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Omschrijving nummers loonstrook 
 Nr. Item Omschrijving 

1 medew.nr. Iedere medewerker krijgt een uniek nummer. Onder dit nummer ben je bekend bij 
  Flexpedia uitzendbureau bv. 
2 BSN/sofinummer BSN/Sociaalfiscaal  nummer. Iedere Nederlander en iedere legaal in Nederland 
  verblijvende buitenlander heeft een uniek sofinummer. Zonder sofinummer kan er 
  geen loon uitbetaald worden. Vanaf 01-01-2006 is tevens het Burger Service Nummer 
  (BSN) geïntroduceerd, uw sofinummer is tevens uw BSN. 
3 geboortedatum Hier staat je geboortedatum vermeld. 
4 m/v Je geslacht: m=mannelijk, v=vrouwelijk 
5 vest Het nummer van de vestiging waaronder je valt. 
6 wrm Werkmaatschappijnummer, ook wel loonbedrijf genoemd. Als je werkzaam bent in 
  Fase 1 of 2 en je verricht productie gerelateerd werk dan val je in wrm 2, ben je 
  werkzaam in Fase 3 of 4 dan val je in  wrm 4. Verricht je administratief werk dan val 
  je in wrm 1 (Fase 1 of 2) of wrm 3 (Fase 3 of 4). 
7 tabel Geeft aan tegen welke tabel (belastingdienst) je verloond wordt (2 = (witte) week 
  tabel, 4 = (witte) 4-weken tabel). De tabel bepaalt mede je loonheffing (belasting). 
8 Byz.tar % Bijzonder tarief percentage. Percentage loonheffing wat gehanteerd wordt bij 
  bijzondere beloningen; zoals vakantiegeld. Dit percentage is afhankelijk van het 
  jaarloon van het voorgaande jaar. 
  Als het bijzonder tarief percentage bijvoorbeeld 33,50% is en je bruto vakantiegeld 
  uitkering is € 100,- dan krijg je € 66,50 netto betaald (33,50% van € 100,- wordt dan 
  als belasting ingehouden). Deze belasting is vanuit de overheid opgelegd en geldt voor 
  elke werknemer in Nederland. 
9 Premies In dit vak kunt u zien welke premies er ingehouden worden op uw loon (j = ja, n = 
  nee). Premies en belastingen worden vanuit de overheid opgelegd en gelden voor elke 
  werknemer in Nederland. 

10 uurl. Het bruto bedrag dat je per uur verdient. 
11 min.uurl. Het wettelijke minimum uurloon voor jouw leeftijd. 
12 Periodeloon Alleen indien de verloning plaatsvindt tegen een vast salaris per periode (ongeacht 
  het aantal gewerkte uren) zal hier een waarde staan. Als uitzendkracht wordt je 
  altijd verloond tegen een uurloon en zal in dit vak dus 0,00 vermeld staan. 

13 dlt% Indien je een parttime functie vervuld zal hier het deeltijd (dlt) percentage vermeld 
  staan. Stel dat je 20 uur maakt, dan staat hier 50% vermeld. 

14 datum indienst Datum van indiensttreding. 
15 datum uitdienst Datum van uitdiensttreding. 
16 functie Functie die je vervult, mocht je in een week meerdere functies vervullen, dan zal er 
  meer één vermeld staan. 

17 loonbeslag saldo Indien Flexpedia verplicht wordt (van overheidswege) om loonbeslag toe te passen op jouw 
  loon, dan zal hier het bedrag vermeld staan wat nog openstaat aan loonbeslag. 

18 RC saldo Indien je netto loon negatief uitkomt (bijvoorbeeld door een correctie), dan zal het 
  negatieve bedrag in dit vakje worden vermeld (RC = Rekening Courant), bij de 
  volgende verloning zal dit bedrag verrekend worden met je nettoloon. 

19 spaarloon saldo Als je gebruik maakt van de spaarloon-regeling zal hier het bedrag worden vermeld 
  dat tot op heden is opgebouwd aan spaarloon (binnen het lopende jaar). 
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20 levensloop saldo Als je gebruik maakt van de levensloop-regeling zal hier het bedrag worden vermeld 
  dat tot op heden is opgebouwd voor de levensloop-regeling. Werknemer en 
  werkgeversbijdrage worden bij elkaar opgeteld. 

21 fisc.bijt.auto saldo Als je gebruik maakt van een auto van de zaak, zal hier het bedrag worden vermeld 
  dat tot op heden is verrekend aan fiscale bijtelling auto. 

22 bijdr.auto saldo Als je gebruik maakt van een auto van de zaak wordt hier het bedrag vermeld dat tot 
  op heden is verrekend aan eigen bijdrage auto. Dit bedrag is automatisch verrekend 
  met de fiscale bijtelling van de auto. 

23 adresgegevens Flexped  Hier staan de adresgegevens van je werkgever (Flexpedia). 
24 reserveringen “reservering%”; 
  Dit is het percentage dat per ingeboekt uur wordt gereserveerd. Uitgesplitst naar 
  “vakantiegeld”, “vak.dgn”, “fst.dgn”, “kort verz.” en eventueel “atv” en “tvt” (tijd voor 
  tijd). 
  “deze periode”; Overzicht van de, in de te verlonen periode, opgebouwde 
  reserveringen (a.d.h.v. de percentages). Afhankelijk van de fase zal “vak.dag”, 
  “fst.dgn”, “kort verz.” en “atv” in uren of in bedragen worden vermeld (Fase 1/2 in 
  bedragen, Fase 3/4 in uren). 
  ”cumulatief”; Overzicht van de opgebouwde reserveringen minus de opgenomen 
  reserveringen van het lopende jaar. 

25 Week Week waarop de uren en andere declaraties betrekking hebben. 
 Project Projectnummer (wordt door Flexpedia gebruikt) waarop de uren en andere declaraties 
 

Run. 
betrekking hebben. 

 Nummer van de verloning; aan elke verloning wordt automatisch een runnumer 
 

Wubnr. 
toegekend. 

 Nummer van het ingeboekte werkbriefje; wordt automatisch toegekend. 
26 SVW dagen Aantal dagen (zowel gewerkte dagen als andere dagen (bijvoorbeeld Verlof, 
 

Gewerkte dagen 
Feestdag)). 

 Aantal gewerkte dagen. 

27 Normale uren 
De 100% uren die, zonder toeslag, zijn gewerkt. Deze worden vermenigvuldigd met het 
uurloon. 

28 Over/toeslaguren Over deze uren ontvangt u een extra toeslag, bijvoorbeeld voor uren in ploegendienst 
  of overwerk. Ook reisuren kunnen hier vermeld staan. 

28a Wachtdagen compensa  In de CAO is bepaald dat uitzendkrachten bij ziekte 2 wachtdagen hebben alvorens zij 
  doorbetaald worden, tevens is in de CAO opgenomen dat uitzendkrachten een 
  vergoeding krijgen voor deze wachtdagen; de wachtdagcompensatie (ook wel 
  Carenzvergoeding genoemd). 
  De wachtdagcompensatie voor productiekrachten is hoger dan die voor 
  administratieve krachten, dit is in de CAO vastgelegd. 

29 Spaarloon In te houden bedrag aan spaarloon, dit bedrag wordt tevens opgeteld bij het saldo – 
  spaarloon (zie: punt 19). Maximaal mag per jaar € 613,- aan spaarloon opgebouwd 
  worden. 

30 Levensloop (werkneme  In te houden bedrag voor de levensloop regeling. 
 Levensloop (werkgever) Bijdrage van de werkgever voor de levensloop regeling. 
  Deze twee bedragen worden bij elkaar opgeteld en in saldo – levensloop meegenomen 
  (zie: punt 20). 

31 Fiscale bijtelling auto Bedrag dat wordt meekomen in de berekening voor de loonheffing (belasting) voor het 
  privé gebruik van de auto van de zaak. Indien er een eigen bijdrage voor de auto 
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  wordt ingehouden (zie: punt 37), dan wordt deze verrekend met het totaal bedrag. In 
  dit voorbeeld is de bijtelling van de auto € 300,-, tevens wordt er € 100,- aan eigen 
  bijdrage ingehouden (zie: punt 37), dus het bedrag dat wordt meegenomen in de 
  berekening is € 200,- (€ 300,- -/- € 100,- (eigen bijdrage)). 

32 Pensioen premie Ingehouden pensioen premie. Als je 21 jaar of ouder bent en je hebt tenminste 26 
  weken gewerkt dan ga je pensioen opbouwen. Vanaf week 27 t/m week 78 wordt er 
  geen pensioen ingehouden maar betaald Flexpedia je pensioen premie. Vanaf week 79 
  betaal je zelf een gedeelte aan pensioen en ook Flexpedia betaald dan mee. 

33 ZW Aanvullend Bedrag dat ingehouden wordt voor de Aanvullende Ziekte Wet. Op het moment dat je 
  ziekt wordt zal het UWV, na twee wachtdagen, 70% van het uitkeringsdagloon (wordt 

  
berekend door het UWV, niet door Flexpedia) uitkeren. Flexpedia vult dit met 20% zodat je 
in 

  totaal 90% van het uitkeringsdagloon krijgt uitgekeerd. Voor deze 20% aanvulling 
  heeft Flexpedia een verzekering afgesloten. Een gedeelte van deze verzekeringspremie 
  mag Flexpedia inhouden bij de uitzendkracht. Dit is in de CAO vastgelegd, zie artikel 25, 
  lid en bijlage 3. ZW Aanvullend wordt alleen ingehouden in Fase 1 en 2. 

34 Bijdrage ZVW Het bedrag dat opgeteld wordt bij het loon voor de bijdrage van de ziektekosten 
  verzekering. Dit bedrag wordt weer ingehouden op je netto loon (zie punt 38), zodat 
  u alleen loonheffing (belasting) betaald over de ZVW premie. 

35 Inhouding WW Het bedrag dat afgedragen wordt voor de ww-premie. 
36 Loonheffing Dit is een combinatie van twee bedragen die u afdraagt over uw loon: ingehouden 
  loonbelasting en premies volksverzekeringen. De ingehouden loonheffing wordt door 
  Flexpedia betaald aan de belastingdienst. 

37 Eigen bijdrage auto Bedrag dat ingehouden wordt op het netto loon voor de eigen bijdrage van de auto 
  van de zaak (indien privé gebruikt wordt gemaakt van de auto). 

38 ZWV inhouding Het bedrag van de Bijdrage ZVW (zie: punt 34) wordt hier weer in mindering 
  gebracht. 

39 Netto vergoedingen Alle netto vergoedingen worden hier vernoemd, uitgesplitst per week. 
39a Inhouding WGA Flexpedia is als werkgever verplicht WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) 

  premie te betalen. Flexpedia mag 50% van deze premie inhouden bij de uitzendkracht. 
40 Totaal netto Totaal bedrag van het netto loon. 
41 Is overgemaakt op Opsomming van de bedragen die overgemaakt zijn op bank- en of girorekeningen. 
  De bedragen worden uitgesplitst naar een bedrag voor het netto loon en eventueel 
  spaarloon en/of levensloopregeling. De bedragen voor spaarloon of levensloopregeling 
  worden naar een geblokkeerde rekening overgemaakt, deze bedragen zijn dus niet vrij 
  opneembaar. 

42 Overzicht premies In deze tabel vind je de optelsom van de bedragen aan loon, premies, toeslagen en 
  inhoudingen van de te verlonen periode (“deze periode”) en een optelsom van de 
  bedragen aan loon, premies, toeslagen en inhoudingen van het lopende jaar 
  (“cumulatief”). 
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Uitleg loonstrook 
1) medew.nr.: Iedere medewerker krijgt een uniek nummer. 

 
2) BSN/sofinummer: BSN (Burger Service Nummer) / Sociaal Fiscaal nummer. Iedere 

Nederlander en iedere legale in Nederland verblijvende 
buitenlander heeft een uniek nummer. Zonder sofinummer kan 
er geen loon uitbetaald worden. Vanaf 01-01-2006 is tevens het 
Burger Service Nummer (BSN) geïntroduceerd, uw sofinummer 
is tegenwoordig uw BSN. 

 
3) geboorte  datum: Uw geboortedatum 

 
4) m/v. : Geslacht; m = mannelijk, v = vrouwelijk 

 
5) Vest. : Het nummer van de vestiging waaronder u valt. 

 
6) wrm. : Werkmaatschappijnummer is een intern nummer waarmee wij u 

indelen in de juiste structuur van ons bedrijf. 
 

7) Tabel: Geeft aan tegen welke tabel (belastingdienst) u verloond wordt  
 (2 = (witte) Week tabel, 4 = (witte) 4-weken tabel). De tabel      
bepaalt mede uw loonheffing. 

 
8) byz.tar % : Percentage loonheffing wat gehanteerd wordt bij bijzondere 

beloningen; zoals vakantiegeld. Dit percentage is afhankelijk van 
het jaarloon van het voorgaande jaar. 

 
9) Lh j/n Dit geeft aan of uw loonheffing plichtig bent (j = ja, n = nee) 

 
10) Lhk j/n Dit geeft aan of u bij ons de loonheffingskorting toegepast krijgt. 

Heeft u meerdere inkomens, dan kan u deze het beste op “J” 
hebben bij de werkgever waar u het meeste inkomen geniet. (j = 
ja, n = nee) 

 
11) Premies ZVW/ZWA ZVW = Ziektekostenverzekeringswet 
/WW/VUT/Pens: ZWA = Ziektewet aanvullend 

 WW = Werkeloosheidswet 
 VUT = Vervroegd Uittreden (alleen voor medewerker bij ons 
dienst voor 2005 met en 55 jaar of ouder waren. Pens = Pensioen 
(of u aangemeld bent bij het pensioenfonds). In dit vak kunt u zien 
welke premies er ingehouden worden op uw loon (j = ja, n = 
nee). 

 
12) uurl. : Het bruto bedrag dat u per uur betaald krijgt. 

 
13) min.uurl. : Het wettelijke minimum uurloon voor uw leeftijd. 
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14) dlt%.: Deeltijdpercentage, ATLIJD op basis van 40 uur (wettelijk 
vastgelegd) 

 
15) datum indienst: Op deze datum bent u bij ons bij in dienst getreden. 

 
16) datum uitdienst: Op deze datum bent u bij ons niet langer in dienst. 

 
17) Klantnaam: Hier wordt uw opdrachtgever vermeld, waar u via ons voor werkt. 

 
18) Saldo  -  loonbeslag: Onder “saldo” wordt het bedrag vermeld dat nog openstaat aan 

loonbeslag. 
 

19) Saldo - RC : 
 

a. RC saldo -/-: Indien uw netto loon negatief uitkomt (bijvoorbeeld door een 
correctie), dan zal het negatieve bedrag in dit vakje worden 
weggeschreven (RC= Rekening Courant), bij de volgende 
verloning zal dit bedrag verrekend worden met uw nettoloon. 

b. RC saldo +/+:  Indien niet alle stukken zijn teruggestuurd, zoals een getekende 
arbeidsovereenkomst, dan mogen wij wettelijk gezien geen loon 
aan u uitkeren. Het bedrag dat u van ons theoretisch tegoed heeft 
wordt uitgekeerd met de volgende verloning indien op dat 
moment dat alle verplichte stukken door ons zijn ontvangen. Uw 
tegoed staat in het vakje RC = Rekening Courant. 

 
20) Saldo  – fisc.bijt. auto: Onder “saldo” wordt het bedrag vermeld dat tot op heden is 

verrekend aan fiscale bijtelling van de auto. 
 

21) Saldo – bijdr.auto: Onder “saldo” wordt het bedrag vermeld dat tot op heden is 
verrekend aan eigen bijdrage van de auto. Dit bedrag is 
automatisch verrekend met de fiscale bijtelling van de auto. 

22) 22) Uw naam en adres 
 

23) Naam en Adresgegevens van ons als  werkgever 
 

24) Verloonweek: Weeknummer van de periode waarin wij verloond hebben. 
 

25) Reserveringen 
 

a. Vak.  Geld: Uw opgebouwd saldo vakantiegeld 
b. Vak.  Uren: Uw opgebouwd saldo wettelijk vakantieuren 
c. Bw. verlof: Uw opgebouwd saldo bovenwettelijk vakantieuren 

 
i. Saldo oud: Dit is het saldo wat u t/m de verloning van de genoemde 

periode heeft staan, dit kan zowel positief als negatief 
zijn. 

ii. Deze periode:  Dit is het saldo wat u opbouwt aan verlofuren op basis 
van uw salarisstrook, en hetgeen wat u heeft 
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opgenomen er van afgehaald. 
iii. Saldo nieuw: Dit is het saldo wat bij elkaar opgesteld wordt van 

saldo oud +/- van deze periode. 
 

26) Salaris  periode: Periodenummer waarop uw salaris betrekking heeft. 
 

27) Run. : Nummer van de loonrun, dit is een uniek nummer. 
 

28) SVW  Dagen: Aantal dagen waarover de premies berekend worden, max 20 
dagen. 

 
29) Gewerkte  dagen: Aantal dagen die u heeft gewerkt. 

 

30) Normale  uren: De uren die, zonder toeslag, zijn gewerkt maal het bruto uurloon. 
Verlof uren: De uren die, zonder toeslag, zijn opgenomen als verlof. 

 
31) Kort verzuim uren: De uren die, zonder toeslag, u normaal zou hebben gewerkt, maar 

door bijzonder omstandigheden, niet kon werken, bijv. overlijden 
in de familie, raadpleeg uw CAO voor de rechten die u hiervoor 
heeft. 

 

32) Toeslag-/ Over deze uren ontvangt u een extra toeslag, bijvoorbeeld voor uren 
Overwerkuren: in ploegendienst of overwerkuren, maal het percentage maal uw 
bruto uurloon.  

 
33) Pensioen  premie: Ingehouden pensioen premie conform, de voor ons geldige 

regeling. 
 

34) Fiscale bijtelling auto: Bedrag dat wordt meegenomen in de berekening voor de 
loonheffing voor het prive gebruik van de auto. Indien er een eigen 
bijdrage voor de auto wordt ingehouden (zie punt 35), dan wordt 
deze verrekend met het totaal bedrag. In dit voorbeeld is de 
bijtelling van de auto € 300,- , tevens wordt er € 100,- aan eigen 
bijdrage ingehouden (zie punt 37), dus het bedrag dat wordt 
meegenomen in de berekening is € 200,- (€ 300,- -/- € 100,- 
(eigen bijdrage)). Indien u een verklaring géén privé gebruik heeft, 
bent u verplicht een gesloten kilometerregistratie te hebben, en 
mag u niet meer dan 500 km privé rijden. 

 
35) Loonheffing: Dit is een combinatie van twee bedragen die u afdraagt van uw loon: 

ingehouden loonbelasting en premies volksverzekeringen. 
Loonheffing is niets anders dan vooraf alvast ingehouden 
inkomstenbelasting. De ingehouden loonheffing wordt door ons 
direct overgemaakt aan de belastingdienst. 

 
36) Eigen  bijdrage  auto: Bedrag dat ingehouden wordt op het netto loon voor de eigen 

bijdrage van de auto (indien privé gebruikt wordt gemaakt van de 
auto). 
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37) Netto  vergoeding: Opsomming van alle netto vergoedingen en/of inhoudingen, dit  

 zijn o.a. reiskostenvergoeding, boetes. 
 

38) Voorschot: Indien u van ons eerder dan uw loonbetaling een bedrag hebt            
 overgemaakt gekregen, dan wordt dit altijd verwerkt onder 

voorschot, dit  bedrag  houden  wij dan weer in zodat u niet  
te veel  uit betaald  krijgt. 

 
39) Totaal netto: Totaal bedrag van het netto loon, wat via de bank door ons zal 

worden overgemaakt, aan de diverse rekeningen zie punt 39. 
 

40) Is overgemaakt op: Opsomming van de bedragen die overgemaakt zijn op bank- en of 
girorekeningen. De bedragen worden uitgesplitst naar één of 
meerdere rekening, dit kan zijn een beslaglegger, 2e rekening van 
uw zelf, akte van cessie, of andere partijen welke u geld aan 
verschuldigd bent of bent overgekomen uw loon rechtstreeks over 
aan te laten maken. 

 
41) Periode / Jaartotalen:  In deze tabel vindt u de optelsom van de bedragen aan loon, 

premies, toeslagen en inhoudingen van de te verlonen periode 
(“deze periode”) en een optelsom van de bedragen aan loon, 
premies, toeslagen en inhoudingen van het lopende jaar 
(“cumulatief”). 

 
NB: Omschrijvingen van dagen, uursoorten en declaraties /vergoedingen kunnen 
op uw eigen loonstrook afwijkend zijn.  

 


	Voorbeeld loonstrook
	Omschrijving nummers loonstrook
	Uitleg loonstrook

