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De eerste loonstrook van 2022
Hoger nettoloon voor vrijwel alle werknemers
Binnenkort krijgen miljoenen Nederlandse werknemers de eerste loonstrook van het nieuwe jaar. Het
nettobedrag onderaan de streep stijgt in 2022 licht voor vrijwel alle werknemers. Werknemers met een
minimumloon gaan er netto 19 euro op vooruit, wie een modaal inkomen verdient, krijgt er 9 euro
netto bij. Een lager belastingtarief in de eerste schijf, hogere heffingskortingen en de stijging van het
minimumloon zijn hier de oorzaken van.
Sommige parttimers en jongeren lopen echter het risico juist wat minder over te houden vergeleken
met vorig jaar. Wie namelijk minder verdient dan het fulltime minimumloon, krijgt in 2022 minder
arbeidskorting en kan daardoor netto op een iets lager bedrag uitkomen.
De nettoloonstijging is zeer waarschijnlijk onvoldoende om de stijgende kosten voor het
levensonderhoud te compenseren. De verwachtingen over de stijging van de inflatie lopen uiteen,
waarbij percentages tussen de 3,8 en 5 worden genoemd. Dat werknemers dit in de portemonnee gaan
voelen, lijkt onvermijdelijk.

Thuiswerkvergoeding geen wondermiddel
Vanaf 1 januari 2022 mogen werkgevers een thuiswerkvergoeding (tot 2 euro per werkdag) belastingvrij
betalen aan hun werknemers. Veel Nederlanders kijken reikhalzend uit naar de vergoeding als
compensatie voor het thuiswerken. In veel gevallen compenseert de thuiswerkvergoeding het (deels)
wegvallen van de reiskostenvergoeding echter niet. De reiskostenvergoeding mag vanaf dit jaar alleen
nog betaald worden op basis van het werkelijk reispatroon.

Premiedifferentiatie drukt stempel op werkgeverslasten
Werkgevers krijgen in 2022 naast de al bestaande gedifferentieerde premieberekening
Werkhervattingskas (Whk) en Werkloosheidswet (WW) ook te maken met premiedifferentiatie voor het
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Algemene uitspraken over de werkgeverslasten zijn hierdoor
lastiger te maken. Wel profiteren kleine werkgevers met een totale loonsom tot 882.500 van
lastenverlichting. De premiedifferentiatie Aof betekent dat (middel)grote werkgevers meer afdragen in
vergelijking met vorig jaar.
De WW-premies blijven gelijk aan die van januari 2021. Werkgevers kunnen wel een verschil zien met de
premies van december 2021, omdat vanaf augustus 2021 een tijdelijke verlaging van de premie gold als
compensatie van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Vanaf 1-1-2022 gelden weer de
premies zoals begin 2021 vastgesteld.
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De premies voor de Whk zijn al jaren gedifferentieerd en afhankelijk van de loonsom en instroom in de
WGA en ZW. Alleen kleine werkgevers betalen een sectorale premie. De premiegrens Whk waarmee
wordt bepaald wie een kleine of (middel)grote werkgever is, wordt in 2022 opgetrokken tot 25 maal de
gemiddelde premieloonsom. Meer werkgevers vallen hierdoor onder de sectorale premies. Afhankelijk
van de situatie betekent dit een lastenstijging of -daling. De werkgeversbijdrage voor de
Zorgverzekeringswet daalt in 2022 van 7% naar 6,75%.

Pensioenen: gepensioneerden profiteren dubbelop
Gepensioneerden zagen vorig jaar hun aanvullende pensioenen nog iets dalen, maar gaan er dit jaar op
vooruit dankzij lagere belastingen en een lagere bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Een aanvullend
pensioen van 500 euro per maand stijgt met 1,33 euro, iemand met een aanvullend pensioen van 2.500
euro ontvangt maandelijks 7 euro meer. Ook de AOW-uitkeringen stijgen. Voor een alleenstaande stijgt
deze uitkering netto met 18 euro. Voor een gehuwde of samenwonenden met een partner die ook AOW
ontvangt, stijgt de uitkering met netto 13 euro per persoon.

Meer inzicht
Niet al deze ontwikkelingen zijn direct zichtbaar op de salaris- of uitkeringsstrook. Een deskundige toelichting
is daarom meer dan ooit nodig. Werkgevers, onze directe klanten, willen ook proactief geïnformeerd worden
over de gevolgen van nieuwe wetgeving, voor hun mensen en voor hun bedrijfsvoering. ADP helpt daarom
met professionele tools als de online loonberekening en een informatieve website.

Meer weten: ADP.nl
Wie meer wil weten over de loonstrook en de achtergrond, kan ook terecht op
www.adp.nl/eerste-loonstrook/

Vriendelijke groet,
Martijn Brand
Senior Vice President & General Manager, Central Europe Region
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Over ADP (NASDAQ - ADP)
ADP ontwikkelt betere manieren van werken met geavanceerde
producten en hoogwaardige dienstverlening die mensen in staat
stellen het beste uit zichzelf te halen. HR, Talentmanagement,
Tijd en Payroll op basis van data, ontwikkeld voor mensen.
Meer informatie op www.adp.nl

ADP en het ADP-logo zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, Inc. Alle overige handels- en
servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Copyright 2022 ADP, Inc.

12

