
Handleiding bij het Loonheffingskorting formulier. 
Iedereen die in Nederland woont of werkt of hier vandaan inkomen heeft, is verplicht over zijn of haar 
inkomstenbelasting te betalen. Het is helaas niet anders. Gelukkig kun je over een gedeelte van die 
belasting een korting krijgen. Dit noemen we loonheffingskorting. 

‘Wanneer moet ik de loonheffingskorting toe laten passen en wanneer niet?’   

‘Wat voor verschil maakt de loonheffingskorting op mijn netto salaris?’ 

 

Zomaar twee belangrijke vragen. Niemand wil immers te veel belasting betalen en al helemaal geen 
naheffing krijgen van de belastingdienst. 

Wat is loonheffing? 
Loonheffing is een heffing die je moet betalen over je loon. Deze heffing moet worden afgedragen aan 
de Belastingdienst. Iedere werkende Nederlander heeft recht op loonheffingskorting. 

Deze heffingskorting is een korting op de belasting. Hierdoor hoef je minder belasting over je loon te 
betalen. Als je in loondienst bent, houdt je werkgever rekening met de algemene heffingskorting. Deze 
korting noemen wij de loonheffingskorting. 

Loonheffingskorting WEL toepassen: Kruis dan ‘JA’ aan 
Als je werkt, heb je recht op loonheffingskorting. Je vraagt deze korting aan bij je werkgever (in dit 
geval Mensenwerk) of uitkeringsinstantie waarvan je het meeste loon ontvangt. Jij betaalt dan minder 
belasting, en houdt netto meer loon over. Dus: Is Mensenwerk je enige werkgever of verdien jij bij 
Mensenwerk het meest? Vul dan ‘JA’ in op het formulier. 

Loonheffingskorting NIET toepassen: Kruis dan ‘NEE’ aan 
Heb je meerdere werkgevers? Of ontvang je een uitkering en heb je daarnaast een baan? Dan kun je 
maar bij 1 werkgever de heffingskorting toepassen. Doe dit bij de werkgever waar je het meest 
verdient. Als je bij meerdere werkgevers loonheffingskorting aanvraagt, krijg je namelijk te veel korting 
op je belasting. Je moet dan achteraf extra belasting betalen. Dus wordt er loonheffing toegepast bij 
een andere baan of uitkering en daar verdien je meer dan met werken via Mensenwerk, vul dan ‘NEE’ 
in op het bijgestuurde formulier. 


