Zuid-Limburg

Salarisspecificaties Regulier
1. Adresgegevens

Bovenste adresblok geeft adres van de
werkgever aan. Onderste adresblok bevat
gegevens van de medewerker.

2. Data salarisspecificatie.

Hierin wordt de aanmaakdatum (dus niet de
betaaldatum) weergegeven. Verder lees je hier
de periode af waar de loonstrook voor geldt.
Daarnaast staan hier gegevens van de
medewerkers en het aantal uren die
doorgegeven zijn door de werkgever.

7. Vaste Gegevens

In dit blok staan een aantal vaste gegevens zoals
het bruto uurloon wat we hanteren, of er
loonheffing toegepast wordt en of er sprake is van
wekelijkse/4-wekelijkse verloning. Daarnaast
vindt je hier de gegevens die invloed hebben op de
loonheffing. Denk hierbij aan het jaarloon
BT/percentage BT. Dit is het fiscale salaris van het
voorgaande jaar. Echter door de flexibele
contracten staan de meeste medewerkers op
20.000.

8. Grondslagen

3. Brutoloon.

Het brutoloon bestaat uit alle elementen en
vergoedingen die belast zijn. Het brutoloon
(salaris uit gewerkte uren) is dus bruto
uurloon X aantal gewerkt uren voordat de
afdrachten gedaan zijn. Dit blok wordt
afgesloten met een totaal aan brutoloon.

Hier staan de fiscale gegevens die leidend zijn
voor de afdrachten van de periode en het
cumulatieve. Deze zijn verplicht zijn op de
loonstrook. Loon SVW is het salaris dat als
grondslag dient voor de berekening van de SVpremies (Sociale Verzekering). Loon LH dient als
basis voor de berekening van de loonheffing.

4. Loonheffing/Pensioen.

9. Dagen.

De loonheffing bevat de loonbelasting en
premies volksverzekering. Dit wordt berekend
aan de hand van een tabel. Deze wordt
berekend door middel van ‘Jaarloon BT’ en
‘Percentage BT’(punt 7.) Heeft de medewerker
recht op pensioen wordt deze premie hier ook
afgedragen. Na deze afdrachten houdt je het
netto loon over.

5. Premie WhK.

De gedifferentieerde premie WhK is de
afdracht voor de
arbeidsongeschiktheidsverzekering.
De helft van deze afdracht wordt door de
werkgever gedaan, de andere helft door de
medewerker.

6. Cumulatief.

De totale bedragen tot aan deze periode
weergegeven in geld. Deze loonstrook betreft 1
periode. Zou periode 2 hetzelfde zijn staat er
bij ‘salaris’ € 728,84.

Bij het kopje dagen staat genoteerd hoeveel dagen
de medewerker werkzaam is geweest.

10. Vakantiereserveringen.

Hier worden de vakantiedagen en het
vakantiegeld toegelicht. Deze zijn onderverdeeld
in begin saldo, opbouw, opname en eindsaldo. Het
vakantiegeld bestaat uit 8% van het bruto
jaarloon.
De vakantiedagen zijn opgedeeld in twee soorten
vakantiedagen:
Wettelijke vakantiedagen:
Op basis van een fulltime dienstverband bouwt de
medewerker 20 wettelijke vakantiedagen op.
(8,3%) Dit zijn dagen die opgenomen kunnen
worden als de medewerker niet gewerkt heeft.
Hierbij gaan we uit van een gemiddelde
werkweek; werkt de medewerker gemiddeld 20
uur, kan een werkweek aangevuld worden tot 20
uur.
Bovenwettelijke vakantiedagen:
Op basis van een fulltime dienstverband bouwt de
medewerker 5 bovenwettelijke vakantiedagen op.
(2,62%) Deze uren mogen wel boven het
gemiddelde aantal uren uitbetaald worden. Dit
betekend dat er in totaal 25 vakantiedagen
worden opgebouwd (10,92%)
Bij buitenlandse medewerker mogen het
vakantiegeld en de bovenwettelijke vakantiedagen
wekelijks uitgekeerd worden. Bij Nederlandse
medewerkers doen we dit niet.

Zuid-Limburg

Salarisspecificaties Agrarisch
11.Inhouding
huisvesting/levensonderhoud

Deze staat er twee keer op. De bovenste is de
ruimte die er is om inhoudingen te doen. De
inhouding onder het netto loon is het bedrag
waar niet genoeg ruimte voor is. Dit is geen
probleem als de huisvesting teruggegeven
wordt. Enkel de bovenste mag nooit lager zijn
dan het bedrag wat aan huisvesting
ingehouden wordt. Tel je deze 2 bij elkaar op
kom je tot het bedrag wat je inhoudt/uitruilt.

12.Overwerk 135%

Of we nu te maken hebben met overuren 100%
of 135%, elk uur moet op 108% uitbetaald
worden. Dit betekend weinig ruimte om
inhoudingen te doen. Kiezen we voor
onregelmatige uren betekend het dat deze
extra is op een normaal uur. Stel; dit was een
onregelmatig 135% uur kun je dit zien als
extra op 1 normaal uur. Betaal je 108% uit
houdt je 127% over om in te houden.

13. Huisvesting

In dit geval wordt de huisvesting teruggegeven
aan de medewerker. Dit betekend dat er alleen
uitgeruild wordt. Houden we de huisvesting in
en geven we het terug aan de klant, zou deze
niet op de loonstrook verschijnen.

14. Levensonderhoud

Het leven in Polen/Roemenië is goedkoper dan
in Nederland. Hier staat een stukje
levensonderhoud tegenover. Dit is per land
vastgelegd. Tevens is dit 1 van de factoren die
uitgeruild mogen worden. Dit bedrag wordt
altijd teruggegeven.

14. Levensonderhoud

Een zorgverzekering is verplicht in Nederland.
Wij hebben de mogelijkheid om de premie in te
houden van de loonstrook.
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