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TOELICHTING LOONBELASTINGVERKLARING 2021 

INLEIDING  
 

Let op! Waar van echtgenoot wordt gesproken wordt daarmee bedoeld voor de gehuwde man zijn vrouw 

en voor de gehuwde vrouw haar man.  

Let op! De vermelde bedragen zijn gebaseerd op de laatst gepubliceerde loonbelastingtabellen van 2020.  

  

De werknemer is verplicht een loonbelastingverklaring in te vullen:  

»  wanneer hij bij een werkgever in dienst treedt of een uitkering of pensioen gaat ontvangen 

waarover loonbelasting moet worden ingehouden;  

»  indien zijn echtgenoot voorheen geen inkomsten uit onderneming of arbeid had, maar nu wel 

deze inkomsten heeft.  

»  bij aanvang van het kalenderjaar indien:  

o hij in het vorig kalenderjaar is gehuwd, gescheiden, of zijn echtgenoot is overleden;  

o zich een wijziging voordoet ten aanzien van de kindertoeslag bijvoorbeeld, omdat hij een 

kind heeft gekregen.  

In andere gevallen behoeft de werknemer dus géén loonbelastingverklaring in te vullen.  

  

Let op! de belastingplichtige heeft slechts éénmaal recht op de basiskorting, de kindertoeslag, de 

alleenverdienertoeslag en de ouderentoeslag. Dat houdt in dat belastingplichtigen die meerdere 

dienstbetrekkingen hebben waarvan de loontijdvakken geheel of gedeeltelijk samenvallen slechts bij één 

werkgever gebruik kunnen maken van de hiervoor genoemde kortingen.   

Buitenlandse belastingplichtigen hebben geen recht op de basiskorting en de toeslagen.   

VRAAG 2 B  
Indien de belastingplichtige gescheiden is of duurzaam gescheiden van zijn echtgenoot leeft, wordt de 

belastingplichtige aangemerkt als ongehuwd.  

VRAAG 2 D  
De belastingplichtige heeft recht op de alleenverdienertoeslag ad NAf 1.395 per jaar indien:  

» hij het hele kalenderjaar gehuwd is geweest;  

» hij in Sint Maarten woont en  

» het belastbaar inkomen van zijn echtgenoot in het kalenderjaar nihil of negatief is.  

  

Voor de berekening van het belastbaar inkomen dienen de opbrengsten van onroerende zaken, 

opbrengsten van vermogen, onderneming en arbeid en rechten op periodieke uitkeringen - na aftrek van 
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de persoonlijke verminderingen, de persoonlijke en de buitengewone lasten en de te verrekenen verliezen 

- te worden opgeteld. 

VRAAG 2 E & VRAAG 3  
De belastingplichtige heeft recht op kindertoeslag indien zijn kind in een van de volgende categorieën valt:  

Categorie I-a  een kind van 16 tot en met 26 jaar dat in het buitenland verblijft om een MBO-, 

HBO-, universitaire of daarmee vergelijkbare opleiding te volgen;  

  I-b  een kind van 16 tot en met 26 jaar dat in het buitenland verblijft om een opleiding 

te volgen die niet aanwezig is in Sint Maarten;   

II een kind van 16 tot en met 26 jaar dat in Sint Maarten  verblijft  en dat een MBO-, HBO-, universitaire 

of daarmee vergelijkbare opleiding volgt;  

III een kind van 16 tot en met 26 jaar dat tot het huishouden van de belastingplichtige behoort en dat 

zijn tijd grotendeels besteedt aan onderwijs of beroepsopleiding anders dan die bedoeld in 

categorieën I-a, I-b en II; b.v. VSBO, Havo, B.V.O.  

IV een kind jonger dan 16 jaar dat tot het huishouden van de belastingplichtige behoort.  

  

De kindertoeslag bedraagt:  

Kindertoeslag  
Categorie   I (a+b)  

  

NAf  

  

743  

 Categorie  II  NAf  372  

 Categorie III  NAf  97  

 Categorie IV  NAf  75  

  

Let op! de gezamenlijke keuze van de ouders voor de overdracht van het recht op kindertoeslag of het 

verzoek om toekenning van de dubbele kindertoeslag wordt gedaan bij de aangifte inkomstenbelasting van 

de belastingplichtige. In de loonbelasting is het voor de ongehuwde ouder niet mogelijk ingeval van 

éénouderschap om dubbele kindertoeslag te krijgen of ingeval van ongehuwd samenwonenden of 

gehuwden om het recht op kindertoeslag over te dragen.  

De werkgever moet de basiskorting en, indien van toepassing, de kindertoeslag, de ouderentoeslag en de 

alleenverdienertoeslag per loontijdvak bepalen en het berekende bedrag in mindering brengen op het 

belastingbedrag.  
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VRAAG 2 F & VRAAG 2 G  

De in Sint Maarten wonende belastingplichtige heeft recht op een ouderentoeslag van NAf 1.044 per jaar, 

indien hij bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt.    

Als de belastingplichtige de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt en zijn echtgenoot is 60 jaar of ouder en zijn 

echtgenoot kan de oudertoeslag niet of niet geheel benutten, dan kan deze echtgenoot de onbenutte 

oudertoeslag tot een maximum van 524 overdragen.  

  

Overzicht van de toeslagen 2020   

Basiskorting  NAf  2.072   

Alleenverdienerstoeslag  NAf  1.383   

Ouderentoeslag  NAf  1.044   

Over te dragen Ouderentoeslag  NAf  524   

  

  


