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PREMIE ZVW -152,16 -37,92 1.779,82
NETTOLOON 1.623,78 294,37 17.805,30
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  de eerste €6.500 hoef je geen 
belasting te betalen. Deze korting 

kun je maar bij 1 werkgever aangeven. Heb 
je meerdere baantjes dan heb je dus 
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DEELT.VAK.TSLG 100,00 900,00
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GRSL. PME OP 1.127,24 10.145,16
GRSL. OVERG.&G 2.424,16 21.817,44
GRSL. SECR.KN. 2.677,15 25.067,87
GRSL. SOC.FNDS 2.677,15 25.067,87
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GRSL.WIA BODEM 2.315,94 20.843,46
GRSL.WGA  STD 2.315,94 20.843,46
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PR WIA BODEM 0,065 %
PR WGA  STD 0,075 %
PR WGA AANV 0,150 %
PR.PME VEP 1,000 %
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belastingen 
(denk aan AOW, 
bijstand etc.).

Je houdt ongeveer 
65% van je bruto 
loon over. Dit is 
erg afhankelijk van 
hoeveel je verdient 
(belastingschijven). 

Je houdt ongeveer 
65% van je bruto 
loon over. Dit is 
erg afhankelijk van 
hoeveel je verdient 
(belastingschijven). 

€3.500€3.500
Je werkgever draait de geldkraan open. €3.000 
bruto betekent voor je baas €3.500 aan kosten. 
Je werkgever draait de geldkraan open. €3.000 
bruto betekent voor je baas €3.500 aan kosten. 

Je
werkgever betaalt

Je
werkgever betaalt

Van je bruto loon 
betaalt je werkgever

Er zijn heel veel verschillende strookjes in omloop. Dit is a�ankelijk van de so�ware die de 
salarisadministratie gebruikt. Toch komen de indeling en woorden vaak wel overheen. 

Er zijn heel veel verschillende strookjes in omloop. Dit is a�ankelijk van de so�ware die de 
salarisadministratie gebruikt. Toch komen de indeling en woorden vaak wel overheen. 

Laten we nu het loonstrookje er deel voor deel bijpakkenLaten we nu het loonstrookje er deel voor deel bijpakken
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Je fiscale 
jaarloon van 
vorig jaar.
Je fiscale 
jaarloon van 
vorig jaar.

Op basis van vorig 
jaar wordt een in te houden 
belastingpercentage berekend. 

Dit komt uit een hele 
grote tabel van 

16 pagina's.

Op basis van vorig 
jaar wordt een in te houden 
belastingpercentage berekend. 

Dit komt uit een hele 
grote tabel van 

16 pagina's.

Als je fulltime 
werkt, dan is dit je 

maandloon.
Als je fulltime 

werkt, dan is dit je 
maandloon.

Over grofweg 
  de eerste €6.500 hoef je geen 
belasting te betalen. Deze korting 

kun je maar bij 1 werkgever aangeven. Heb 
je meerdere baantjes dan heb je dus 

maar op 1 strookje een J staan.

Over grofweg 
  de eerste €6.500 hoef je geen 
belasting te betalen. Deze korting 

kun je maar bij 1 werkgever aangeven. Heb 
je meerdere baantjes dan heb je dus 

maar op 1 strookje een J staan.

Overzicht van de 
pensioenfondsen. Is voor 
de salarisadministratie,

 kun je niets mee…

Overzicht van de 
pensioenfondsen. Is voor 
de salarisadministratie,

 kun je niets mee…

Allemaal zaken waarvoor 
sociale lasten afgedragen 

wordt. Je werkgever betaalt 
dit aan de Belastingdienst.

Allemaal zaken waarvoor 
sociale lasten afgedragen 

wordt. Je werkgever betaalt 
dit aan de Belastingdienst.

Het aantal uren dat 
je fulltime per week 

kunt werken.
Het aantal uren dat 
je fulltime per week 

kunt werken.

Werk je parttime? Dan 
staat hier het aantal uren 
dat je contractueel werkt.

Werk je parttime? Dan 
staat hier het aantal uren 
dat je contractueel werkt.
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edoirep-mT             edoireP   

C U M U L A T I E S

UREN GEWERKT 152,00 1.482,00
OVERWERK 0.14% 31,50 211,00

57,7%72.0 KREWREVO
DEELTYDFACTOR 100,00 900,00
DGN SOC VERZ 20,00 195,00
PREMIELOON ZVW 2.677,15 25.067,87

55,442.2.LSEOT.KAV.TUM
77,451.2ST.KAV TEB TIU

DEELT.VAK.TSLG 100,00 900,00
ARBEIDSKORT. 134,25 1.208,25
GRSL. PME OP 1.127,24 10.145,16
GRSL. OVERG.&G 2.424,16 21.817,44
GRSL. SECR.KN. 2.677,15 25.067,87
GRSL. SOC.FNDS 2.677,15 25.067,87
GRSL. A+O 2.677,15 25.067,87
GRSL.WIA BODEM 2.315,94 20.843,46
GRSL.WGA  STD 2.315,94 20.843,46
GRSL.WGA AANV 2.315,94 20.843,46
GRSL.PME VEP 1.127,24 10.145,16
JAAR GRSL1 29.090,00

77,451.2LSEOT EITNAKAV
97,09REVNETSOKNO

VOORDEELREGEL
UURLOON 13,7808

PR WIA BODEM 0,065 %
PR WGA  STD 0,075 %
PR WGA AANV 0,150 %
PR.PME VEP 1,000 %

feiratrednozjiB                  lebaT     feiratrednozjiB                   lebaT    

S P E C I F I C A T I E  O P B O U W  T M - P E R I O D E

20,572.0242,962.242,962.2SIRALAS/NOOL
OVERWERKLOON 68,479.270,43470,434
OVERW.TOESLAG 23,80750,00150,001
BRUTO 2.269,24 534,12 26.203,76

22,801-22,801-.SNEPSMODREDUO 973,98
PR WIA BODEM -1,51 -1,51 13,59
PR WGA  STD -1,74 -1,74 15,66
PR WGA AANV -3,47 -3,47 31,23

72,11-72,11-PEV EMP.RP 101,43
SOC.PL.LOON 2.143,03 534,12 25.067,87
WG.DEEL ZVW 152,16 37,92 152,16 37,92 1.779,82
HEFF.PL.LOON 2.295,19 572,04 26.847,69
LB/PR.VOLKSVZ. -519,25 -239,75 7.262,57
PREMIE ZVW -152,16 -37,92 1.779,82
NETTOLOON 1.623,78 294,37 17.805,30

U I T    T E    B E T A L E N

SALARIS 1.918,15 REK.NR 12345678

€ 1.918,15

Cumul wat?Cumul wat?
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UREN GEWERKT 152,00 1.482,00
OVERWERK 0.14% 31,50 211,00
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DEELTYDFACTOR 100,00 900,00
DGN SOC VERZ 20,00 195,00
PREMIELOON ZVW 2.677,15 25.067,87
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GRSL. OVERG.&G 2.424,16 21.817,44
GRSL. SECR.KN. 2.677,15 25.067,87
GRSL. SOC.FNDS 2.677,15 25.067,87
GRSL. A+O 2.677,15 25.067,87
GRSL.WIA BODEM 2.315,94 20.843,46
GRSL.WGA  STD 2.315,94 20.843,46
GRSL.WGA AANV 2.315,94 20.843,46
GRSL.PME VEP 1.127,24 10.145,16
JAAR GRSL1 29.090,00

77,451.2LSEOT EITNAKAV
97,09REVNETSOKNO

VOORDEELREGEL
UURLOON 13,7808

PR WIA BODEM 0,065 %
PR WGA  STD 0,075 %
PR WGA AANV 0,150 %
PR.PME VEP 1,000 %

Je gewerkte aantal 
uren in deze periode. Voor 

een parttimer erg. 
interessant!

Je gewerkte aantal 
uren in deze periode. Voor 

een parttimer erg. 
interessant!

Extra toelages voor 
bijvoorbeeld 's avonds 
of in het weekend. 
Extra toelages voor 

bijvoorbeeld 's avonds 
of in het weekend. 

Het aantal dagen dat je 
hebt gewerkt (handig 

voor reiskosten). 
Het aantal dagen dat je 
hebt gewerkt (handig 

voor reiskosten). 

Allerlei bedragen en 
percentages waarover 

inhoudingen worden berekend. 
Is vooral handig voor de 

salarisadministratie.

Allerlei bedragen en 
percentages waarover 

inhoudingen worden berekend. 
Is vooral handig voor de 

salarisadministratie.

Deze kolom met 
cumulaties zijn 
vooral interessant 
voor de 
salarisadministratie.

Deze kolom met 
cumulaties zijn 
vooral interessant 
voor de 
salarisadministratie.

Je bruto 
uurloon.
Je bruto 
uurloon.
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S P E C I F I C A T I E  O P B O U W  T M - P E R I O D E

20,572.0242,962.242,962.2SIRALAS/NOOL
OVERWERKLOON 68,479.270,43470,434
OVERW.TOESLAG 23,80750,00150,001
BRUTO 2.269,24 534,12 26.203,76

22,801-22,801-.SNEPSMODREDUO 973,98
PR WIA BODEM -1,51 -1,51 13,59
PR WGA  STD -1,74 -1,74 15,66
PR WGA AANV -3,47 -3,47 31,23
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LB/PR.VOLKSVZ. -519,25 -239,75 7.262,57
PREMIE ZVW -152,16 -37,92 1.779,82
NETTOLOON 1.623,78 294,37 17.805,30

Hier gaan we… van bruto naar netto!Hier gaan we… van bruto naar netto!

Hier staan alle 
voorgaande periodes opgeteld. 
In december is dit dus in 
principe je jaaropgave. En in 

januari? Staan ze weer 
op nul ;)

Hier staan alle 
voorgaande periodes opgeteld. 
In december is dit dus in 
principe je jaaropgave. En in 

januari? Staan ze weer 
op nul ;)

Van je bruto loon 
worden pensioenpremies 
ingehouden (in dit geval 

verschillende pens. fondsen). 
De premies gaan naar een 

pensioenfonds.

Van je bruto loon 
worden pensioenpremies 
ingehouden (in dit geval 

verschillende pens. fondsen). 
De premies gaan naar een 

pensioenfonds.

Het netto loon 
dat je op je rekening 

gestort krijgt!
Het netto loon 

dat je op je rekening 
gestort krijgt!

Je contractueel 
afgesproken loon plus 
eventuele overwerkuren 
bepalen je bruto loon.

Je contractueel 
afgesproken loon plus 
eventuele overwerkuren 
bepalen je bruto loon.

Een deel van de 
premie die je betaalt aan 

de ziektekostenwet wordt 
door je werkgever betaald 
(bruto deel), jij betaalt 
zelf ook nog een deel. 

Een deel van de 
premie die je betaalt aan 

de ziektekostenwet wordt 
door je werkgever betaald 
(bruto deel), jij betaalt 
zelf ook nog een deel. 

Loonbelasting en 
premies volksverzekeringen 

(zijn op basis van het 
heff.pl.loon gewoon in een 
16-pagina's tellende tabel 

op te zoeken).

Loonbelasting en 
premies volksverzekeringen 

(zijn op basis van het 
heff.pl.loon gewoon in een 
16-pagina's tellende tabel 

op te zoeken).

Zaken die buiten je 
'normale' bruto loon omgaan 
worden tegen een bijzonder 
belastingtarief verrekend.

Zaken die buiten je 
'normale' bruto loon omgaan 
worden tegen een bijzonder 
belastingtarief verrekend.

U I T    T E    B E T A L E N

SALARIS 1.918,15 REK.NR 12345678

€ 1.918,15

BRUTO LOON
+ extra verdiensten (bijv. overwerk)

- jouw deel van de pensioenpremie

SOCIAALPLICHTIG LOON (hier kijkt UWV naar)

+ bijdrage zorgverzekeringswet (deel van de werkgever)

+ auto van de zaak (bijtelling)

HEFFINGSPLICHTIG LOON (hieroverbetaal je belasting)

- loonbelastingen
- bijdage zorgverzekeringswet (jouw deel)

+ eventuele km-vergoeding
------=

NETTO LOON (wordt op je rekening gestort)

Nog één keer, je loonstrook in hoofdlijnenNog één keer, je loonstrook in hoofdlijnen

Heffingsplichtig 
loon wordt ook 
wel fiscaal loon 

genoemd. 

Heffingsplichtig 
loon wordt ook 
wel fiscaal loon 

genoemd. 

Dank je wel voor jullie hulp KPMG Groningen! Dank je wel voor jullie hulp KPMG Groningen! 


