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1 Whk premiepercentage wijzigen 
De Belastingdienst stuurt jaarlijks een nieuwe beschikking voor de gedifferentieerde Whk premie toe. 

In deze beschikking staat uw premie percentage voor het betreffende jaar.  

Dit premie percentage dient uiteraard te worden ingevoerd in Visma.net Payroll.  

Dit kunt u doen in Visma.net Payroll – Configuratie – Regelingen – Tabellen ,  

in de tabel 30000 – Klant instellingen .  

 

 

 

 

Door op de knop Wijzigen  te klikken kunt u het nieuwe premie percentage gaan inrichten. Als op de 

knop Wijzigen  wordt geklikt zal eerst worden gevraagd per wanneer u de wijziging in wilt laten gaan.  

1.1 Nieuw percentage voor het komende jaar 
Als de beschikking een nieuw jaar betreft, kiest u In een nieuwe versie vanaf … 

Het systeem zal vanaf deze datum met het nieuwe premie percentage gaan rekenen. U kunt uw 

huidige premie percentage vervolgens aanpassen naar uw nieuwe premie percentage. Mocht u een 

deel bij de medewerker inhouden, dan kunt u dat ook direct in deze tabel wijzigen. 

 Via de knop Opslaan  kunt u de wijziging definitief maken. 

 

1.2 Nieuw percentage voor het huidige jaar 
Als de beschikking het huidige jaar betreft, kiest u In huidige versie, vanaf (…). 

U kunt uw huidige premie percentage vervolgens aanpassen naar uw nieuwe premie percentage. 

Mocht u een deel bij de medewerker inhouden, dan kunt u dat ook direct in deze tabel wijzigen. 

Via de knop Opslaan  kunt u de wijziging definitief maken. Het systeem zal vanaf deze datum een 
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TWK berekening maken en met het nieuwe premie percentage gaan rekenen. 
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