Uitleg salarisstrook
In dit document worden de verschillende onderdelen van uw salarisstrook uitgelegd.
Niet alle onderdelen zullen op uw salarisstrook te zien zijn. Onderdelen worden namelijk
alleen weergegeven als deze relevant zijn voor uw verloning.
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Medew.nr
Iedere medewerker krijgt een uniek
personeelsnummer.
BSN
BSN-nummer: iedere Nederlander en
iedere legaal in Nederland
verblijvende buitenlander heeft een
uniek BSN-nummer. Zonder BSNnummer kan er geen loon uitbetaald
worden.
Geb. datum
Uw geboortedatum.
Loontijdvak
Geeft aan tegen welke
tabel(belasting) u verloond wordt: wit,
weektabel of wit 4-wekentabel. De
tabel bepaalt mede uw loonheffing.
Bijz.tar %
Percentage loonheffing dat
gehanteerd wordt bij bijzondere
beloningen, zoals vakantiegeld. Dit
percentage is afhankelijk van het
jaarloon van het voorgaande jaar.
Premies
U ziet welke premies (loonheffingskorting en pensioen) wordt
ingehouden op uw loon (j= ja, n= nee).
Min.uurl.
Het wettelijk minimumuurloon voor uw
leeftijd op basis van 40 uur.
Dlt%
Deeltijdpercentage, indien van
toepassing.
Datum in dienst
Datum van indiensttreding.
Datum uit dienst
Datum van uitdiensttreding, indien
relevant.
Loonbeslag saldo
Onder “saldo” wordt het bedrag
vermeld dat nog open staat aan
loonbeslag.
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RC saldo
RC= Rekening Courant.
Indien uw nettoloon negatief uitkomt
(bijv. door een correctie of
voorschot), dan wordt het negatieve
bedrag in dit vakje weggeschreven.
Bij de volgende verloning wordt dit
bedrag verrekend met uw nettoloon.
Indien wij uw loon niet mogen
uitbetalen vanwege een incompleet
dossier, dan zal het positieve bedrag
in dit vakje worden weggeschreven.
Wanneer het dossier weer compleet
is, wordt dit bedrag de eerst
volgende verloning uitbetaald.
Adresgegevens medewerker
Hier staan uw adresgegevens
vermeld.
Vak. geld
Reservering vakantiegeld. Hiervoor
wordt elke maand een percentage
van het brutosalaris opgebouwd.
Vak. uren
Reservering vakantie-uren. Nieuwe
saldo = oude saldo + nieuw
opgebouwd (– eventuele opname).
Bw verlof
Bovenwettelijk verlof. Dit is geregeld
in je cao of individuele
arbeidsovereenkomst. Het totale
verlofsaldo is punt 15 en 16 samen.
Week
Weeknummer waarin de verloning
plaatsvindt.
Functie
De omschrijving van uw functie of
beroep.
Run.
Nummer van de loonrun.
Tijdvakdagen
Het aantal gewerkte dagen per
tijdvak voor het SVW-loon. Er wordt
van de SVW- of SV-dagen uitgegaan
voor de premieberekening van de
werknemersverzekeringen.
Normale uren
De uren die, zonder toeslag, zijn
gewerkt.
Toeslag uren
Aantal gewerkte uren met een
toeslagpercentage.
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Overwerkuren
Aantal gewerkte overuren, met het
bijbehorende percentage erbij
vermeld.
Uitbetaalde vakantie-uren
Uw genoten en uitbetaalde wettelijke
verlofuren.
Uitbetaald Kortverzuim
Uw genoten en uitbetaalde
kortverzuim uren (bijv. een bruiloft of
jubileum).
Ziekte uren
Ziektedagen zijn gebaseerd op 100%
van het brutosalaris. Het kan zijn dat er
voor u een wachtdag geldt.
Inh. pensioenregeling
Het ingehouden werknemersgedeelte
van de pensioenpremie, het
werkgeversgedeelte dragen wij als
werkgever af.
Loonheffing
Dit is een combinatie van twee
bedragen die u afdraagt van uw
loon: ingehouden loonbelasting en
premies volksverzekeringen.
Netto
Uw nettoloon, exclusief de
inhoudingen.
Loonbeslag
Hier ziet u het bedrag dat wordt
ingehouden op uw loon aan
loonbeslag.
Reiskst p/dag
Afgesproken bedrag per dag maal het
aantal gewerkte dagen.
Totaal Netto
Totaal bedrag van het nettoloon.
Belast vlgs tabel
De verschuldigde belasting over je
inkomsten wordt berekend aan de
hand van belastingtabellen.
Belast vlgs bijzt.
Percentage loonbelasting dat wordt
berekend over de bijzondere
beloningen. Dit bepaalt de hoogte
van de in te houden loonbelasting op
vakantiegeld, overwerk, uit te betalen
vakantie-uren, etc. Zie ook punt 5.
Cumulatieven
De totalen van de bedragen tot nu
toe in dit jaar.
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