
Over dit formulier

Voor wie is dit formulier bestemd?
Dit formulier is bestemd voor de werkgever van een kind dat meewerkt
in de onderneming van de ouder(s). Onder bepaalde voorwaarden geldt
een vereenvoudigde regeling voor de loonheffingen: de regeling voor
meewerkende kinderen.

Let op!
Voordat u dit formulier invult, bepaal eerst aan de hand van de
toelichting en het schema op pagina  of deze regeling van toepassing is.

Waarom dit formulier?
Met dit formulier meldt u zich als werkgever van een meewerkend kind
en verzoekt u om de regeling voor meewerkende kinderen te mogen
toepassen. Als de Belastingdienst uw verzoek inwilligt krijgt u, ook als u
al een loonheffingennummer voor bedrijfspersoneel hebt, voor deze
dienstbetrekking een (apart) loonheffingennummer toegekend. Daarna
nodigt de Belastingdienst u uit om aangifte loonheffingen te doen.

Invullen
Als u een ander formulier moet invullen, dat in deze melding wordt
genoemd, kunt u dat downloaden of bestellen.

In  is het sofinummer veranderd in het burgerservicenummer ().
Het  is hetzelfde nummer als het sofinummer. Alleen de naam is
veranderd. Het  geldt voor alle overheidsinstanties, dus ook voor de
Belastingdienst.

Het formulier opsturen
Stuur het formulier zo spoedig mogelijk naar uw belastingkantoor. Het
adres vindt u op www.belastingdienst.nl onder ‘Contact’. Binnen enkele
weken ontvangt u bericht van de Belastingdienst met informatie over de
loonheffingen.

Meer informatie
Voor het downloaden van formulieren of voor meer informatie over de
loonheffingen, kijk op www.belastingdienst.nl/loonheffingen. Of lees het
Handboek loonheffingen. Daar vindt u in het onderdeel ‘Bijzondere
arbeidsrelaties’ meer informatie over de regeling voor meewerkende
kinderen. Of bel de BelastingTelefoon:  - , op maandag tot
en met donderdag van . tot . uur en op vrijdag van . tot
. uur. Daar kunt u ook het handboek en de formulieren bestellen.

Melding
Loonheffingen
Werkgever van meewerkende kinderen

LH
59

4
-

1Z
*2

PL

12345

1 Gegevens werkgever van meewerkende kinderen

1a Wat is de rechtsvorm van uw bedrijf? nn eenmanszaak
Bij andere rechtsvormen dan hiernaast genoemd geldt de nn maatschap
regeling voor meewerkende kinderen niet. U hoeft dit formulier nn vennootschap onder firma (VOF)
dan niet in te vullen. nn commanditaire vennootschap (CV)

1b Als de rechtsvorm is maatschap, VOF of CV:
Bent u of één van uw maten of firmanten ouder van het nn Ja
meewerkende kind? nn Nee De bijzondere regeling is niet van toepassing.

1c Als u een eenmanszaak heeft

Wat is uw naam?

Wat is uw BSN/sofinummer?

1d Als u een maatschap, VOF of CV heeft

Wat is de naam van uw bedrijf?

Wat is het fiscaal nummer van uw bedrijf?
U mag ook het omzetbelasting- of loonheffingennummer vermelden

1e Wat is uw bedrijfsadres?

Straat en huisnummer

Postcode en plaats
Vul bij meer dan één bedrijfsadres het adres in van de centrale leiding

1f Als u wilt u dat de Belastingdienst diverse documentatie en stukken 
over de loonheffingen naar een ander adres stuurt dan uw 
bedrijfsadres, vermeld dan hieronder naar welk adres.

Toezendadres:

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

1g Wie is de contactpersoon voor vragen over deze melding?

Naam

Functie

Telefoonnummer

         



2 Gegevens meewerkende kinderen

2a Wat is de datum waarop voor het eerst de dd-mm-jjjj
regeling voor meewerkende kinderen moet ingaan?

2b Vul het BSN/sofinummer in van het kind waarvoor de regeling moet 
gelden

BSN/sofinummer kind 1

BSN/sofinummer kind 2

BSN/sofinummer kind 3

3 Ondertekening

Naam

Functie

Datum

Handtekening

2
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Is uw onderneming een
eenmanszaak, maatschap,
VOF of CV?

t ja

t nee

t ja

t ja

t

t

t

t ja

nee

nee

nee

Wordt de onderneming
mede voor rekening van
uw kind gedreven?

Behoort het meewerkende
kind tot het huishouden van
de ouder(s)?

Is het kind verzekerd voor
één of meer
werknemersverzekeringen?

Is het kind 15 jaar of ouder?
Ga uit van het moment
waarop de toestemming voor
deze regeling moet ingaan

Vul dit formulier in om u als
werkgever van meewerkende
kinderen bij de
Belastingdienst te melden.

U kunt gebruikmaken van
de regeling voor
meewerkende kinderen.

U voldoet niet aan de voorwaarden van de regeling voor
meewerkende kinderen. 

Vul het formulier Aanmelding werkgever in.

Wilt u gebruikmaken van de
regeling voor meewerkende
kinderen?

Het kind is (gewoon) bedrijfspersoneel. De normale regels
voor de loonheffingen zijn van toepassing.

ja

ja

nee

t nee

Schema meewerkende kinderen

Toelichting meewerkende kinderen

(Fictieve) dienstbetrekking 
Kinderen van 15 jaar of ouder die meewerken in de onderneming van
hun ouder(s), zijn meestal voor de loonheffingen in fictieve
dienstbetrekking. Dat betekent onder andere dat de ouders
inhoudingsplichtig zijn voor de loonheffingen en aan alle bijbehorende
administratieve verplichtingen moeten voldoen.

Voor meewerkende kinderen geldt echter dat zij meestal niet verzekerd
zijn voor de werknemersverzekeringen. Dat hangt echter af van de
omstandigheden waaronder het kind werkt. Als het kind onder
dezelfde arbeidsvoorwaarden werkt als een ‘andere’ werknemer, dan is
het meestal wél verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Als de
arbeidsvoorwaarden duidelijk anders zijn dan die voor een ‘andere’
werknemer, dan is het kind meestal niet verzekerd voor de
werknemersverzekeringen. Het loon van het kind is wel belast voor de
Zorgverzekeringswet.

De fictieve dienstbetrekking voor meewerkende kinderen geldt niet als
de onderneming ook voor rekening van het kind wordt gedreven of als
het kind in echte dienstbetrekking is.

Vereenvoudigde regeling
Voor meewerkende kinderen mag onder bepaalde voorwaarden een
vereenvoudigde regeling voor de loonheffingen worden toegepast: de
regeling voor meewerkende kinderen. Ook gelden er regels voor de
waardering van kleding, maaltijden en inwoning die ze van hun ouders
ontvangen.

Voorwaarden voor de vereenvoudigde regeling
De regeling voor meewerkende kinderen mag worden toegepast onder
de volgende voorwaarden:
• Vóór de eerste uitbetaling van het loon moeten naam, adres en

BSN/sofi-nummer van de meewerkende kinderen in de administratie
zijn opgenomen.

• Het kind werkt in de onderneming van de ouder(s).
• Het kind behoort tot het huishouden van deze ouder(s).
• Het kind is 15 jaar of ouder.
• Het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Als u niet aan alle voorwaarden voldoet, gelden de normale regels voor
de loonheffingen.

Door het invullen van dit formulier vraagt u toestemming om de
regeling voor meewerkende kinderen te mogen toepassen.
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