegoed af, dan krijg je  
de levensloopverlofkorting.

Werkgeversbijdrage  
Zorgverzekeringswet 
Over het algemeen zal je werkgever/
uitkeringsinstantie de werkgevers- 
bijdrage Zorgverzekeringswet, ook 
wel “Werkgeversheffing Zorgver- 
zekeringswet” genoemd, betalen. 

Loonheffingskorting 
Als hier een “Ja” staat dan wordt  
de loonheffingskorting toegepast.  
Als er “Nee” staat wordt deze niet 
toegepast. Er wordt ook aangegeven 
m.i.v. welke datum deze van 
toepassing is. De loonheffings-
korting bestaat uit de algemene 
heffingskortingen, als je daar recht 
op hebt, te weten: arbeidskorting 
en levensloopverlofkorting. Let op: 
De loonheffingskorting kan slechts 
bij 1 werkgever/uitkeringsinstantie 
worden toegepast.

Werkgeversbijdrage  
werknemersverzekeringen
Dit is het bedrag aan premies 
werknemersverzekeringen 
die door je werkgever worden 
afgedragen. Je hoeft hier als 
werknemer niets mee te doen.

Ingehouden loonbelasting/ 
premie volksverzekering
Dit is het bedrag dat je aan  
loonbelasting en premie  
volksverzekeringen, ook wel  
“loonheffing” genoemd, hebt 
betaald.

Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet
De ‘bijdrage Zorgverzekeringswet’ is het 
bedrag voor de Zorgverzekeringswet die je 
werkgever inhoudt op je nettoloon en die je aan 
de Belastingdienst betaalt. Dit geldt voor de 
Directeur Grootaandeelhouders en bij bepaalde 
uitkeringen zoals pensioen. 

Je belastingaangifte
Vanaf 1 maart kun je jouw aangifte inkomstenbelasting doen. Je kunt dit natuurlijk zelf online regelen.  
Veel gegevens zijn al bij de Belastingdienst bekend en zijn automatisch gevuld. Dit is heel praktisch maar  
een extra controle kan daarom geen kwaad. Je kunt dus jouw jaaropgaaf hiernaast leggen om te  
controleren of alle gegevens juist zijn weergegeven.

Voor jongeren goed om te weten
Misschien heb jij een baantje voor een aantal uur per week om fijn wat geld bij te verdienen. Het zou  
ook kunnen dat je al beschikt over een fulltime job. Ongeacht hoeveel je werkt, over het inkomen dat je  
verdient moet je belasting betalen. Daarnaast worden er over jouw salaris ook sociale premies afgedragen. 

Jongeren betalen vaak meer loonbelasting dan eigenlijk verplicht is. Dit komt omdat de Belastingdienst  
er automatisch vanuit gaat dat je het hele jaar werkt en bij jongeren is dit meestal niet het geval.  
Vaak hebben jongeren namelijk een bijbaantje omdat ze daarnaast ook nog naar school gaan of studeren.  
De teveel betaalde belasting kun je dan terugvragen.

Moeilijke termen
Over het algemeen zijn alle termen die voorkomen op de jaaropgaaf hiermee inmiddels toegelicht. Mocht je  
toch nog zaken uitvoerig willen nakijken, dan kun je die ook nog terug vinden in het handboek loonheffingen  
via www.belastingdienst.nl

Nog vragen of hulp nodig?
Heb je verder nog (inhoudelijke) vragen over de jaaropgaaf die je van je werkgever hebt ontvangen?  
Neem dan contact op met je werkgever. Mocht die je niet de gewenste informatie kunnen geven, dan  
kan hij het bij zijn contactpersoon bij Remmerswaal Loonadviseurs voorleggen.


