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Wijzigingen examenprogramma Loonheff ingen niveau 5 

Hieronder staan de wijzigingen van het examenprogramma ten opzichte van de versie ervoor. 

 

versie  toetsterm  
eerdere 
versie 

toetsterm  
nieuw  

wijzigingen 

5-0 1.8 1.8 Toelichting aangepast (gedeeltelijk verplaatst naar nieuwe 

toetsterm 4.7) 

 2.7 2.7 Toelichting uitgebreid 

 4.3 4.3 Toelichting uitgebreid 

  4.7 en 4.8 Toetstermen 4.7 en 4.8 toegevoegd  

4-0  3.9 en 3.10 Toetstermen 3.9 en 3.10 toegevoegd 

3-1   Toetsmatrijs aangepast. 

3-0 3.5  Toetsterm is komen te vervallen 

 3.6  Toetsterm is komen te vervallen 

 3.7, 3.8, 3.9 

en 3.10 

3.5, 3.6, 3.7 

en 3.8 

Nummering is gewijzigd in verband met het vervallen van 

de toetstermen. 

 1.1   Uit de toelichting verwijderd:  

‘• de Belastingdienst kan om een jaarloonopgaaf 

verzoeken’ 

 1.1  In de toelichting gewijzigd: 

‘• het berekenen van de belastingrente 

• het berekenen van de invorderingsrente’ 

 1.3  In de toelichting ‘• tabel anoniementarief’ gewijzigd in:  

‘• anoniementarief’ 

 1.8  Toegevoegd:  

‘gebruikelijkloonregeling’ achter ‘• fictief loon’ 

 2.1  In de toelichting ‘30%-regeling voor extraterritoriale 

werknemers’ vervangen door ‘• vergoeding van 

extraterritoriale kosten’. 

 2.5  Uit de toelichting verwijderd:  

‘• commissaris’ 

 4.3  Uit de toelichting verwijderd:  

‘• bevorderingsrente 

• invorderingsrente  

• richtlijnen rondom aansprakelijkheid’ 

2-7 1.3 1.3 ‘herleidingsregels’ gewijzigd in ‘herleidingssituaties’ 

2-6 1.1 1.1 Schuingedrukte toelichting:  

- ‘loonaangifte voor de dga’ verwijderd 

- ‘het bedrag van de belastingrente’ verwijderd. 

Heffingsrente en invorderingsrente zijn een soort 

belastingrente, dus het stond dubbelop 

1.4 1.4 ‘Loonbelastingtabellen’ gewijzigd in ‘loonheffingstabellen, 

conform formulering toetsterm 1.3 

1.5 1.5 Toelichting: Onder punt ‘de kolommen van de loonstaat’ 

‘loonheffingen’ gewijzigd in ‘loonheffing’. 

2.3 2.3 Toelichting: grammaticale aanpassingen 

2.7 2.7 Toelichting: levensloopregeling verwijderd 

4.1 4.1 Toelichting: ‘uitgaven voor kinderopvang’ verwijderd 

2-5   Toetsmatrijs: 
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Tijdsduur aangepast 

Totaal aantal vragen gewijzigd van 26 naar 25 

Percentage toetstermen 2.1, 2.11 en 3.9 aangepast 

2-4 2.1 2.1 De VAR is verwijderd uit de toelichting. 

4.1 4.1 De VAR is verwijderd uit de toelichting. 

2-3   Omschrijving hulpmiddelen aangescherpt. 

2-2   Hulpmiddel toegevoegd: 

Wettenpocket waarin de wetteksten Wet IB (Wet 

inkomstenbelasting) zijn opgenomen, inclusief 

Uitvoeringsbesluit en Uitvoeringsregeling. 

2-1   Toetsmatrijs toegevoegd 

2.1 2.1 Beheersingsniveau gewijzigd van Analyse naar 

Toepassing 

3.9 3.9 Beheersingsniveau gewijzigd van Analyse naar 

Toepassing 

 


