
SALARISSPECIFICATIE 
 
 

 

 

 

Please BV                                                                                                        
 

Please Flex BV (M) TZU 

Croylaan 14 

 5735 PC  AARLE-RIXTEL 

Medewerker (1234567) 

Straat 14 

Postcode  Plaats 

 
 

 

 
 

Omschrijving Aantal Basis Bruto/Netto Cumulatief Normaal Bijzonder SVW 

Salaris (Uit uren gewerkt) 71,50  835,84 4.870,90 835,84  835,84 

Directe uitbetaling vakantie 
uren 

10,59%  88,52 264,83 88,52  88,52 

Direct uitbetaling 
vakantietoeslag 

8,00%  73,95 468,09 73,95  73,95 

BRUTOLOON   835,84     

Pensioenpremie OP 
Werknemer 

3,90% 490,15 -19,12 -117,89 -19,12  -19,12 

ZVW Premie 7,10% 816,72 -57,98 -386,49    

ZVW Werkgeversbijdrage 7,10% 816,72 -57,98 386,49 46,72   

Loonheffing  874,70 -85,41 -627,23    

NETTOLOON   731,31  874,70  816,72 

TE BETALEN LOON   731,31     
 

Betalingen 
       

25.23.12.456            731,31 

 
 

 

Pensioen
vraag? 

Info nieuw pensioen via Brand New Day:  bel 020-7585360 of mail naar   collectief@brandnewday.nl 
 

Verschillen tussen oude en nieuwe pensioenregeling:   Kijk op UurOnline.nl / 
mijnpensioen 

 
  

Datum: 05-07-2012 

Periode: 6 / 2012 

 Originele strook 

  

Periode 
 

Cumulatief 
 

Medewerkergegevens 
   

Periode 
 

Cumulatief 

Loondagen: 11,00 64,00 BSN: 123456789 Loon SVW: 816,72 5.443,87 

SV Dagen: 11,00 67,00 Geboortedatum: 01-01-1900 Loon LH: 874,70 5.830,36 

     Arbeidskorting: 34,08 281,82 

   Uurloon:                          11,69  

 
  LOONHEFFING  

   Datum in dienst: 18-05-2009 Normaal  tarief: 85,41 627,23 

     Bijzonder tarief: 0,00                      0,00 

 

 

Onb verlof: 

 

  Heffingskorting: 

 

Toepassen 

 

   

Wachturen: 

 

  Tabelkleur Wit    RESERVERINGEN  

Plusuren: 
 

  Loontijdvak  

 

Maand  Periodiek 

 

Cumulatief 

 Minuren:   Minimumloon: 1.446,60 

 

Vakantiegeld: 66,87 66,87 

Saldo: 

 

  Jaarloon BT: 7.000,00 

 

Vakantiedagen: 88,52 

 

264,83 

    Percentage BT: 33,10 
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mailto:collectief@brandnewday.nl


1) Periode:  

Hier staat de periode welke deze loonstrook betreft. 

 
2) Medewerker: 

Hier staan je persoonsgegevens en je (personeelsnummer van Please). 

  
3) SV Dagen:  

Dit zijn de werkelijk gewerkte dagen. De SV-dagen worden gebruikt voor de berekening van de hoogte en 

duur van de werknemersverzekeringsuitkering (bijv. ww). Het begrip „SV‟ of „SVW‟ „sociale verzekering wet‟ 

is de verzamelnaam voor verzekeringen als de ZW, WW en WAO. Er wordt ook wel gesproken over premies 

volksverzekering. 

  
4) BSN-nummer (Burgerservicenummer):  

BSN (voorheen Sofi) nummer. Dit is een uniek persoonsnummer en staat onder andere op je ID-kaart, 

paspoort, rijbewijs en belastingaangifte. Controleer ook de eerste keer of dit nummer  goed is ingevuld. 

  
5) Geboortedatum:  

Controleer altijd even of deze juist is. 

  
6) Uurloon:  

Het bruto uurloon, ook wel “het kale brutoloon” genoemd. Dit is het loon  over deze periode exclusief 

vakantietoeslagen en waarvan de belasting en premies nog niet zijn afgetrokken.  

  
7) Datum in dienst:  

De datum waarop je in dienst bent getreden bij Please. 

  
8) Heffingskorting: 

De loonheffingskorting is een korting op de belastingen die je moet betalen. Deze korting is afhankelijk van  

je inkomen. Voorafgaand aan je eerste werkdag bij Please heb je via het arbeidscontract aangegeven of wij 

de  loonheffingskorting moeten „Toepassen‟. Let op: je mag enkel bij 1 werkgever de loonheffingskorting 

toepassen. Het is verstandig om de loonheffingskorting toe te passen bij de werkgever met het hoogste 

bruto loon. Verschillen kunnen via de jaarlijkse aangiftebiljetten met  de belastingdienst verrekend worden. 

  
9) Tabelkleur:  

De tabelkleur is meestal wit. Dit betekent dat je loon krijgt, van je huidige werk. 

De tabelkleur kan ook groen zijn, maar dan krijg je inkomsten uit vroegere dienstbetrekking, bijvoorbeeld 

WAO of een WW uitkering. 

  
10) Loontijdvak:  

Hier staat over welke periode je loon wordt uitbetaald. Dit wordt per maand, per 4 weken of per week 

gedaan. De betaaldata voor het hele jaar kun je terugvinden  op de salariskalender van Please.  

    
11) Minimumloon:  

Hier staat het wettelijk minimumloon voor een werknemer met volledige (fulltime) baan en met een leeftijd 

van 23 jaar en ouder. Betaling van loon onder dit minimum is verboden. 

  
12) Jaarloon BT (bijzonder tarief):  

De hoogte van het Bijzondere Belastingtarief  (zie punt 23) wordt bepaald door de hoogte van het  inkomen 

van het afgelopen jaar.  Bij nieuwe werknemers zal het Jaarloon BT berekend worden aan de hand van het 

loonheffingsbedrag (zie punt 32). 

  
  



13) Percentage BT:  

Over de bedragen welke staan in de kolom „Bijzonder‟( zie punt 23) moet dit percentage aan belasting 

worden betaald. 

  
14) Loon SVW:  

Dit is het loonbedrag van deze periode waarover sociale verzekeringspremies verschuldigd zijn (zie punt 

24). 

  
15) Loon LH:  

Dit is het loonbedrag van deze periode  waarover loonbelasting verschuldigd is (zie punt 32). 

 
16) Arbeidskorting:  

Als de loonheffingskorting op „Toepassen‟ staat (zie punt 8) dan wordt deze arbeidskorting direct met het 

salaris verrekend. Anders kan dit verrekend worden via de aangifte inkomstenbelasting aan het einde van 

het jaar. 

  
17) Normaal tarief:  

Dit betreft het ingehouden verschuldigde bedrag aan loonbelasting (zie punt 15).  

  
18) Bijzonder tarief:  

Dit is het ingehouden verschuldigde bedrag aan loonbelasting volgens het Bijzonder Tarief (zie punt 13). 

  
19) Vakantiegeld: 

Dit is het bruto gespaarde vakantiegeld dat in mei of juni van ieder jaar wordt uitbetaald (of aan het einde 

van het dienstverband). Als het vakantiegeld 0,00 is, dan zit het vakantiegeld al bij het loon inbegrepen en 

hoef je niet tot mei of juni te wachten(zie punt 27). 

 
20) Vakantiedagen: 

Bij ieder gewerkt uur reserveer je geld voor je vakantiedagen of je vakantie-uren Het hier vermelde 

cumulatief bedrag is wat je dit jaar al gespaard hebt. Als je dit bedrag deelt door je uurloon (punt 6) dan weet 

je precies hoeveel vrije uren je al hebt opgebouwd.    

Wanneer  je vakantiedagen punt 20 op 0,00 staan:  

A) Als punt 19 niet op 0,00 staat dan heb je een arbeidscontract met vaste uren en een vast salaris. 

Je vakantie-uren worden via een verlofkaart bijgehouden. Voor meer informatie kun je altijd even 

contact met ons opnemen.  

B) Deze uren zijn al bij het loon inbegrepen, zij worden dus direct uitbetaald (zie punt 26). 

 
21) Cumulatief: 

Hier worden alle totaalbedragen weergegeven van het lopende jaar inclusief deze periode. 

 
22) Normaal:  

Loon waarover de loonbelasting wordt berekend van deze periode. 

  
23) Bijzonder (tarief):  

Bij betalingen van overwerk, vakantiegeld, bonussen etc. gelden andere loonheffingstarieven, Dit bijzonder 

tarief is van toepassing op de hier vermelde bedragen (zie punt 12). 

 
24) SVW: 

Hier staat het loon waarover de premies volksverzekering worden berekend van deze periode.  

 
25) Salaris (Uit uren gewerkt): 

Totaal gewerkte uren in deze periode 
  



26) Directe uitbetaling van vakantie-uren: 

Bij ieder gewerkt uur heb je ook recht op een stukje vakantie in dit geval kun je deze uren niet opnemen 

maar worden zij direct uitbetaald. (Zie punt 20). 

 Vergoeding = brutoloon (punt 28) x percentage (punt 26).  

 
27) Direct uitbetaling vakantietoeslag: 

De vakantietoeslag welke je deze maand hebt verdiend (zie punt 19). 

Vergoeding = brutoloon (punt 28) + vakantie-uren toeslag (punt 26) x percentage (punt 27). 

 
28) Brutoloon: 

Dit is het loon  over deze periode waarvan de belasting en premies nog niet zijn afgetrokken. 

brutoloon = aantal gewerkte uren (punt 25) x uurloon (punt 6). 

 
29) Pensioenpremie OP Werknemer:  

Hier staat onder "netto" het bedrag aan pensioenpremie welke deze periode is ingehouden. Dit bedrag wordt 

samen met de werkgeversbijdrage aan je pensioenkapitaal toegevoegd.  

   
30) ZVW Premie: (Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW)  

Deze zorgpremie is een percentage van het ontvangen brutoloon minus de pensioenpremie. 

De hoogte wordt jaarlijks wettelijk bepaald en staat los van de door jou afgesloten ziektekostenverzekering 

en de daarbij behorende verzekeringspremie. 

 
31) ZVW Werkgeversbijdrage:  

ZVW staat voor Zorgverzekeringswet  

Dit is een vergoeding van de werkgever aan de werknemer om de zorgkosten te compenseren, Deze 

vergoeding is meestal gelijk aan de door jou te betalen ZVW premie. 

  
32) Loonheffing:  

Iedereen in Nederland betaalt loonbelasting en premies volksverzekering. De hoogte hangt onder meer af 

van de hoogte van het brutoloon en de te ontvangen loonheffingskorting. 

  
33) Nettoloon:  

Dit loon ontvang je op je bankrekening. Hier zijn alle belastingen en premies al vanaf. 

 
34) Betalingen:  

Hier staan de netto uitbetaalde bedragen en op welke bankrekeningnummers deze zijn overgemaakt. 

  
 


