Uitleg componenten Loonstrook
Iedere week of iedere 4 weken ontvang jij je loonstrook. Het is natuurlijk altijd fijn om te zien dat je harde
werken wordt beloond. Maar behalve dat ene belangrijke netto-bedrag, staat er natuurlijk veel meer op je
loonstrook. De Pooter legt je graag uit hoe je de loonstrook kunt lezen en wat het betekent. We hopen je op
deze manier meer duidelijkheid te geven.

Algemeen:
Bsn nummer, geboortedatum en geslacht. Het volgnummer en datum van de loonstrook. Het minimumloon
wat enkel leeftijdsgebonden is en de fase/keten waarin je werkzaam bent.

Hk(=heffingskorting): Is de heffingskorting toegepast? Ja/Nee.
Kleur: Wit staat voor witte tabel. Deze wordt toegepast voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen over
loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.
Tabel: tijdvak van de loonbelasting.
Dagen: het aantal gewerkte dagen van de betalingsperiode
ZW-A: Ziektewet aanvullende verzekering
WAO: Wet Arbeidsongeschiktheid
WW: Werkloosheidswet
ZFW: Ziekenfondswet. Staat verder als zorgverzekeringswet (ZVW) op de loonspecificatie.

“J” geeft aan of jij of je werkgever voor deze wetten premies afdraagt.
Week: Het jaar weeknummer van de urendeclaratie
Declaratie: het nummer van jouw declaratie
Correctie op: alleen in geval van een correctie staat dit op de loonspecificatie, c+volgnummer van de
gecorrigeerde loonstrook
Tabel: tijdvak van de loonbelasting, dit is een week (Wk) of 4 weken (4W)
Fg/Per/Garantieloon: Niet van toepassing

Bruto componenten:
Normale uren: Het aantal gewerkte uren in de periode met het bijbehorende uurloon en totaal brutoloon.
Wachtdagcompensatie: De vergoeding in de vorm van een opslag op het feitelijk loon die op grond van artikel
53 lid 4 van de cao moet worden toegekend in de in dat artikellid genoemde gevallen.
(alleen bij Fase A met uitzend beding)
Ploegen/ADV-toeslag/Consignatie: Indien van toepassing.
Overwerkuren: Het aantal overwerkuren dat is gewerkt met het bijbehorende overwerkpercentage. Het
bedrag is gelijk aan het bedrag van “normale”uren.
Vakantiedagen / Kort Verzuim / Feestdagen/Vakantiegeld:
Als er vakantiedagen, vakantiegeld, feestdagen, kort verzuim/bijzonder verlof is uitbetaald, dan staat
dat hier vermeld met het bijbehorende aantal en uurloon.

Premies/Inhoudingen:
Pensioenpremie: Premie voor uw ouderdoms- en nabestaandenpensioen
Premie ZW-aanvullend: Dit is het werknemersdeel van de premie die voor de ziektewet uitkering betaald
wordt. Alleen in geval van A met uitzendbeding.

Loonheffing:
Loonheffing (tabel) De loonbelasting/premie volksverzekeringen die betaald moet worden over het tabelloon.
Loonheffing (bijzonder tarief):
De loonbelasting die betaald moet worden over het bijzonder loon, zoals vakantiegeld en overwerkloon.

Netto componenten:
Als er netto vergoedingen of inhoudingen zijn uitbetaald, dan staan die hier vermeld met de
bijbehorende bedragen. Denk hierbij aan km-vergoeding woon-werk reiskostenvergoeding of
tunnelkostenvergoeding
Premie wga wn: Het werknemersgedeelte van de gedifferentieerde premie WHK
Netto loon:
Het bedrag dat aan u betaald zal worden.
Betaling:
De datum en het bankrekeningnummer waarop het bedrag betaald is.

Reserveringen:
Reserveringen worden, afhankelijk van je contract, in tijd of in geld opgebouwd.
Vakantiedagen Je bouwt in 2018 een percentage van 10,92% van uw loon op aan vakantiedagen. Het vorige
saldo is het saldo dat op uw vorige loonstrook stond, daarna komt het saldo dat er deze periode BIJ is
gekomen. Heb je vakantiedagen opgenomen dan staat dit vermeld bij AF. Het nieuwe saldo staat in de laatste
kolom. Worden uw reserveringen in tijd opgebouwd, dan staan er geen bedragen maar uren in de kolommen
vermeld.
Feestdagen Je bouwt in 2018 een percentage van 3,06% van uw loon op aan feestdagen.
Kort verzuim Dit wordt ook vaak bijzonder verlof genoemd. De beschrijving is hetzelfde als voor vakantiedagen,
alleen is het percentage 0,6% van je loon.
Vakantiegeld Je bouwt 8% vakantiegeld op per jaar. Uitbetaling vindt plaats elk jaar eind mei of begin juni.

Cumulatieven
Fiscale dagen Totaal aantal dagen die meetellen in de berekening van loonheffing en premie.
Sociale dagen Het aantal dagen waarop daadwerkelijk is gewerkt.
Loon in geld Het bruto loon.
Loon in natura nvt
Fooien nvt
Totaal loon nvt
Pensioen De pensioenpremie die dit jaar is betaald.
Zwa wn Het totaal van de premie voor de aanvullende ziektewet die je dit jaar hebt betaald
Spaarloon nvt
Svw loon Het loon waarover de werknemersverzekeringen berekend worden.
Zvw wg De werkgeversbijdrage voor de zorgverzekeringswet
Ww wn nvt
Loon voor lh Het loon waarover u uiteindelijk loonheffing (loonbelasting/premies volksverzekeringen) moet
betalen
Loonheffing Het totaal van de loonheffing (loonbelasting/premies volksverzekeringen) die u dit jaar heeft
betaald
Zww wn nvt
Onk. verg.Totaal uitgekeerde onkosten vergoeding
Onb. inh. Het totaal aan onbelaste inhoudingen
Reiskosten Het totaal aan onbelaste reiskosten.
Netto Het totale netto loon dat u dit jaar heeft ontvangen
Arb.korting De totale arbeidskorting waarmee dit jaar bij de berekening van de loonheffing rekening is
gehouden

