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INLEIDING 
 
 

Wat staat er allemaal op loonstrook in 2014 ? 
Per januari 2014 ziet uw loonstrook er anders uit dan u gewend bent. Dit komt omdat uw 
werkgever SHDH vanaf 1 januari met Visma Talent & Salaris werkt. Dit is de software voor 
personeelsadministratie en salarisverwerking van Visma. 

 
Op de volgende pagina’s ziet u hoe uw nieuwe loonstrook is opgebouwd. Bovendien wordt in 
duidelijke taal uitgelegd wat de verschillende afkortingen betekenen. Het kan zijn dat u bepaalde 
zaken niet op uw eigen loonstrook aantreft, zoals bijvoorbeeld ORT (OnRegelmatigheidsToeslag). 
Het is dan waarschijnlijk dat die zaken niet op u van toepassing zijn. 

 
 

Uw eigen loonstrook 
Als u dit document wilt gebruiken om meer van uw loonstrook te begrijpen, is het handig als u uw 
eigen strook er even bij pakt. Op de laatste pagina vindt u ook een voorbeeld van een loonstrook. 

 
Mocht u nog vragen hebben, dan zullen de medewerkers van uw salarisadministratie deze graag 
beantwoorden. Vanaf dinsdag 28 januari is tijdelijk een helpdesk ingericht op de salaris-
administratie van SHDH. Als u vragen heeft over de strook krijgt u daar ondersteuning. 
De helpdesk is via salarisstrook2014@shdh.nl bereikbaar en via 023–5149508. 
 
 
Nieuwe CAO VVT 
Onlangs is een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en 
Thuiszorg. De ingangsdatum van deze CAO is 1 september 2013. Indien u een nabetaling over 
2013 ontvangt, dan ontvangt u daarvoor een aparte loonstrook ‘periode 13’. Deze strook wordt, 
net als uw jaaropgave over 2013, nog verzorgd door de vorige leverancier van SHDH. 
Deze loonstrook en de jaaropgave 2013 wordt verspreid via de interne post op uw eigen locatie. 
 
Bij de salarisberekening van januari 2014 is al rekening gehouden met de nieuwe CAO-
afspraken zoals een loonsverhoging van 1%. 
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ALGEMEEN 
 
 

Het bovenste gedeelte van de salarisstrook is bedoeld voor algemene zaken. 

 
Linker gedeelte 
Links staan uw naam en adresgegevens.  

 
Rechter gedeelte 
Rechts vindt u een blokje met persoonlijke gegevens, die van belang zijn voor de berekening van 
uw netto salaris. Onder het plaatje vindt u een toelichting op een aantal gegevens. 
 
 

 
 
 
 

Gegeven Omschrijving 
 
Periode De periode en het jaar waarvoor deze salarisstrook is gemaakt. 

Personeelsnummer.  Dit is het nummer waaronder u bent geregistreerd bij de personeels- en 
salarisadministratie. Als u contact opneemt met uw personeels- of 
salarisadministrateur, is het verstandig dit nummer bij de hand te hebben.  
Hij of zij kan dan snel uw gegevens opzoeken en uw vragen beantwoorden. 

Uren/Deelt.% Het aantal uren dat u per week volgens uw contract dient te werken en 
welk percentage van een volledig dienstverband dat is. 

Schaal/Trede/Periodiek Uw salarisschaal, de trede binnen uw salarisschaal en de periode 
waarin uw eerstvolgende periodieke verhoging zal plaatsvinden. 

Salaris/Uurloon/Ow.uurl Uw salaris bij een volledig dienstverband / uw uurloon / het uurloon voor 
overwerk. 

Byz.tarief/Heff.korting Percentage bijzonder tarief voor de loonheffing: dit is het percentage voor 
de berekening van de loonheffing voor de variabele loonbestanddelen 
(bijvoorbeeld overwerk en vakantiegeld). 
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Heff.korting staat voor Heffingskorting. Het is mogelijk dat u hierop recht 
hebt. Het zijn in feite kortingsbedragen op de te betalen belasting. Bijna 
alle heffingskortingen zijn vaste bedragen. De heffingskortingen zijn 
opgebouwd uit verschillende delen: een deel voor de inkomstenbelasting 
en een aantal delen voor de verschillende premies volksverzekeringen, 
waaronder een deel voor de premie (Algemene OuderdomsWet (AOW). 

Minimum loon/Uurloon Het wettelijk minimum loon per periode en het wettelijk minimum uurloon. 

Soc.Verz.Wetten De sociale verzekeringswetten (WerkeloosheidsWet (WW), Wet Werk en 
Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en ZorgVerzekeringsWet 

 (ZVW)), die voor u van toepassing zijn. 

BSN/Reg.nr Uw BurgerServiceNummer en het registratienummer voor het 
pensioenfonds. 
Het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer en vervangt het 
sofi-nummer per 26 november 2007. Het voordeel van het BSN is dat u 
met dit nummer bij elk loket van de overheid terecht kunt. Dankzij het 
BSN kunnen overheidsorganisaties bestaande gegevensuitwisselingen 
eenvoudiger uitvoeren. 
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KOLOMMEN 
 
 

Op de salarisstrook zijn de gegevens over diverse kolommen verdeeld. Hieronder vindt u een 
toelichting over wat er in iedere kolom staat. 
 

 

 
 
 

De kolommen Toelichting 
 
Omschrijving De soort inhouding of uitbetaling 

Aantal / % Het aantal uren, kilometers, enz. waarop een betaling of inhouding wordt 
uitgevoerd 

Waarde De waarde per eenheid die onder de kolom ‘Aantal’ wordt gebruikt, dus 

bijvoorbeeld een uurloon of een kilometervergoeding 

Vast Alle vaste inhoudingen of uitbetalingen 

Variabel Alle variabele inhoudingen of uitbetalingen 

Tabel De tabel die conform de Wet op de Loonbelasting voor u van toepassing is 
voor de berekening van de verschuldigde Loonheffing 

Bijz.tar. Hieronder staan de onderdelen van het loon waarover het voor u geldende 

Bijzonder Tarief van toepassing is 

Heffingsloon Hieronder staan de onderdelen van het loon dat als basis dient voor de 
berekening van het heffingsloon 
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TOTALEN 
 
 

 
 

Totaal bruto posten (1) 
Hier wordt het totaal van de belastbare uitbetalingen vermeld, gesplitst in vaste en variabele 
loonbestanddelen (bijvoorbeeld salaris, overwerk, ORT, enzovoort). Op basis hiervan worden de 
premies en de loonheffing (de inhoudingen) berekend. 

 
Totaal inhoudingen (2) 
Hier wordt het totaal van zowel de inhoudingen aan pensioenpremies en loonheffing vermeld, 
gesplitst in inhoudingen over vaste en variabele loonbestanddelen. Een inhouding herkent u aan 
het '-' teken achter het bedrag. 

 
Totaal netto inh./verg. (3) 
Hier wordt het totaal van alle netto inhoudingen en vergoedingen (declaraties, kilometervergoeding 
en dergelijke) vermeld, gesplitst in vaste en variabele inhoudingen en/of vergoedingen. 
 
 

 
 

Totaal netto uit te betalen (4) 
Het aan u te betalen nettobedrag in deze loonperiode. Achter de omschrijving ‘Uitbetaling’ staat 
welk deel van uw netto uitbetaling naar welk rekeningnummer wordt overgemaakt. 
 
Als er sprake is van een loonbeslag, dan worden het loonbeslagnummer en het bedrag vermeld. 
Dit bedrag wordt dan uitbetaald op een rekening van het Deurwaarderskantoor. 
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DE CUMULATIEVEN 
 
 

Om u een overzicht te geven van wat u in het huidige jaar hebt verdiend, staan onder in de 
loonstrook de totalen van alle bedragen. In de vaktaal van de salarisadministrateur heten die totalen 
cumulatieven. In het overzicht ziet u het bedrag in de huidige periode en daarachter de cumulatief. 
 
 

 
 
 

Dagen (5) 
In de kolom Periode vindt u het aantal dagen dat u in deze loonperiode hebt gewerkt, ziek geweest 
bent of in de WIA hebt gezeten. In de kolom Cumulatief staan de optellingen hiervan vanaf het 
begin van het loonjaar tot en met de huidige loonperiode. 

 
Dagen  Toelichting 
Gewerkte dagen  Geen toelichting nodig 
Ziektedagen  Het aantal dagen, waarop u ziek was 
Totaal dagen  Het totale aantal dagen gewerkt, ziek en eventueel vakantie 

 
 

Uren (6) 
In de kolom Periode staan de aantallen opgebouwde of ingehouden uren en/of aantallen van 
bijvoorbeeld gereisde kilometers die betrekking hebben op de huidige loonperiode. 
In de kolom Cumulatief staan de totalen van de opgebouwde of ingehouden uren/aantallen over het 
gehele loonjaar inclusief de huidige loonperiode. 
De volgende uren zouden hier o.a. op vermeld kunnen worden. 

 
Uren Toelichting 
Gewerkte uren Geen toelichting nodig 
Ziekte uren Het aantal uren dat u ziek bent geweest 
Vakantie uren Hat aantal uur vakantie dat u hebt opgenomen 
Totaal uren Het totaal van alle bovengenoemde uren 
Tegoed vorig jaar Het aantal uren vakantie dat u het voorgaande jaar niet hebt 

opgenomen en mee hebt genomen naar het nieuwe jaar 
Opbouw vak Uren Het aantal uren vakantie dat u hebt opgebouwd 
Opgenomen Vak uren Het aantal uren vakantie dat u hebt opgenomen 

Saldo vakantie uren Het aantal uren vakantie waarop u nog recht hebt 
Theoretisch tegoed Het aantal uren vakantie dat u dit jaar naar verwachting opbouwt 
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Bedragen (7) 
In de kolom Periode staan de opgebouwde of ingehouden bedragen vermeld die betrekking hebben 
op de huidige loonperiode, in de kolom Cumulatief staan de totalen van de opgebouwde of 
ingehouden bedragen over het gehele loonjaar inclusief de huidige loonperiode. 
De volgende bedragen zouden hier o.a. vermeld kunnen worden. 
 

 
Bedrag Toelichting 
Bruto loon Geen toelichting nodig. 

Loon Loonheffing Het loon dat als basis wordt genomen voor de berekening van de Loonheffing. 
Loonheffing Het bedrag dat aan Loonheffing is ingehouden. 

Pensioengrondslag 
(=Basis pensioen) 

Het bedrag waarover de pensioenpremie wordt berekend. 

Pensioen Premie De totale ingehouden pensioenpremie. 
Extra Premie De premie die u betaalt om extra pensioen op te bouwen. Dit wordt gebruikt 

om een eventueel pensioengat te dichten. 
Franchise Pensioen U hoeft niet over uw hele salaris pensioen op te bouwen. U krijgt later 

namelijk ook al AOW. De franchise is dat deel van uw salaris dat niet 
meetelt voor de opbouw van uw pensioen. Het franchisebedrag verschilt elk 
jaar. 

AP Premie De totale ingehouden AP premie (Arbeidsongeschiktheidspensioenpakket). 
Arbeidskorting Dit is een heffingskorting voor iedereen die inkomen geniet. De hoogte  
 ervan is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en uw leeftijd. 
Ingehouden PV Het bedrag dat is ingehouden voor de PersoneelsVereniging (PV). 
Saldo EJ uitk. De totaal opgebouwde EindeJaarsuitkering (EJ). 
Saldo vakantiegeld De reservering vakantietoeslag. 
Fisc. bijtelling auto De totale ingehouden fiscale bijtelling vanwege auto van de zaak. 
Lening/loonbeslag Het saldo van een lening van de werkgever / van het loonbeslag. 
 
 
 
Heeft u nog vragen? 
Het doel van dit document is de meest gangbare zaken van de loonstrook 2014 uit te leggen. We 
kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze uitleg nog vragen heeft. Het berekenen van het 
netto salaris is nu eenmaal ingewikkeld. Daarnaast kan uw loonstrook afwijken van wat hier staat, 
Wilt u uw vragen stellen aan uw eigen salarisadministrateur? Hij of zij zal u graag een verdere 
uitleg geven. 
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