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Uitleg loonstrook 

1  medew.nr eigen uniek medewerkersnummer 
2  BSN  BurgerServiceNummer 
3  geb. datum uw geboortedatum 
4  loontijdvak geeft aan in welk loontijdvak (belasting) u verloond wordt 
5  byz.tar %  percentage loonheffing dat gehanteerd wordt bij bijzondere beloningen zoals vakantiegeld 
6 vest  vestiging (nvt) 
7 wrm  werkmaatschappijnummer 
8 lhk  toepassing loonheffingskortng (j=ja, n=nee) 
9  pns  bouwt u pensioen op (j=ja, n=nee) Indien u 78 weken of langer heeft gewerkt dan gaat u zelf    

meebetalen aan uw pensioen, u ziet dit op uw loonstrook staan, voor meer informatie zie    
https://www.stippensioen.nl/     

10 iwv  inwoner van (NL=Nederland, LK=Landenkring, 3e=Overige landen) 
11 verloonweek de week waarin de verloning is verwerkt 
12 min. uurl.  het wettelijk minimumloon voor uw leeftijd 
13 periodeloon bij een vast salaris wordt hier het vaste bedrag vermeld 
14 dlt%  deeltijdpercentage 
15 datum in dienst datum wanneer u voor de 1e keer in dienst bent gekomen 
16 datum uit dienst datum van uitdiensttreding 
17  functie  functienaam 
18  loonbeslag saldo indien u een loonbeslag heeft staat bij saldo het resterende openstaand bedrag 
19 RC saldo  RekeningCourant saldo, kan voortkomen uit een correctie of inhouding die we niet eerder konden        

                  inhouden omdat de werkgever minimaal het wettelijk minimumloon dient uit te betalen 
20 levensloop saldo het saldo dat is opgebouwd voor de levensloopregeling 
21  bijtelling auto het bedrag dat tot op heden is verrekend aan fiscale bijtelling auto 
22 bijdr. auto saldo het bedrag dat tot op heden is verrekend aan eigen bijdrage auto, bedrag is automatisch  
   verrekend met de fiscale bijtelling van de auto 
23 adres  adresgegevens werkgever 
24  adres  adresgegevens werknemer (vaste verblijfsadres) 
25 reserveringen reservering%: het percentage dat u per gewerkte uur opbouwd 
   saldo oud: is het saldo nieuw van de voorgaande loonstrook 
   opbouw: is het aantal uur wat u deze periode opbouwt 
   opname: is het aantal uur wat u deze periode hebt opgenomen of wat is uitbetaald 
   saldo nieuw: is het nieuwe saldo aan reserveringen 
26 vak.geld  saldo vakantiegeld, deze uren worden direct uitbetaald 
27 vak.uren  saldo vakantieuren, deze uren worden na 6 weken niet gewerkt uitbetaald 
28  bw verlof  saldo bovenwettelijk verlof, deze uren worden direct uitbetaald 
29 salaris  het bedrag wat u aan salaris ontvangt 
30 belast vlgs tabel het af te dragen belasting (loonheffing) aan de belastingdienst 
31  belast vlgs byzt. het af te dragen belasting byzonder tarief (loonheffing) aan de belastingdienst (zie nr.5) 
32 project  week: weeknummer van de uitbetaalde week/periode 
   project: projectnummer waarop de uren betrekking hebben 
   run; nummer van de loonrun 
   wubnr: nummer van de ingeboekte WerkUrenBriefje 
   functie: functienaam 
   opdrachtgever: de klant waarvoor u werkzaam bent 
33 SVW dagen aantal dagen voor de SocialeVoorzieningenWet 
34 normale uren aantal uur die u, zonder toeslag, heeft gewerkt (100%) 
35 toeslaguren aantal uur die u , met toeslag, heeft gewerkt 
36  overwerkuren aantal uur die u boven de uren per week heeft gewerkt waarbij u overwerkpercentage krijgt 
37  uitbet feesturen uitbetaalde feestdagenverlof 
38  uitbet vak uren aantal uur vakantieuur die u hebt opgenomen 
39 uitbet vak geld het percentage wat u aan vakantiegeld krijgt uitbetaald 
40 ziekte uren aantal uur dat u ziek bent en doorbetaald krijgt 
41  bruto inh ET basis bruto uitruil ET over basisloon 
42 bruto inh bvw verl  bruto uitruil ET over bovenwettelijk verlof 
43 bruto inh toeslag bruto uitruil ET over toeslagen 
44  bruto inh overuur bruto uitruil ET over overuren 

https://www.stippensioen.nl/


45        fis. bijt auto  het voordeel wat u, omgerekend in loon, heeft voor het rijden in een auto van de werkgever 
46        uitb bovenw verlof het percentage wat u aan bovenwettelijk verlof krijgt uitbetaald 
47        loonheffing  een optelling van de loonbelasting en premies volksverzekeringen die u afdraagt van uw loon 
48        netto  het nettoloon exclusief netto inhoudingen en/of vergoedingen 
49        voorschot ingehouden indien er een voorschot is uitbetaald, wordt dit nu ingehouden op uw loon 
50        netto ET basisregeling optelling van de uitruil ET regeling 
51        coll. Zorgverzekering inhouding van de collectieve zorgverzekering 
52           inh schoon/schade woning inhouding aan schoonmaakkosten od schade aan woning 
53        huisvesting inhouding bijdrage aan huisvesting, 25% van minimumloon tot maximale bedrag  
54        inhouding WHK flex/vast 50% bijdrage aan de werkhervattingskas waaruit de WIA wordt betaald (werkgever betaald 

andere 50%) 
55          niet inbaar ivm WAS bedrag wat niet ingehouden kon worden op het loon ivm het uitbetalen van het wettelijk 

minimumloon, het bedrag wordt bijgeteld op uw loon (alsnog inbaar WAS is het bedrag wat 
eerder niet kon worden ingehouden op uw loon, zodra u meer dan wettelijk minimumloon 
verdient wordt het resterende gedeelte WAS ingehouden) 

56         Totaal Netto het netto loon, het loon dat wordt overgemaakt op uw eigen IBAN rekeningnummer aan u wordt 
uitbetaald 

57         dagen het aantal (svw) dagen (deze periode is deze loonstrook, cumulatief is de totale bedragen van 
huidig kalenderjaar 

58        brutoloon het brutoloon 
59        svw. Loon het loon voor de loonheffingen en sociale premies 
60        fiscaalloon het loon voor de belastingdienst 
61        loonheffing de betaalde loonheffing 
62        arb. Korting de korting op de inkomstenbelasting 
63        zvw. Wg de bijdrage van de werkgever aan de zorgverzekeringswet 
64        zwa uren zwangerschapsververlof 
65        pensioen betaalde inleg pensioen plus door werknemer 
66        wml-netto het wettelijk minimumloon  wat voor u van toepassing is 
67        RC WAS negatief bedrag is openstaande schuld aan Goodmorning, inhoudingen wat niet kon worden 

ingehouden op het loon, positief is het bedrag is afgelost op het RC WAS saldo 
 
 
 

Andere voorkomende declaraties 

Vervoerskosten  de kosten die je voor het vervoer betaald 

 

 


