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I n l e i d in g
Als per so neels lid ont vangt u elke maand een sa la ris be ta ling en een sa la ris strook. Uw werk ge ver heeft de sa la ris ad mi ni stra tie ge au to ma ti seerd met be hulp van het sa la ris sys teem Gemal Direct bij Raet in Amers foort.
In dit boek je wordt be schre ven wat u zoal op de sa la ris strook kunt te gen ko men
en wat dat be te kent. Als u de ach ter om slag uit klapt, ziet u daar op een ver kleind voor beeld van de sa la ris strook af ge drukt. De toe lich ting in dit boek je is
op dat voor beeld ge ba seerd. De af ge beel de sa la ris strook betreft ja nua ri 2010
op basis van de gegevens die toen bekend waren. Wijzigingen die later in het
jaar bekend zijn geworden, zijn dus nog niet in dit boekje verwerkt. Ach ter in
het boek je is een ver kla ring van af kor tin gen en be grip pen op ge no men.
Dit boek je is voor al be doeld voor werk ne mers die zijn aan ge meld bij het Al ge meen Bur ger lijk Pen si oen fonds. Dit boek je is met name van toe pas sing voor
werk ne mers bij een onderwijs sec tor (bij voor beeld primair onderwijs of voortgezet onderwijs).
Met dit boek je wil len we u een hulp mid del aan rei ken, zo dat u enigs zins weg wijs
kunt wor den uit alle in for ma tie die op de sa la ris strook wordt ver meld. De toe lich ting be vat vrij veel in for ma tie die u waar schijn lijk niet steeds no dig heeft.
Het is daar om ver stan dig het boek je te be wa ren, zo dat u het in voor ko men de
ge val len kunt raad ple gen.
Aan de in houd van deze bro chu re kun nen geen rech ten wor den ont leend.
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De sa l a r i s b e re ke n i n g
De ma nier waar op de sa la ris be re ke ning plaats vindt, ziet u sterk ver een vou digd
hier on der in een sche ma. Niet alle daar ver mel de pos ten ko men ook al tijd voor.
Pos ten (zo als ‘be las te ver goe din gen’) die met een +te ken in het sche ma staan
wor den bij ge teld; pos ten (zo als ‘pre mie pen si oen’) die met een -/-te ken in het
sche ma staan, wor den af ge trok ken.
sa la ris (of uren x uur loon)
+

be las te ver goe din gen

-/- spaar loon (af trek post loon loon hef fing en loon SV)
-/- inleg levensloop (aftrekpost voor loonheffing en
loon ZVW)
fis ca le waar de ring voor reis kos ten, ver goe din gen in
na tu ra (bij tel post loon loon hef fing en loon SV)
-/- pre mie
pre mie
premie
premie
+

pen si oen
AOP
VUT/FPU basis
partner PP

werkgeversbijdrage inkomensafhankelijke premie
ZVW (bijtelpost loon loonheffing)

-/- werknemersbijdrage inkomensafhankelijke premie
ZVW
-/- loon hef fing
-/- inhouding premie WIA-WGA
+

on be las te ver goe din gen

-/- on be las te in hou din gen
=

net to uit te be ta len

Deze me tho de van sa la ris be re ke ning is ook ge bruikt op de voorbeeld-sa la ris strook. Van af de volgende blad zij de leest u wat waar op de sa la ris strook staat.
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H et b o ve n ste deel van de sa l a r i s st ro o k
Linksbo ven wor dt af ge drukt:
23635: Het num mer waar on der uw werk ge ver bij Raet be kend is.
0026: Het in stel lings num mer. Hier mee kan uw werk ge ver het to ta le per so neels be stand on der ver de len.
0881026: Een num mer ten be hoe ve van de ad mi ni stra tie van uw werk ge ver,
bij voor beeld uw af de lings num mer.
Daar naast staat het registratienummer waaronder u bekend bent in de sa la ris ad mi ni stra tie. Daar on der zijn de naam-, adres- en woon plaats ge ge vens ver meld
van uw werk ge ver. Daar on der kan ver meld zijn over wel ke pe ri o de de sa la ris be ta ling plaats vindt. Ten slot te kun nen nog me de de lin gen wor den af ge drukt die
voor u van be lang zijn, zo als Uw sa la ris is ge wij zigd.
Rechtsbo ven wor dt afge drukt:
Ka velnr: Dit num mer geeft aan wan neer de sa la ris ver wer king bij Raet is uit ge voerd. Dit ge ge ven is voor u niet van be lang.
Afnr: Dit num mer is een weergave van datum en tijdstip van de verwerking
van de salarissen.
Pro duc tie: Het num mer van de sa la ris pro duc tie (maand), hier 01 ( januari).
Wijz.stam geg (wij zi ging stam ge ge vens): Het num mer van de maand en de
laat ste twee cij fers van het jaar waar in voor het laatst iets is ge wij zigd in uw
vas te ge ge vens (bij voor beeld: sa la ris, adres), hier 0110 (ja nua ri 2010).
Volg num mer: Het volg num mer van de sa la ris strook die voor u is ver vaar digd
in dit ka len der jaar (hier 01, dus de eer ste sa la ris strook).
Pe ri o de: De maand waar op de pro duc tie be trek king heeft (hier 01: ja nua ri).
Jaar: Het ka len der jaar, hier 2010.
Daar on der wordt nog maals uw registratie num mer van de salarisadministratie
af ge drukt en daar on der uw naam, adres en woon plaats.
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H et m i d d e n deel van de sa l a r i s st ro o k
Het mid del ste ge deel te van de sa la ris strook be vat de fei te lij ke sa la ris be re ke ning. Van links naar rechts ziet u daar de vol gen de ko lom men:
Perc./Aan tal: In deze ko lom staat het per cen ta ge, de factor of het aan tal
uren of da gen waar mee een be re ke ning plaats vindt.
Om schrij ving: Een (ver kor te) be na ming van de di ver se be dra gen die uw sa la ris beïn vloe den.
Be re ke ning over: Hier treft u een be drag (de ba sis of grond slag) aan waar over de be re ke ning met het ‘per cen ta ge’ of het ‘aan tal’ plaats vindt.
To ta len be ta ling en To ta len in hou ding: De uit komst van de be re ke ning.
Ln SV: Loon voor so ci a le ver ze ke rin gen. In deze ko lom wordt met de let ter J
(= Ja) aan ge ge ven over wel ke be dra gen de pre mies SV (So ci a le Ver ze ke ring)
moe ten wor den be re kend. Een voorbeeld van een premie SV was de premie
(pseudo) WW, die per januari 2009 vervallen is.
Omdat het begrip loon SV nog steeds op uw salarisstrook voorkomt en nog
van belang kan zijn bij de berekening van de werknemersbijdrage WIA-WGA (zie
hierna bij Inh WN WIA-WGA), volgt hierna nog een kleine toelichting: De berekeningsgrondslag van de premies sociale verzekeringen is het loon SV. Dit
bedrag kunt u berekenen door alle bedragen op te tellen waarbij in de kolom
LN SV een J staat. Het loon SV is als volgt sa men ge steld:
sa la ris
-/- spaarloon
-/- premie pensioen
-/- premie AOP
-/- premie VUT/FPU basis
+

inkomenstoeslag

=

loon SV

€ 3.973,00
€ 51,09
€ 233,82
€ 3,06
€ 109,86
€ 31,00
€ 3.606,17

Ln Loonh ta bel: Loon waar over de loon hef fing is be re kend vol gens de loon hef fings ta bel.
Ln Loonh ta rief: Loon waar over de loon hef fing is be re kend vol gens bij zon der ta rief. Bij een ma li ge be ta lin gen, zo als bij voor beeld va kan tie toe slag of over werk wordt een per cen ta ge bijzonder tarief toe ge past als dit voor u voor de li ger is dan de loon hef fings ta bel.
6
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Waar van een ma lig: In deze ko lom kunt u de bruto-net to be re ke ning zien van
de een ma li ge of in ci den te le be ta lin gen, zo als va kan tie toe slag.

De sa l a r i s b e re ke n in g in d e ta il
Van af hier worden de regels op de voorbeeld salarisstrook stuk voor stuk
beschreven. Er wordt soms ook toe lich ting ge ge ven op re gels die niet op de
voorbeeld-sa la ris strook staan, maar wel kun nen voor ko men.
Sa la ris: Het voor u gel den de bru to sa la ris, in dit ge val € 3.973,00. De werk ne mer op de voorbeeld-sa la ris strook werkt full time: hij heeft een werktijdfactor van 1,0000 (oftewel een parttimepercentage van 100%). Het be drag van
€ 3.973,00 (sa la ris bij vol le di ge dienst be trek king) wordt ver me nig vul digd met
de werktijdfactor. Het re sul taat is dan het be drag dat is weer ge ge ven in de ko lom To ta len be ta ling. Om dat op de voor beeld strook wordt uit ge gaan van
een werk ne mer die full time werkt, komt het be drag van € 3.973,00 voor in bei de ko lom men.
Spaar loon (zie ook hierna bij Levensloop): U kunt deel ne men aan een spaar loon re ge ling. Het spaar be drag is een deel van uw bru to loon (vaak een vast be drag) dat door uw werk ge ver op uw apar te spaar re ke ning wordt ge stort. Dit
‘ge spaar de loon’ is ge bon den aan een wet te lijk jaar maxi mum (in 2010
€ 613,00). Over het spaar loon zijn geen SV-pre mies en loon hef fing ver schul digd. Op de voor beeld strook is het be drag dan ook ne ga tief op ge no men in de
ko lom Ln Loonh ta bel. Als u ech ter niet meer vol doet aan de voor waar den
van de spaar loon re ge ling (bij voor beeld bij tus sen tijds on ge oor loofd op ne men
van het spaar te goed), dan moet als nog loon hef fing en SV-pre mies over het ge spaar de be drag wor den in ge hou den.
Levensloop (deze regel komt niet voor op de voorbeeld salarisstrook): Met de
levensloopregeling kunt u sparen om in de toekomst een periode met onbetaald
verlof te gaan of bijvoorbeeld om eerder met pensioen te gaan. U kunt niet
tegelijkertijd deelnemen aan de spaarloonregeling en aan de levensloopregeling.
Als u deelneemt aan de levensloopregeling geldt het volgende. U hoeft over
het bedrag dat u als levensloopbedrag laat inhouden geen loonheffing (LH) of
de inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet (ZVW) te betalen, maar u
moet er wel premies werknemersverzekeringen over betalen. Wanneer u het
gespaarde bedrag gaat opnemen voor verlof, geldt het omgekeerde: u hoeft
geen premies werknemersverzekeringen meer te betalen maar u moet dan nog
wel de premies LH of ZVW betalen. Op de salarisstrook is de afhandeling vergeuit leg sa la ris strook - 2010
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lijkbaar met spaarloon: het levensloopbedrag is negatief opgenomen in de
kolom Ln Loonh tabel maar in tegenstelling tot spaarloon staat er geen J
voor dit bedrag in de kolom Ln SV. Het (negatieve) levensloopbedrag verlaagt
dus niet het loon waarover u premies werknemersverzekering betaalt, met
andere woorden: u moet over uw inleg levensloop wel premies werknemersverzekeringen betalen, zodat de grondslag voor een eventuele uitkering niet wordt
verlaagd.
Het kan in uw CAO geregeld zijn dat uw werkgever een bijdrage geeft voor
het levensloopsparen. Over de bijdrage moet u LH en premies werknemersverzekeringen betalen. Wanneer u de bijdrage inlegt in uw levensloopregeling,
worden de LH en de premies ZVW weer verrekend.
Pre mie pen si oen: Als werknemer bent u aangemeld bij het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds. De pensioengrondslag voor de premies wordt
bepaald door middel van het zogenaamde jaarinkomen ABP. Dit jaarinkomen
wordt eenmaal per jaar vastgesteld in de maand januari of in de maand van indiensttreding. De vaststelling van het jaarinkomen gebeurt als volgt:
sa la ris en vas te toe la gen, bijvoorbeeld inkomenstoeslag (die tot de pen si oen grond slag be ho ren)

€ 4.004,00

+

to taal in ci den te le ver goe din gen vo rig jaar die tot
de pen si oen grond slag be ho ren

€ 27,69

+

va kan tie toe slag, be re kend over:
• sa la ris
• vas te toe la ge in de ba sis va kan tie toe slag
• to taal in ci den te le ver goe din gen op ge no men in
de ba sis va kan tie toe slag

€ 317,84

+

een (even tu e le) struc tu re le ein de jaars uit ke ring

€ 294,00

+

een (even tu e le) werkgeversbijdrage levensloop

=

totaal

=

totaal op jaarbasis

-

debrutering OHT: 55.722,36 - (55.722,36 : 1,019) *

=

fulltime jaar in ko men ABP

€ 00,00
€ 4.643,53
€ 55.722,36
€ 791,85
€ 54.930,51

* In het verleden bestond een toeslag (OHT) die bij de afschaffing in het salaris
is opgenomen (zie bij “Afkortingen en begrippen” bij OHT). Om te voorkomen
dat hierdoor ook de pensioenlasten ineens te sterk stijgen, past het ABP
‘debrutering’ toe, dat wil zeggen: de verhoging voor de pensioen-(premie) berekening wordt ongedaan gemaakt door het jaarinkomen te delen door 1,019.
Deze verhoging is gebonden aan een maximumbedrag (€ 791,85) omdat u per
jaar ook een maximumbedrag aan overhevelingstoeslag kon ontvangen.
Het jaar in ko men wordt op full time ba sis be paald. Door het jaar in ko men te de 8
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len door 12 ver krijgt u de maan de lijk se grond slag pen si oen fonds. Over deze
maand grond slag bent u een aan tal pre mies ver schul digd: pre mies pen si oen,
pre mie VUT/FPU basis, (eventueel) premie partner PP, premie AOP. Het per cen ta ge va kan tie toe slag is 8%. Het full time jaar in ko men ABP is € 54.930,51 en
de maandgrondslag is € 4.577,54 (€ 54.930,51 : 12). Over € 875,00 per maand
(de franchise) hoeft u geen pre mie te be ta len.
De pen si oen pre mie (ABP Keuzepensioen, ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen incl. ANW) wordt be re kend over € 4.577,54 mi nus € 875,00 =
€ 3.702,54. Het in hou dings per cen ta ge is 6,315%.
Pre mie AOP: Voor de be re ke ning van de pre mie AOP (ArbeidsOngeschiktheidsPensioen) geldt een fran chi se van € 1.516,66 per maand. De pre mie AOP
wordt dus be re kend over € 4.577,54 mi nus € 1.516,66 = € 3.060,88.
De hoogte van de premie wordt bepaald door de (onderwijs)sector waarin u
werkzaam bent. Op de voorbeeldstrook geldt een percentage van 0,10% voor
het voortgezet onderwijs.
Pre mie partner PP (deze re gel komt niet voor op de voor beeld sa la ris strook): Bij de wijzigingen met betrekking tot de pensioenregeling ABP per
2004, zijn onder andere afspraken gemaakt over de halvering van het nabestaandenpensioen als de ABP-deelnemer na zijn 65e overlijdt. U kunt er echter
voor gekozen hebben om op vrijwillige basis deze opbouw van het nabestaandenpensioen op het oude niveau handhaven. In dat geval ziet u op de strook de
post Premie partner PP.
Pr.VUT/FPU basis: De pre mie VUT/FPU (Flexi bel Pen si oen en Uit tre den, ook
wel Overgangspremie VPL genoemd) basis wordt be re kend over de maand grond slag, dus hier over € 4.577,54. De verdeling werkgever/werknemer
bedraagt: werkgever 1,60%; werknemer 2,40%. Voor werknemers geboren
vóór 1950 kunnen nog speciale overgangsmaatregelen bestaan.
Bij de be re ke ning van de hier voor ge noem de ABP-pre mies gel den geen maxi mum en/of mi ni mum in hou din gen. Als u part ti me werkt, wor den al deze be dra gen om ge re kend met uw deel tijd per cen ta ge. De door u be taal de pre mies pen si oen, premie AOP, premie partner PP en VUT/FPU basis, zijn af trek pos ten voor
de be re ke ning van de loon hef fing en pre mie SV.
Inkomenstoeslag: Ter compensatie van ziektekosten ontvangt u een inkomenstoeslag. Het bedrag geldt bij een dienstverband van 100%. Bij andere
percentages wordt dit bedrag naar evenredigheid uitbetaald.
WG ZVW basis: De werkgeversbijdrage voor de basisverzekering bedraagt
7,05% over de grondslag voor de ZVW. Zie bij Ink.afh.bydr ZVW.
uit leg sa la ris strook - 2010
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Loon hef fing (en Loon hef fing BT ) : De be dra gen waar over de in hou ding
plaats vindt, treft u, op ge teld, aan in de ko lom men Ln Loonh ta bel (en Ln
Loonh ta rief).
Reiskostenverg: Wan neer u van uw werk ge ver een ki lo me ter ver goe ding ont vangt, is deze ver goe ding tot een maxi mum van (in 2010) € 0,19 per kilometer
on be last. Dit geldt zowel voor woon-werkreizen als dienstreizen. Be draagt de
ver goe ding meer, dan be taalt u over het meer de re loon hef fing en pre mie SV.
Op de voorbeeldstrook is sprake van een onbelaste vergoeding van € 62,39
voor woon-werkreizen.
Ink.afh.bydr ZVW: In het zorgstelsel is sprake van een basisverzekering
en, op vrijwillige basis, een aanvullende verzekering. Voor de basisverzekering betaalt u een inkomensafhankelijke procentuele premie en een vast
bedrag als nominale premie. De nominale premie betaalt u zelf buiten uw
salarisadministratie om. Uw werkgever moet de inkomensafhankelijke procentuele premie aan u vergoeden.
De inkomensafhankelijke premie ziet u terug op de salarisstrook als
€ 194,98 (Ink.afh.bydr ZVW). Dit wordt berekend over de grondslag ZVW
maar maximaal over € 33.189,00 per jaar. Deze grondslag vindt u op de salarisstrook terug in het onderste deel onder Berekeningsgegevens als
€ 2.765,73 Ln ZVW max tar. De grondslag is in principe gelijk aan de
grondslag voor de loonheffing (zie de kolom Ln Loonh tabel) minus de
vergoeding die uw werkgever geeft voor de inkomensafhankelijke premie.
Deze vergoeding ziet u terug als € 194,98 WG ZVW basis.
Inh WN WIA-WGA (deze regel komt niet voor op de voorbeeld salarisstrook):
Tot en met 2005 was de premie WAO een volledige werkgeversbijdrage. Met de
invoering van de wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is hier een
verandering in gekomen. De WIA bestaat uit de IVA (regeling
Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) en de WGA (regeling
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Uw werkgever mag voor het
WGA-deel van de WIA een werknemersbijdrage inhouden tot maximaal 50% van
de werkgeversbijdrage.
Op uw salarisstrook kan daarom een post inhouding werknemer WIA-WGA
(Inh WN WIA-WGA) voorkomen van bijvoorbeeld 0,295%.
To taal: Al vo rens het netto-salaris te be re ke nen, wor den de ver schil len de ko lom men eerst op ge teld.
Net to: Door het to taal be drag van de ko lom Totalen be ta ling te ver min de ren met het to taal be drag van de ko lom Totalen in hou ding komt u op uw
netto-sa la ris. Dit be drag wordt aan u over ge maakt.
10
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Her re kend van af ja nua ri (deze re gel staat niet op de voorbeeld-sa la ris strook): Zie bij de be schrij ving van Her re ke ning hier na.
Uit be ta ling: On der Uit be ta ling wordt het bank-/gi ro num mer ver meld
waar naar het sa la ris wordt over ge maakt. Daar kun nen ook meer de re num mers
ver meld staan bij voor beeld om dat een deel van het sa la ris als spaar loon of
levensloopinleg op een apar te re ke ning wordt ge stort.
In het onderwijs zijn er veel leerkrachten die bij schoolbesturen 'korttijdelijk'
werken. Deze leerkrachten werken bij verschillende scholen binnen één bestuur
of zelfs bij meerdere besturen en werken hoofdzakelijk als vervanger wegens
ziekte of om andere afwezigheid van een collega. Door deze wisselende inzet
ontvangen deze leerkrachten vrijwel iedere maand een wisselende salarisuitbetaling. In de kolommen Periode van aanstelling, BRIN/korte
omschr. school en WTF aanstelling worden uw aanstellingen weergegeven en heeft u hierdoor inzicht in de uitbetaalde vervangingen en aanstellingen.

H et o n d e r ste deel van de sa l a r i s st ro o k
Op dit on der ste ge deel te wor den in drie ko lom men ex tra ge ge vens af ge drukt.
■ In de ko lom Al ge me ne ge ge vens zijn dat en ke le per soons ge ge vens zo als
die in de sa la ris ad mi ni stra tie zijn op ge no men, bijvoorbeeld uw carrièrepatroon.
■ In de ko lom Be re ke ningsge ge vens zijn dat on der an de re:
● Jaarln bijz.bel .: Dit is het jaar sa la ris voor de be pa ling van het per cen ta ge loon hef fing vol gens bij zon der ta rief.
● Recht VT: Het voor u ge re ser veer de be drag va kan tie toe slag (VT) over
deze maand.
● Ln ZVW max tar: De maximale grondslag waarover de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW wordt berekend.
De ove ri ge pos ten in deze ko lom spre ken voor zich of zijn voor u niet van
be lang.
■ In de ko lom To ta len t/m deze be re ke ning staat een aan tal be dra gen
tot en met de lo pen de maand.
In de ko lom men Al ge me ne ge ge vens en Be re ke ningsge ge vens kun nen
meer of min der ge ge vens voor ko men dan op uw ei gen sa la ris strook of op de
voor beeld sa la ris strook. Dit komt doordat uw werk ge ver ex tra ge ge vens kan la ten af druk ken die hij van be lang vindt.
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H e r re ke n i n g
Wan neer in de loop van een jaar wij zi gin gen op tre den, bij voor beeld een salarisver ho ging conform CAO, dan gel den die vaak met te rug wer ken de kracht. In dat
geval kunt u mogelijk een na be ta ling ont van gen. Er is dan spra ke van een ‘her re ke ning’ over één of meer maan den.
Op de sa la ris strook wordt een der ge lij ke her re ke ning apart zicht baar en wel di rect na de sa la ris be re ke ning van de ‘ge wo ne’ maand. In die apar te op som ming
wor den dan voor on der de len van de sa la ris be re ke ning die op nieuw zijn vast ge steld, de ver schil len zicht baar ge maakt tus sen de oor spron ke lij ke sa la ris be re ke ning(en) en de nu uit ge voer de her re ke ning.
Ook deze ver schil len lei den, op ge teld, tot een netto-uit komst die sa men met
het netto-be drag van de ‘ge wo ne’ sa la ris be re ke ning aan u wordt over ge maakt.

Aa n v u l l e n d e i n fo r m a t i e
Op de voor gaan de blad zij den zijn de be lang rijk ste pos ten be han deld die op uw
sa la ris strook kun nen voorko men. Niet al les wat zich kan voor doen is toe ge licht.
Zo als al eer der ver meld, gel den voor werk ne mers die niet zijn aan ge meld bij
het Al ge meen Bur ger lijk Pen si oen fonds, an de re in hou din gen op het sa la ris dan
bij het voor beeld in dit boek je.
Wilt u naar aan lei ding van dit boek je meer we ten, bij voor beeld over de in kom sten be las ting, raad pleeg dan een be las ting gids of de internet-site van de
Belastingdienst.
Op de website van Raet (www.raet.nl) kunt u met het programma Proforma Lite
zelf een salarisberekening maken van bruto naar netto of van netto naar bruto.
U kunt bijvoorbeeld naar aanleiding van een toekomstige salariswijziging uw
nieuwe netto salaris berekenen.

Af ko r t i n g e n e n b e g r ip p e n
ABP: Al ge meen Bur ger lijk Pen si oen fonds.
ANW: Af kor ting voor Al ge me ne Na be staan den wet. Dit is een zo ge he ten ‘volks 12
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ver ze ke ring’. De pre mie is op ge no men in de ‘loon hef fing’. De ANW is in 1996 in
de plaats ge ko men van de AWW (de Al ge me ne We du wen- en We zen wet).
AOP (of AP): Af kor ting voor ArbeidsOngeschiktheidsPensioen, voorheen IP
(Invaliditeitspensioen).
AOW: Af kor ting voor Al ge me ne Ou der doms Wet. Dit is een zo ge he ten ‘volks ver ze ke ring’. Deze pre mie is op ge no men in de ‘loon hef fing’.
Arbeidskorting: Een vorm van heffingskorting, zie bij
Heffingskortingen.
AWBZ: Af kor ting voor Al ge me ne Wet Bij zon de re Ziek te kos ten. Dit is een zo ge he ten ‘volks ver ze ke ring’. Deze pre mie is op ge no men in de ‘loon hef fing’.
BAPO: Afkorting voor Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen. Onder bepaalde
voorwaarden kunt u deelnemen aan een BAPO-regeling. Op uw salarisstrook
ziet u dan een regel Korting BAPO voorafgegaan door een percentage. In de
kolom Berekening over ziet u over welk bedrag deze BAPO-korting wordt
berekend. Dit bedrag is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid BAPOuren die u opneemt. Daarna ziet u in de kolom Totalen Inhouding het
bedrag dat u bijdraagt voor dit verlof.
BSN: Afkorting voor BurgerServiceNummer. Het BSN is in principe hetzelfde
nummer als het SoFi-nummer. Op de salarisstrook wordt dit vermeld als
BSN/sofi-nummer.
EJU: Eindejaarsuitkering.
Franchise-be drag: Een be drag waar over geen pre mie be rekend/betaald
hoeft te wor den.
Grond slag: Een tel ling waar van het to taal dient om iets te be re ke nen.
Heffingskortingen: kortingen op de belasting en premies die u betaalt. Bij
het inhouden van de loonbelasting en premies houdt uw werkgever al rekening
met de loonheffingskorting die voor u van toepassing is. Eventuele andere heffingskortingen die voor u van toepassing kunnen zijn, worden niet via uw salaris geregeld. Meer informatie hierover kunt u krijgen van de Belastingdienst.
Loon hef fing: De in hou ding van de loon be las ting en de pre mies voor de volks ver ze ke rin gen AOW, AWW (in mid dels ANW) en AWBZ.
OHT: Af kor ting voor Over He ve lings Toe slag. In het verleden is het betalen van
uit leg sa la ris strook - 2010
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bepaalde premies overgeheveld van de werkgever naar de werknemer. Ter
compensatie daarvan kreeg de werknemer vanaf dat moment een bedrag ‘overhevelingstoeslag’ (OHT). Op uw salarisstroken van voor 2001 konden daarom
posten als Overhevelingstslg en OHT tarief of OHT voordeel voorkomen.
Het bedrag overhevelingstoeslag was een percentage over bepaalde salariscomponenten en was gebonden aan een maximum per jaar. De overhevelingstoeslag is met ingang van 1 januari 2001 vervallen. In plaats daarvan mochten brutosalariscomponenten met een bepaald percentage verhoogd worden
(tot een bepaald maximumbedrag per jaar): de zogeheten ‘brutering van de
overhevelingstoeslag’. Om te voorkomen dat de verhoging van het brutosalaris
ook doorwerkt in het pensioen, houdt het ABP bij de premievaststelling rekening met de verhoging.
OOW: Af kor ting van onder de werknemersverzekeringen brengen van overheidspersoneel (ingevoerd per 2001).
PF: Afkorting voor pensioenfonds.
Partner PP: Afkorting voor PartnerPlusPensioen.
Pseu do in hou din gen: Deze in hou din gen zijn een stap rich ting het on der de
so ci a le ze ker heid bren gen van werk ne mers in een (semi-)over heids sec tor
(ingevoerd per 2001). Een voorbeeld hiervan was tot 2009 de inhouding pseudo
WW.
SV: So ci a le Ver ze ke rin gen. Het be grip ‘so ci a le ver ze ke ring’ is de ver za mel naam
voor volksver ze ke rin gen en werknemersverzekeringen.
Volks ver ze ke ring: Dit zijn de AOW, de ANW en de AWBZ. Het ken merk van
een volks ver ze ke ring is dat elke in ge ze te ne vol gens die wet ver ze kerd is. De
pre mies voor deze ver ze ke rin gen wor den, sa men met de loon be las ting, in ge hou den als één be drag on der de naam ‘loon hef fing’. De AKW (Algemene
KinderbijslagWet) wordt ook tot de volksverzekeringen gerekend maar hiervoor
betaalt u geen premie.
VT: Af kor ting voor Va kan tie Toe slag.
WAO en WIA: Afkorting voor Wet op de ArbeidsOngeschiktheidsverzekering. De
WAO is een werknemersverzekering. De WAO is vervangen door de WIA: de wet
Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet bestaat uit twee delen: de
regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).
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Werk ne mers ver ze ke ring: Dit zijn de ZW, de WW en de WAO-WIA. Het ken merk van een werk ne mers ver ze ke ring is dat al leen werk ne mers vol gens deze
wet ver ze kerd zijn.
WW: Af kor ting voor Werk loos heids wet. De WW is een werk ne mers ver ze ke ring.
Per januari 2009 is de inhouding hiervoor vervallen.
ZVW: Afkorting voor Zorgverzekeringswet.
ZW: Afkorting voor ZiekteWet. De ZW is een werknemersverzekering.
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Volgnummer
01
Periode
01
Jaar
2010

VOB College sal.jan.2010
Reg.nr. 260026
De Heer JW Buitenhof

Uw salaris is gewijzigd

Oostbaan 9
4498 LP Burgerdam

Perc./
Aantal

1,0000
6,315 %
0,100 %
2,400 %
7,050 %
7,050 %

Omschrijving

Salaris
Spaarloon
Premie pensioen
Premie AOP
Pr.VUT/FPU basis
Inkomenstoeslag
WG ZVW basis
Loonheffing
Reiskostenverg
Ink.afh.bydr ZVW

Uitbetaling:
Bankgironummer:
Bankgironummer:

Berekening
Totalen
over
Betaling Inhouding
3973,00

3973,00

3702,54
3060,88
4577,54
2765,73
3801,15

233,82
3,06
109,86
31,00
194,98
1179,58

Netto

2540,07

228719186
390198218

2488,98
51,09

Algemene gegevens
Salaris
3973,00
Minimumloon
1407,60
Carrièrepatroon
LE
Trede car.patroon
05
Werktijd factor
1,0000
Arbeidsduur
159,72
Periode periodiek
augustus
LH-tabel
wit
Loonheffingskorting
ja
Perc. LH bijz.tarief
42,00
Geboortedatum
26-08-1965
Datum in dienst
01-01-2007
Pensioenfonds
ABP
Verzekerd ZVW/ZW/WW/WAO-WIA
Nummer ink.verh
0701
BSN/sofi-nummer
123457099

Waarvan
eenmalig

J 3973,00
J –51,09
J –233,82
J
–3,06
J –109,86
J
31,00
194,98

194,98
4261,37

01-01-2007 t/m

Ln Loonh
tarief

62,39
2765,73

Totaal

Periode van aanstelling

Ln Ln Loonh
SV tabel

1721,30
3801,15

Reden spaarloonregeling

BRIN/korte omschr. school
10AB Columbus college

Berekeningsgegevens
Uurloon overwerk
Uurloon O.R.T.
Arbeidskorting
Jaarln bijz.bel.
SV-dagen
Dgn loonheffingen
Salarisdagen
Periode grndsl PF
Recht EJU
Recht VT
Ln ZVW max tar
Jaargrondslag PF

28,79
24,87
119,41
51969,04
21,00
21,75
31,00
4577,54
294,00
317,84
2765,73
54930,51

WTF aanstelling
1,0000

Totalen t/m deze berekening
Loon SV
Arbeidskorting
Inkomenstoeslag
Loon loonheffing
SV-dagen
Dgn loonheffingen
Salarisdagen
Periode grndsl PF
Recht EJU
Recht VT
Premie pensioen
Premie AOP
Premie VUT
Loonheffing
Ln ZVW max tar
Ink.afh.bydr ZVW

3606,17
119,41
31,00
3801,15
21,00
21,75
31,00
4577,54
294,00
2487,52
233,82
3,06
109,86
1179,58
2765,73
194,98

