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Als personeelsdienst wordt u waarschijnlijk door uw personeelsleden bevraagd over de betaling van de 
eindejaarstoelage 2020. De vragen betreffen meestal een verschil op het niveau van het nettobedrag ten 
opzichte van het bedrag ontvangen in 2019. 

Om u hierbij te helpen vinden jullie hieronder enkele antwoorden op vaakst gestelde vragen. 

1. Naar aanleiding van een wijziging van de arbeidsrelatie (bijvoorbeeld : gewone mobiliteit, sociale
promotie, mobiliteit INEX, overgang van contractueel naar statutair) gedurende de referentieperiode
van de eindejaarstoelage (januari tot september 2020), stel ik vast dat het nettobedrag vermeld op mijn
weddefiche m.b.t. de betaling van de eindejaarstoelage (van 11-12-2020) lager is dan vorig jaar.
Waarom?

Op 11-12-2020 zal enkel het deel van de eindejaarstoelage dat betrekking heeft op de nieuwe arbeidsrelatie 
betaald worden. 

Voor de voorafbetaalde personeelsleden werd het deel van de eindejaarstoelage dat betrekking heeft op de 
vorige arbeidsrelatie betaald op 27-11-2020 (met hun wedde van november 2020). 

Voor de nabetaalde personeelsleden werd het deel van de eindejaarstoelage dat betrekking heeft op de vorige 
arbeidsrelatie betaald op 30-12-2020 (met de achterstallen). 

2. Naar aanleiding van een wijziging van de arbeidsrelatie (bijvoorbeeld : gewone mobiliteit, sociale
promotie, mobiliteit INEX, overgang van contractueel naar statutair) buiten de referentieperiode van de
eindejaarstoelage (oktober tot december 2020), vind ik mijn weddefiche m.b.t. de betaling van de
eindejaartoelage, die plaats had moeten vinden op 11-12-2020, niet terug.

Voor de voorafbetaalde personeelsleden werd de volledige eindejaarstoelage betaald op 27-11-2020 (met hun 
wedde van november 2020). 

Voor de nabetaalde personeelsleden, wordt de volledige eindejaarstoelage betaald op 30-12-2020 (met de 
achterstallen). 
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3. Wanneer ik mijn weddefiche m.b.t. de betaling van de eindejaarstoelage raadpleeg, stel ik vast dat 
er geen inhouding van de bedrijfsvoorheffing is op mijn eindejaarstoelage. Waarom ? 

 

De maand december is de referentiemaand voor de bepaling van de bedrijfsvoorheffing op de 
eindejaarstoelage. 

 
Indien er geen bedrijfsvoorheffing werd ingehouden op de maandelijkse wedde van december (bijvoorbeeld 
door het aantal kinderen ten laste en/of door het feit dat de partner geen eigen beroepsinkomsten heeft), zal 
er ook geen bedrijfsvoorheffing ingehouden worden op de eindejaarstoelage. 

 
Opmerking: voor een persoon die van werkgever is veranderd en de politiediensten heeft verlaten, zal de 
loonmotor de laatste maand dienstactiviteit gekend in Themis als referentiemaand nemen voor de bepaling 
van de bedrijfsvoorheffing. 

 
 

4. Ik ben gehuwd en mijn partner ontvangt geen eigen beroepsinkomsten. Hierdoor heb ik recht op 
een vermindering van de bedrijfsvoorheffing op het niveau van mijn normale maandelijkse 
bezoldiging. Quid op het niveau van de bepaling van de bedrijfsvoorheffing op de eindejaarstoelage? 

 
Er wordt geen rekening gehouden met de burgerlijke stand van het personeelslid (gehuwd, alleenstaand, 
gescheiden,…) voor de bepaling van de bedrijfsvoorheffing op de eindejaarstoelage, en dus evenmin met de 
beroepsinkomsten of het gebrek aan inkomsten van de partner. 

 
Enkel de gezinslast (kinderen ten laste) kan in voorkomend geval een vermindering van de bedrijfsvoorheffing, 
die normaal verschuldigd is, tot gevolg hebben. Deze vermindering van de bedrijfsvoorheffing zal afhangen 
van het maandelijks belastbaar inkomen van de maand december en het aantal kinderen ten laste. 

 
Als bijlage kan u de barema’s van de bedrijfsvoorheffing terugvinden die van toepassing zijn op de 
eindejaarstoelage 2019 en 2020. 

 
 

5. Wanneer ik mijn weddefiche m.b.t. de betaling van de eindejaarstoelage raadpleeg, stel ik vast dat 
de vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor kinderen ten laste, die ik genoot in 2019, niet werd 
toegepast op mijn eindejaarstoelage 2020. Hierdoor is het ontvangen nettobedrag dit jaar lager dan 
vorig jaar. Waarom? 

 
In functie van het maandelijks belastbaar inkomen van december 2020 (wedde en toelagen inbegrepen) en 
van het aantal kinderen ten laste, kunnen één of meerdere verminderingen van de bedrijfsvoorheffing 
toegepast worden. 

 
Een baremische bevordering/de toekenning van een vaste toelage betaald met de wedde/ een tussentijdse 
verhoging die plaatsvond tussen december 2019 en december 2020 zou bijgevolg een hoger percentage van 
de ingehouden bedrijfsvoorheffing en dus ook een lager nettobedrag dan vorig jaar tot gevolg kunnen hebben. 

 
 

Voorbeeld : 
- In 12/2019 bedroeg het maandelijks belastbaar inkomen van het personeelslid € 2.300. Dit personeelslid had 
4 kinderen ten laste. 

 
Wanneer men het barema van de bedrijfsvoorheffing raadpleegt dat van toepassing is op de eindejaarstoelage 
2019, stelt men vast dat het percentage bedrijfsvoorheffing dat normaal verschuldigd is 46,44% bedraagt. 

 
Het belastbaar bedrag van zijn eindejaarstoelage bedraagt € 1.630, wat een inhouding van de voorheffing van 
€ 756,97 zou geven. Echter, met 4 kinderen ten laste, geeft het barema ons aan dat het personeelslid een 
vermindering van 55% dient te genieten. In plaats van € 756,97 dient de inhouding dus € 340,64 (756,97 
– 416,33) te bedragen. 

 
- In 12/2020 heeft hetzelfde personeelslid nog steeds 4 kinderen ten laste, maar zijn maandelijks belastbaar 
inkomen bedraagt nu € 2.530. 

 
Wanneer men het barema bedrijfsvoorheffing raadpleegt dat van toepassing is op de eindejaarstoelage 2020, 
stelt men vast dat het percentage bedrijfsvoorheffing dat normaal verschuldigd is 46,44% bedraagt. 
 
Het belastbaar bedrag van zijn eindejaarstoelage bedraagt € 1.635, wat resulteert in een inhouding van de 
bedrijfsvoorheffing van € 759,29. 
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Met 4 kinderen ten laste maar een maandelijks belastbaar inkomen dat hoger is dan € 2.522,51, stelt men bij 
de raadpleging van het barema vast dat hij de vermindering van 55% niet meer kan genieten. 

 
In 2020 bedraagt de ingehouden voorheffing € 759,29 terwijl het daarvóór € 340,64 bedroeg (verschil van € 
418,65) ondanks het feit dat het personeelslid nog steeds dezelfde gezinslast heeft. 

 
 

6. Wanneer ik mijn weddefiche m.b.t. de betaling van de eindejaarstoelage raadpleeg, stel ik vast dat 
het ingehouden percentage bedrijfsvoorheffing in 2020 hoger is en dat het ontvangen nettobedrag 
bijgevolg lager is in vergelijking met vorig jaar. Waarom ? 

 
Aangezien de wedde van december de referentiewedde is voor de bepaling van de bedrijfsvoorheffing, is het 
aangewezen om dit maandelijks belastbaar inkomen (toelagen inbegrepen) van het personeelslid als basis te 
nemen en te bekijken in welke schijf (van de kolom 2 in bijlage) het personeelslid zich bevindt, om het 
percentage van bedrijfsvoorheffing te kunnen bepalen dat ingehouden zal worden op het belastbaar bedrag 
van de eindejaarstoelage. 

 
Als bijlage vindt u de barema’s van de bedrijfsvoorheffing terug die van toepassing zijn op de eindejaarstoelage 
2019 en 2020. 

 
Een baremische bevordering / de toekenning van een vaste toelage betaald met de wedde/ een tussentijdse 
verhoging die plaatsvond tussen december 2019 en december 2020 zou bijgevolg een hoger percentage van 
inhouding van de bedrijfsvoorheffing en dus ook een lager nettobedrag dan vorig jaar tot gevolg kunnen 
hebben. 

 
 

7. Gedurende de volledige maand december 2020 heb ik als contractueel/statutair personeelslid een 
stelsel van herverdeling van de arbeidstijd genoten (bijvoorbeeld: loopbaanonderbreking aan 100%), 
wat inhoudt dat ik geen wedde heb ontvangen. Hoe werd het percentage van de bedrijfsvoorheffing op 
het belastbaar bedrag van mijn eindejaarstoelage bepaald? 

 
Zoals eerder vermeld wordt de maand december als referentiemaand genomen voor de bepaling van de 
bedrijfsvoorheffing. 

 
Hoewel het personeelslid nog steeds actief is binnen de politiediensten, ontvangt het personeelslid, wegens 
een stelsel van herverdeling van de arbeidstijd (bijvoorbeeld: loopbaanonderbreking aan 100%), geen enkele 
wedde voor de maand december. Voor de bepaling van de bedrijfsvoorheffing op de eindejaarstoelage, zal er 
rekening gehouden worden met het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI), meer 
bepaald met het belastbaar maandinkomen.  

 
Voor een personeelslid van de lokale politie (contractueel of statutair), bedraagt dit GGMMI voor 2020 een 
maandelijks belastbaar bedrag van € 1.413,24. Dit levert ons (op basis van het barema van de 
bedrijfsvoorheffing op de eindejaarstoelage) een toe te passen percentage bedrijfsvoorheffing op van 31,30 
%. 

 
Opgelet, de berekening van de bedrijfsvoorheffing op de eindejaarstoelage gebeurt enkel indien er een 
inhouding van de bedrijfsvoorheffing op de belastbare wedde van de maand december is (zie punt 3 hierboven). 
Bij het GGMMI wordt er echter in de meeste gevallen geen bedrijfsvoorheffing berekend op de belastbare 
wedde van de maand december wegens bijkomende vrijstellingen (alleenstaande, kinderen ten laste, 
alleenstaande ouder, ...). Bijgevolg is er geen inhouding mogelijk op het belastbare bedrag van de 
eindejaarstoelage. 

 

8. Gedurende de maand december 2020 bevond ik me als statutair personeelslid in disponibiliteit 
wegens ziekte. Hoe werd het percentage van de bedrijfsvoorheffing op het belastbaar bedrag van mijn 
eindejaarstoelage bepaald? 

 
Zoals eerder vermeld wordt de maand december als referentiemaand genomen voor de bepaling van de 
bedrijfsvoorheffing. 

 
Aangezien het statutair personeelslid dat zich in disponibiliteit wegens ziekte bevindt wachtgeld in plaats van 
een normale wedde ontvangt, zal er voor de bepaling van de bedrijfsvoorheffing op de eindejaarstoelage 
rekening gehouden worden met het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI), meer 
bepaald met het belastbaar maandinkomen.  

 
Voor een personeelslid van de lokale politie (contractueel of statutair), bedraagt dit GGMMI voor 2020 een 
maandelijks belastbaar bedrag van € 1.413,24. Dit levert (op basis van het barema van bedrijfsvoorheffing op 
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de eindejaarstoelage) een toe te passen percentage van bedrijfsvooheffing van 31,30% op.  
 
Opgelet, de berekening van de bedrijfsvoorheffing op de eindejaarstoelage gebeurt enkel indien er een 
inhouding van de bedrijfsvoorheffing op de belastbare wedde van de maand december is (zie punt 3 hierboven). 
Bij het GGMMI wordt er echter in de meeste gevallen geen bedrijfsvoorheffing berekend op de belastbare 
wedde van de maand december wegens bijkomende vrijstellingen (alleenstaande, kinderen ten laste, 
alleenstaande ouder, ...). Bijgevolg is er geen inhouding mogelijk op het belastbare bedrag van de 
eindejaarstoelage. 

 
 

9. Gedurende de maand december 2020 bevond ik me als contractueel personeelslid in ziekteverlof, 
wat de berekening van een deelperiode van mijn maandelijkse bezoldiging van de maand december 
2020 tot gevolg had. Hoe werd het percentage van de bedrijfsvoorheffing op het belastbaar bedrag van 
mijn eindejaarstoelage bepaald? 

 
Zoals eerder vermeld wordt de maand december als referentiemaand genomen voor de bepaling van de 
bedrijfsvoorheffing. 

 
Buiten de periode van de gewaarborgde wedde, ontvangt het contractueel personeelslid geen normale wedde 
maar een vervangingsinkomen (vergoeding mutualiteit). Vanaf dit ogenblik zal er voor de bepaling van de 
bedrijfsvoorheffing op de eindejaarstoelage rekening gehouden worden met het gewaarborgd gemiddeld 
minimum maandinkomen (GGMMI) – meer bepaald met het belastbaar maandinkomen - aangezien hij geen 
wedde meer ontvangt van de werkgever (maar een vervangingsinkomen). 

 
Voor een personeelslid van de lokale politie (contractueel of statutair), bedraagt dit GGMMI voor 2020 een 
maandelijks belastbaat bedrag van € 1413,24. Dit levert (op basis van het barema van bedrijfsvoorheffing op 
de eindejaarstoelage) een toe te passen percentage van bedrijfsvooheffing van 31,30% op.  
 
Opgelet, de berekening van de bedrijfsvoorheffing op de eindejaarstoelage gebeurt enkel indien er een 
inhouding van de bedrijfsvoorheffing op de belastbare wedde van de maand december is (zie punt 3 hierboven). 
Bij het GGMMI wordt er echter in de meeste gevallen geen bedrijfsvoorheffing berekend op de belastbare 
wedde van de maand december wegens bijkomende vrijstellingen (alleenstaande, kinderen ten laste, 
alleenstaande ouder, ...). Bijgevolg is er geen inhouding mogelijk op het belastbare bedrag van de 
eindejaarstoelage. 

 
 

10. Ik ben CALog personeelslid niveau D. In 2019 genoot ik de integratiepremie die betaald werd met 
mijn eindejaarstoelage. Wanneer ik mijn weddefiche m.b.t. mijn eindejaarstoelage 2020 raadpleeg, stel 
ik vast dat deze niet meer betaald wordt. Waarom ? 

 
De integratiepremie voor de CALogpersoneelsleden (contractueel of statutair) niveau D van de geïntegreerde 
politie, wordt betaald op hetzelfde ogenblik als de eindejaarstoelage. Er is echter een uitzondering op dit 
principe. 

 
Immers, wanneer voor dit personeelslid (dat zich inschrijft voor een gecertificeerde opleiding die met vrucht 
wordt gevolgd) vanaf 09/2020 het recht op de competentieontwikkelingstoelage werd geopend, kan hij de 
betaling van de integratiepremie met zijn eindejaarstoelage 2020 niet meer genieten. 

 
Bijgevolg zou het nettobedrag van zijn eindejaarstoelage 2020 lager kunnen zijn dan deze ontvangen in 2019. 

 
 

11. Gedurende de referentieperiode voor de berekening van de eindejaarstoelage (januari tot 
september 2020), heb ik gewerkt volgens een deeltijds/halftijds arbeidsstelsel (bijvoorbeeld: 
loopbaanonderbreking). In december 2020 heb ik opnieuw voltijds gewerkt. Hoe werd het percentage 
van de bedrijfsvoorheffing op het belastbaar bedrag van mijn eindejaarstoelage bepaald? 

 
Aangezien de wedde van december de referentiewedde is voor de bepaling van de bedrijfsvoorheffing, werd 
er rekening gehouden met het belastbaar bedrag (toelagen inbegrepen) van december voor de prestaties aan 
100%. 

 
Hoewel het brutobedrag van de eindejaarstoelage niet hoog is (door de deeltijdse/halftijdse prestaties 
gedurende de referentieperiode), zal het percentage van de ingehouden bedrijfsvoorheffing daarentegen 
hoger zijn en dus een lager nettobedrag van de eindejaarstoelage tot gevolg hebben. 
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12. Gedurende de referentieperiode voor de berekening van de eindejaarstoelage (januari tot
september 2020), heb ik gewerkt volgens een voltijds arbeidsstelsel. In december 2020 heb ik gekozen
voor een deeltijds/halftijds arbeidsstelsel (bijvoorbeeld: loopbaanonderbreking). Hoe werd het
percentage van de bedrijfsvoorheffing op het belastbaar bedrag van mijn eindejaarstoelage bepaald?

Aangezien de wedde van december de referentiewedde is voor de bepaling van de bedrijfsvoorheffing, werd 
er rekening gehouden met het belastbaar bedrag (toelagen inbegrepen) van december voor de 
deeltijdse/halftijdse prestaties. 

Hoewel het brutobedrag van de eindejaarstoelage hoog is (door de voltijdse prestaties gedurende de 
referentieperiode), zal het percentage van de bedrijfsvoorheffing daarentegen lager zijn en een hoger 
nettobedrag van de eindejaarstoelage tot gevolg hebben. 

-----xxxxx----- 



 

 
 

 
 

BEDRIJFSVOORHEFFING OP DE EINDEJAARSTOELAGE 1.01.2019 
 

C 

T 

A 

X 

Aantal kinderen ten laste
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Belastbaar bedrag van 

de normale maandelijkse 

bezoldiging 
%

 

 

Vermindering wegens kinderlast 
 

Percentage extra vermindering wegens kinderlast 
 

 

 Van tot en met 
 

7,50% 20% 35% 55% 75% 
 

< 0,01 705,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A 705,01 902,50 23,22 94,22 159,06 258,52 369,59 480,65 591,72 702,79 813,86 924,93 1036,00 1147,07 1258,14 

B 902,51 1.110,75 25,23 52,54 123,00 231,06 351,75 472,43 593,12 713,80 834,48 955,17 1075,85 1196,53 1317,22 

C 1.110,76 1.147,92 25,23 0,00 70,45 178,52 299,21 419,89 540,57 661,26 781,94 902,62 1023,31 1143,99 1264,67 

D 1.147,93 1.376,67 30,28   73,30 203,00 347,84 492,68 637,52 782,36 927,20 1072,04 1216,88 1361,72 1506,56 

E 1.376,68 1.390,00 35,33   4,71 156,04 325,04 494,03 663,03 832,02 1001,02 1170,01 1339,01 1508,00 1677,00 

F 1.390,01 1.557,50 35,33   0,00 151,33 320,33 489,32 658,32 827,31 996,31 1165,30 1334,30 1503,29 1672,29 

G 1.557,51 1.739,17 38,36     100,06 283,54 467,03 650,52 834,01 1017,50 1200,99 1384,48 1567,97 1751,45 

H 1.739,18 1.818,33 40,38     31,97 225,12 418,27 611,42 804,57 997,72 1190,87 1384,02 1577,18 1770,33 

I 1.818,34 1.911,67 40,38     0,00 193,15 386,30 579,45 772,60 965,76 1158,91 1352,06 1545,21 1738,36 

J 1.911,68 2.102,50 40,38       155,46 348,61 541,77 734,92 928,07 1121,22 1314,37 1507,52 1700,67 

K 2.012,51 2.102,92 43,41       84,29 291,93 499,58 707,22 914,87 1122,51 1330,15 1537,80 1745,44 

L 2.102,93 2.287,50 43,41       84,11 291,75 499,40 707,04 914,68 1122,33 1329,97 1537,62 1745,26 

M 2.287,51 2.296,67 46,44       4,26 226,40 448,53 670,67 892,81 1114,95 1337,09 1559,22 1781,36 

N 2.296,68 2.485,42 46,44       0,00 222,14 444,28 666,41 888,55 1110,69 1332,83 1554,97 1777,10 

O 2.485,43 2.676,67 46,44         134,48 356,62 578,76 800,90 1023,03 1245,17 1467,31 1689,45 

P 2.676,68 2.775,00 46,44         45,67 267,80 489,94 712,08 934,22 1156,36 1378,49 1600,63 

Q 2.775,01 3.030,00 46,44         0,00 222,14 444,28 666,41 888,55 1110,69 1332,83 1554,97 

R 3.030,01 3.253,33 51,48           114,97 361,22 607,46 853,71 1099,96 1346,20 1592,45 

S 3.253,34 3.731,67 51,48           0,00 246,25 492,49 738,74 984,98 1231,23 1477,48 

T 3.731,68 3.956,67 51,48             0,00 246,25 492,49 738,74 984,98 1231,23 

U 3.956,68 4.210,00 53,50               135,53 391,44 647,35 903,26 1159,17 

V 4.210,01 4.688,33 53,50               0,00 255,91 511,82 767,72 1023,63 

W 4.688,34 5.166,67 53,50                 0,00 255,91 511,82 767,72 

X 5.166,68 5.645,00 53,50                   0,00 255,91 511,82 

Y 5.645,01 6.123,33 53,50                     0;00 255,91 

Z 6.123,34   53,50                       0;00 
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 45/1     B/1  BEDRIJFSVOORHEFFING OP EINDEJAARSTOELAGE   01.01.2020

(*) CTAX = CTAX + aantal kinderen ten laste (gehandicapte kinderen inbegrepen)
1) Wedde niet onderhevig aan bedrijfsvoorheffing - forfaitaire taxatie: nihil (kode > in zone CTAX)
2) Wedde onderhevig aan forfaitaire voorheffing - forfaitaire voorheffing: zie tabel hieronder

      Aantal kinderen ten laste 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CTAX Normaal belastbaar bedrag waarboven geenjaarlijks 0 13 529,00 16 940,00 22 160,00 27 980,00 33 800,00 39 620,00 45 440,00 51 260,00 57 080,00 62 900,00 68 720,00 74 540,00

(*) vermindering wordt verleend jaarlijks 0 13 529,00 16 940,00 22 160,00 27 980,00 33 800,00 39 620,00 45 440,00 51 260,00 57 080,00 62 900,00 68 720,00 74 540,00

Reëel belastbaar bedrag van de normale bezoldiging (1) % De vermind. (%) toe te passen op het resultaat

        jaarlijks       maandelijks 7,50% 20% 35% 55% 75%
< 0,01 8 590,00 0,01 715,83 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 8 590,01 10 990,00 715,84 915,83 23,22 95,57 161,57 262,58 375,20 487,81 600,43 713,05 825,66 938,28 1050,90 1163,52 1276,13

B 10 990,01 13 529,00 915,84 1 127,42 25,23 53,38 125,10 234,85 357,21 479,58 601,95 724,31 846,68 969,04 1091,41 1213,77 1336,14

C 13 529,01 13 990,00 1 127,43 1 165,83 25,23 0,00 71,72 181,47 303,83 426,20 548,56 670,93 793,29 915,66 1038,03 1160,39 1282,76

D 13 990,01 16 770,00 1 165,84 1 397,50 30,28 74,44 206,16 353,01 499,87 646,73 793,59 940,45 1087,30 1234,16 1381,02 1527,88

E 16 770,01 16 940,00 1 397,51 1 411,67 35,33 5,01 158,69 330,04 501,39 672,74 844,09 1015,44 1186,79 1358,14 1529,49 1700,85

F 16 940,01 18 980,00 1 411,68 1 581,67 35,33 0,00 153,69 325,04 496,39 667,74 839,09 1010,44 1181,79 1353,14 1524,49 1695,84

G 18 980,01 21 190,00 1 581,68 1 765,83 38,36 101,65 287,70 473,75 659,79 845,84 1031,88 1217,93 1403,98 1590,02 1776,07

H 21 190,01 22 160,00 1 765,84 1 846,67 40,38 32,64 228,48 424,33 620,17 816,01 1011,86 1207,70 1403,54 1599,38 1795,23

I 22 160,01 23 285,00 1 846,68 1 940,42 40,38 0,00 195,84 391,69 587,53 783,37 979,22 1175,06 1370,90 1566,74 1762,59

J 23 285,01 25 615,00 1 940,43 2 134,58 40,38 157,99 353,83 549,67 745,52 941,36 1137,20 1333,04 1528,89 1724,73

K 25 615,01 25 620,00 2 134,59 2 135,00 43,41 85,55 296,09 506,63 717,17 927,71 1138,25 1348,78 1559,32 1769,86

L 25 620,01 27 870,00 2 135,01 2 322,50 43,41 85,37 295,91 506,45 716,99 927,53 1138,07 1348,60 1559,14 1769,68

M 27 870,01 27 980,00 2 322,51 2 331,67 46,44 4,26 229,49 454,73 679,96 905,19 1130,43 1355,66 1580,90 1806,13

N 27 980,01 30 270,00 2 331,68 2 522,50 46,44 0,00 225,23 450,47 675,70 900,94 1126,17 1351,40 1576,64 1801,87

O 30 270,01 32 600,00 2 522,51 2 716,67 46,44 136,61 361,85 587,08 812,31 1037,55 1262,78 1488,02 1713,25

P 32 600,01 33 800,00 2 716,68 2 816,67 46,44 46,44 271,67 496,91 722,14 947,38 1172,61 1397,84 1623,08

Q 33 800,01 36 910,00 2 816,68 3 075,83 46,44 0,00 225,23 450,47 675,70 900,94 1126,17 1351,40 1576,64

R 36 910,01 39 620,00 3 075,84 3 301,67 51,48 116,26 365,94 615,61 865,29 1114,97 1364,65 1614,33

S 39 620,01 45 440,00 3 301,68 3 786,67 51,48 0,00 249,68 499,36 749,03 998,71 1248,39 1498,07

T 45 440,01 48 190,00 3 786,68 4 015,83 51,48 0,00 249,68 499,36 749,03 998,71 1248,39

U 48 190,01 51 260,00 4 015,84 4 271,67 53,50 136,87 396,35 655,82 915,30 1174,77

V 51 260,01 57 080,00 4 271,68 4 756,67 53,50 0,00 259,47 518,95 778,42 1037,90

W 57 080,01 62 900,00 4 756,68 5 241,67 53,50 0,00 259,47 518,95 778,42

X 62 900,01 68 720,00 5 241,68 5 726,67 53,50 0,00 259,47 518,95

Y 68 720,01 74 540,00 5 726,68 6 211,67 53,50 0,00 259,47

Z 74 540,01  6 211,68  53,50 0,00

Voorheffing te verminderen met                                                                 
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