Je loonstrook
eenvoudig uitgelegd
Op je loonstrook staan veel termen, afkortingen en
getallen. Maar wat betekent het? Wij leggen de meest
voorkomende termen graag aan je uit!

www.loket.nl

Uitleg Loonstrook
1. Basisloon
Dit is jouw bruto maandsalaris als je fulltime werkt.
2. Fulltime
Hier staat het aantal uren dat je fulltime per week kunt
werken. Het basisloon dat hierboven vermeld staat, is
gebaseerd op het aantal uren dat hier staat.
3. Parttime
Werk je parttime? Dan staat hier het aantal uren dat je
contractueel afgesproken hebt. Bij medewerkers op
oproepbasis of met een nulurencontract zal het veld hier
leeg zijn en staat bij het basisloon een salaris per uur
vermeld.
4. ZW, WW, WAO, ZVW
De sterretjes die in deze vakken weergegeven zijn,
betekenen dat je voor deze sociale premies verzekerd
bent. Dit wordt door jouw werkgever afgedragen aan de
Belastingdienst.
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5. PF1, PF2, PF3, PF4
Hier vind je een overzicht van de pensioenfondsen
en de pensioenpremie percentages. Zijn er voor jou
meer pensioenfondsen geldig? Dan vind je die aan de
linkerkant van de strook (onder ‘CUMULATIES’).
6. LH kort
Je hebt aangegeven of de loonheﬀingskorting wel of
niet moet worden toegepast. Deze korting kun je maar
bij één werkgever aangeven. Heb je meerdere baantjes?
Dan heb je (als het goed is) slechts op één loonstrook
een J staan.
7 & 8. Loonbelastingtarieven bijzondere beloningen
Dit zijn de loonbelastingtarieven die gelden voor
bijzondere beloningen (zoals vakantiegeld, bonussen
en een 13e maand). De twee percentages (het
standaardtarief en het verrekeningspercentage
loonheffingskorting) worden gebaseerd op basis van
het jaarloon van het voorgaande jaar. Een voorbeeld:
Je krijgt vakantiegeld uitgekeerd. Het standaardtarief is
40,85% en het verrekeningspercentage is 8,28%. Over
je vakantiegeld (de bijzondere beloning) betaal je dan
49,13% belasting.
9. Jaarloon
Je fiscale jaarloon is het heﬀingsplichtig loon van het
voorgaande jaar. Dit is het bruto jaarloon plus toeslagen
en vergoedingen (zoals ploegentoeslag) en min de bruto
inhoudingen (zoals pensioen).
10. Strook
Het soort strook staat hier vermeld (Periode, Bijzonder
Tarief of Herreken van een eerdere periode). Bij Periode
is er sprake van een periodieke loonstrook. Bij Bijzonder
Tarief is er sprake van een extra loonstrook met een
incidentele betaling, zoals een winstuitkering. Herreken
van een eerdere periode houdt in dat het een correctie is
over een of meerdere perioden.
11. Verl. per.
De periode waarop je loonstrook betrekking heeft.
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12. Periode
In deze tabel staan alle bedragen en aantallen vermeld
die betrekking hebben op de huidige periode.
13. Tm-periode
In deze tabel staan alle bedragen en aantallen vermeld
tot en met de huidige periode.
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14. Uren gewerkt
Het aantal gewerkte uren in deze periode. Werk je op
oproepbasis of heb je een nulurencontract? Dan is het
handig om dit te controleren, aangezien het aantal
gewerkte uren kan verschillen per periode.
15. Dgn soc verz
Het aantal werkdagen (maandag t/m vrijdag) die je hebt
gewerkt in deze periode.
16. Grsl.
Over deze grondslagen worden de sociale premies,
pensioenpremies en vakantietoeslag berekend.
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17. Uurloon
Het bruto loon dat je per uur verdient.
18. Auto van de zaak %
Heb je een auto van de zaak? Dan staat hier het
bijtellingspercentage. Bijtelling is het bedrag dat je
betaalt voor het gebruik van de auto voor privéritten.
19. Fisc. waarde
Dit is de fiscale waarde (netto catalogusprijs, inclusief
btw en BPM) van je auto van de zaak. Deze fiscale
waarde vormt de grondslag voor de verrekening van het
privégebruik.
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20. Tm-periode
Hier staan alle bedragen van het jaar tot en met de
huidige periode bij elkaar opgeteld. In december staat
hier je salaris van het hele jaar en in januari begin je weer
op 0.
21. Tarief
Vergoedingen die eenmalig worden uitgekeerd, worden
tegen een bijzonder tarief verrekend en vind je in deze
strook. Voorbeelden hiervan zijn de vakantietoeslag en
eindejaarsuitkering.
22. Loon/salaris
Dit is jouw afgesproken salaris. Werk je parttime? Dan
zal je loon afwijken van het basisloon dat bovenaan de
loonstrook vermeld staat. Het basisloon is namelijk het
bruto maandsalaris als je fulltime werkt.
23. Ploegentoeslag
Hier vind je de maandelijkse betalingen (bovenop je
basisloon), zoals ploegentoeslag en overwerktoeslag.

24. Premies
Dit zijn bruto inhoudingen voor bijvoorbeeld een
pensioenregeling.
25. Heff. pl. loon
Aan de hand van het heffingsplichtig loon wordt het
bedrag aan loonheffing/premie voor volksverzekeringen
bepaald. Dit bedrag wordt ingehouden onder de noemer
‘LB/PR.VOLKSVZ.’.
26. Netto vergoedingen/inhoudingen
Dit zijn alle netto vergoedingen en/of inhoudingen. Deze
bedragen zijn onbelast. Hier vind je bijvoorbeeld je
gedeclareerde onkosten en vaste reiskosten.
27. Uit te betalen
Dit is het bedrag dat jij netto op je rekening gestort krijgt.
28. IBAN
Hier staat naar welk IBAN (rekeningnummer) het salaris
wordt overgemaakt. Mocht het salaris uitgesplitst
worden naar meerdere IBAN nummers, dan zie je hier
welk bedrag is overgemaakt naar welk IBAN nummer.
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