Uitleg loonstrook
KOP
Datum:
Batch:
LoonCode:
Werkn.Code:
Beroep:
BSN/Sofi nr.:
Loontijdvak:
LH. Bijzonder:

Loonh.korting:

Min. Loon:
SV dagen:
Uurloon:
CAO fase:
Functiegroep:
Verlonen in:
Ww/wg/wao/zvw
zwa/zfw/pp/waog/vut
55/65/AT/VW:

ADRESSERING
Correctie berekening:

BEREKENING
Loon wk…….
Wk……
Wachtdagcompensatie
Loon voor
werkn.verzek.:
Loon voor ZVW
Loon voor loonheffing:
ZWA werknemer
WGA werknemer
Bruto loon:
Betaling op...:

Datum waarop loonberekening gemaakt is.
Intern volgnummer loon-administratie.
Uniek nummer loonberekening.
Uniek nummer waaronder de werknemer bij het uitzendbureau geadministreerd is.
Het beroep waar je conform CAO bent ingedeeld.
Burger Service Nummer van de werknemer, opgegeven door werknemer.
Tijdvak grondslag voor loonbelasting berekening.
Percentage loonbelasting van toepassing op bijzondere beloningen (overwerk,
vakantiegeld, nabetaling reserveringen), dit percentage wordt eenmaal aan het begin van
het jaar vastgesteld op basis van het uurloon van het vorige jaar (cq. eerste uurloon).
Loonheffings korting code. 0=loonheffings korting wordt niet toegepast, 1=korting wel
toegepast. Waarde is opgegeven door de werknemer bij inschrijving op het formulier
voor de loonheffingskorting..
Het wettelijk minimum loon behorende bij jouw leeftijd.
Het aantal dagen waarop je gewerkt hebt in de loonperiode, de dagen waarvoor je
Sociale Verzekeringspremies afdraagt.
Het met jouw afgesproken bruto loon per uur
Fase op basis waarvan de loonberekening is uitgevoerd, deze kan afwijken van de fase
waarop de werknemer zich op de berekeningsdatum bevindt.
CAO functiegroep waarin je bent ingedeeld.
De sector waaronder je als uitzendkracht in ingedeeld bent.
Weergave premies waarvoor inhoudingen worden gedaan, deze premies kunnen gelden
voor de werkgever en/of de werknemer. WW=werkloosheidswet, WG=wachtgeld,
WAO=arbeidsongeschiktheid, ZWA=ziektewet aanvullend, ZFW=ziekenfondswet,
PP=pensioen, WAOG=WAO gat verzekering, vut=vervroegde uittreding,
55=loonberekening werknemers 55+. 65=loonberekening werknemers 65+.
J=premieplichtig en verzekerd, N=niet premieplichtig en niet verzekerd .
Indien reeds eerder een verloning heeft plaatsgevonden van de week die uitbetaald
wordt zal een correctie berekening worden gemaakt, zodat de juiste premies en
loonbelasting wordt ingehouden. Uren van oude berekeningen worden opnieuw
uitbetaald, eerder uitbetaalde bedragen worden ingehouden.
De periode waarop de loonstrook van toepassing is.
De weeknummers met daarachter het aantal gewerkte uren opgedeeld in de percentages
voor over- en toeslaguren waarbij 100% de normale uren zijn
Een compensatie die je krijgt omdat wij conform CAO twee wachtdagen hanteren, wordt
je niet ziek dan heb je deze compensatie mooi meegenomen.
Totaal bruto loon waarop werknemerpremies worden gebaseerd.
Totaal bruto loon waarover premies voor de Zorg Verzekerings Wet verschuldigd zijn
Totaal bruto loon waarop loonheffing (inhouding voor loonbelasting) is gebaseerd.
Premie voor de Ziekte Wet Aanvullend.
Premie voor de Wet Gedeeltelijk Arbeidsongeschikt.
Totaal alle loonbestanddelen die uitbetaald worden.
bedrag dat netto per bank wordt uitbetaald.

RECHTEN
Vakantiegeld
Reserv. vak. dagen
Reserv. feestdagen
Reserv. KV/BV

Correctie

Stand-bedrag:

Stand-uren:
CUMULATIEVEN
Cumulatieven:

hier staat exact weergegeven hoe het vakantiegeld wordt opgebouwd en wat het bruto
bedrag is waar je recht op hebt.
hier wordt de opbouw van de vakantiedagen weergegeven in bruto bedragen en uren.
hier wordt de opbouw van de feestdagen weergegeven in bruto bedragen en uren.
hoe deze uitbetaald worden vind je in jouw fase- overeenkomst.
Hier wordt de opbouw van het kort- of bijzonder verlof weergegeven in bruto bedragen
en uren.
Dit staat gereserveerd voor bezoek aan huisarts of een huwelijk.
Bij een correctie berekening wordt het in de vorige berekening opgebouwd en uitbetaald
recht verrekend, daar de opbouw en uitbetaling in de correctie berekening opnieuw
plaatsvindt.
Totaal aan opgebouwde rechten.
Vakantiegeld wordt samen met de overige reserveringen 6 weken na de laatste werkdag
automatisch uitbetaald of anders in mei van elk jaar.
Opgebouwde reserveringen omgerekend naar uren, rekening houdend met het
toegepaste uurloon.
Het totaal van werknemer en werkgever premies, dit omdat voor het bepalen van de
premie rekening wordt gehouden met reeds betaalde premies in vorige loonbetalingen.

