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Tarieven box 1 (werk en woning) < AOW-leeftijd > AOW-leeftijd* 

Schijf en Belastbaar inkomen Percentage Percentage 

1. Tot en met € 19.822  36,50%  18,60% 

2. Vanaf € 19.823 t/m € 33.589 42%  24,10% 

3. Vanaf € 33.590 t/m € 57.585 42%  42% 

4. Vanaf € 57.586 en hoger 52%  52% 

* Indicatief; afhankelijk van leeftijd geldt een aangepast tarief voor belastbaar inkomen of percentage. 

 

Bijtelling auto van de zaak: in 2015 op kenteken   

CO2-uitstoot per kilometer   Soort brandstof  Perc. v.d. cat.waarde 

0 gram    Alle brandstoffen  4% 

> 0 gram, < 50 gram  Alle brandstoffen  7% 

> 50 gram, < 82 gram  Alle brandstoffen  14% 

> 82 gram, < 110 gram  Alle brandstoffen  20% 

> 110 gram   Alle brandstoffen  25% 

   

AOW-franchises  Middelloon Eindloon 

Enkelvoudig gehuwd   € 12.642,00   € 14.305,00  

Gehuwd met maximale toeslag  € 25.284,00   € 28.610,00  

Ongehuwd    € 18.489,00   € 20.921,00 

Cijfers 2015 

AOW-leeftijd in 2015: 65 jaar en 3 maanden 

Ingrediënten voor een goed gesprek… 

 

Op tijd aanzeggen!  
Per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid 

(op onderdelen) in werking getreden. Bij een 

tijdelijk contract van 6 maanden of langer geldt 

dat de werkgever uiterlijk 1 maand van tevoren 

schriftelijk laat weten of het contract wel of 

niet wordt voortgezet. Vergeet de werkgever 

dat dan kost dat 1 maandsalaris. Is deze te laat 

met aanzeggen dan zijn de kosten naar rato (1 

week te laat = 1 week salaris). Als het wordt 

voortgezet dient aangegeven te worden onder 

welke voorwaarden. 

Proeftijd | per 1 januari 2015 geldt  
 Contract tot en met 6 maanden: geen proeftijd 

 Contract van 6 tot 24 maanden: maximaal 1 maand proeftijd 

 Contract van 24 maanden of meer: maximaal 2 maanden proeftijd 

 Verlenging van contract: geen proeftijd meer (tenzij andere vaardigheden  

of verantwoordelijkheden worden gevraagd) 

Geldt er een cao van vóór 1-1-15 dan geldt de proeftijd uit de cao tot uiterlijk 1-7-16. 

 

 

HR Scan voor bedrijven 
Durft u zichzelf een spiegel voor te houden? In 

een persoonlijk gesprek wordt u uitgedaagd 

om in vogelvlucht naar uw eigen bedrijf te 

kijken. Maak een afspraak en krijg inzicht in 

optimaliseringskansen!  

 

Verbaas uw werkgever, 

ga voor vitaliteit!  
Wilt u een normale werkbelasting, na werktijd 

energie overhouden, met tevredenheid en 

plezier werken, werk en privé combineren en 

trots zijn op het bedrijf waar u voor werkt? En 

wilt u tips en adviezen over hoe u dit kan 

realiseren of bespreekbaar kan maken? Neem 

dan contact op! Verbaas uw werkgever! Een 

medewerker die opbouwend meedenkt met 

het bedrijf en bereid is het initiatief te nemen 

in het vitaal blijven, maakt veel indruk! Grote 

kans dat uw werkgever de rekening betaalt! 
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