
BSN / SOFINUMMER 

Onder dit unieke nummer bent u bekend bij 
de Belastingdienst, het UWV, de Gemeente 
en andere instanties. 

NETTO INHOUDING HUISVESTING 

De huurprijs bedraagt ten hoogste 25% 
van het voor de uitzendkracht geldende 
minimumloon. De huurprijs wordt op uw 
verzoek betaald uit het te betalen loon.

GEBOORTEDATUM 

Uw geboortedatum 

NETTO INHOUDING ZORGKOSTEN 

Dit is de zorgpremie die wij op uw verzoek 
rechtstreeks namens u aan uw  
zorgverzekeraar hebben betaald.

NORMALE UREN 

Het aantal gewerkte normale uren. 

OVERWERKUREN 

Het aantal gewerkte overwerkuren.

PREMIE WGA WN 

Dit is het werknemersdeel van de premie 
voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikten) en wordt afgedragen 
aan de Belastingdienst.

VRIJE VERGOEDING / VERSTREKKING  
EXTRATERRITORIALE KOSTEN 

Het (doel)salarisbedrag wat de werkgever wil 
uitruilen tegen een onbelaste vergoeding.

HK 

Hier kan een J staan of een N. Indien hier 
een J staat dan zal de werkgever rekening 
houden met de loonheffingskorting. U 
betaalt dan over een deel van uw salaris 
geen loonheffing. Bij een N zal er dus geen 
rekening worden gehouden met een dergelijke 
korting. U mag slechts bij 1 werkgever deze 
loonheffingskorting toepassen.

EIGEN BIJDRAGE  
EXTRATERRITORIALE KOSTEN 

Dit is een eigen bijdrage die u betaalt voor 
extraterritoriale kosten in verband met uw 
verblijf in Nederland.
Dit is het verschil tussen het definitief 
uitgeruilde loon (bruto uitruil) en het netto 
bedrag (netto vergoeding per week) wat u 
heeft ontvangen voor deze uitruil. Het bedrag 
van de; bruto uitruil, kan een hogere waarde 
vertegenwoordigen zodat de eigen bijdrage 
uiteindelijk lager uit zal vallen.

De loonstrooktoelichting is met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Want 2 Work aanvaardt geen enkele aansprakelijk-
heid voor foutieve of onvolledig weergegeven informatie. De genoemde bedragen op de loonstrook zijn puur indicatief.

NETTO VERGOEDING PER WEEK 

Het nettobedrag in ruil voor eenzelfde  
brutobedrag aan extraterritoriale kosten.

UURLOON 

Het bruto bedrag dat u per uur verdient.

PREMIE ZW-AANVULLEND 

Dit is het werknemersdeel van de premie voor 
de aanvullende ziekengeld verzekering. Naast 
de ziektewetuitkering is het uitzendbureau 
verplicht de uitkering het eerste jaar aan te 
vullen tot 91% van uw uitkeringsdagloon,  
en in het tweede ziektejaar tot 80%.

BETALING 

Het uitbetaalde bedrag en het bankrekening 
nummer waarop het loon is betaald.

WACHTDAGCOMPENSATIE 

Dit is een compensatie voor als u ziek wordt 
en u de tweede extra wachtdag niet betaald 
krijgt (Fase A). Voor die 2e dag ontvangt u extra 
salaris per gewerkt uur.

NETTO LOON 

Het loon ná belasting, inhoudingen  
en vergoedingen.

LOONHEFFING 

Te betalen loonheffing over uw loon, de 
loonheffing bestaat uit loonbelasting en 
premies volksverzekeringen en wordt  
afgedragen aan de Belastingdienst.

RESERVERINGEN 

Dit is het aantal uren ADV, Vakantie-uren, 
Kort verzuim-uren en Vakantiegeld dat is 
opgebouwd, opgenomen en het saldo  
aan het eind van deze week.

CUMULATIEVEN 

Dit zijn de totalen tot nu toe over het huidige 
kalenderjaar.

BRUTO UITRUIL TABEL / BTVR 

In de uitzend-cao is het mogelijk gemaakt dat 
werkgever en werknemer afspraken maken 
op grond waarvan een deel van het loon 
wordt ingeruild tegen een vrije vergoeding van 
extraterritoriale kosten. Voor die verstrekkingen 
komen alleen dubbele huisvesting, reiskosten 
van- en naar het thuisland en extra kosten van 
levensonderhoud in aanmerking.
Aan het netto verstrekken van salaris zijn 
strenge eisen verbonden. Dit bedrag is het 
deel van het salaris wat uiteindelijk zal worden 
aangewezen als de onbelaste vergoeding 
voor de extra kosten die de werknemer maakt 
voor zijn verblijf in Nederland. Dit bedrag 
kan een hogere waarde vertegenwoordigen 
wat resulteert in een lagere eigen bijdrage 
extraterritoriale kosten.

MIN.LOON 

Dit is het wettelijke minimumloon per uur, 
afhankelijk van uw leeftijd en het aantal uur 
fulltime in de sector waarin u werkt.

TOESLAGUREN 

Het aantal gewerkte uren met een toeslag.

TE VERREKENEN INHOUDINGEN –  
CORRECTIES 

Netto inhoudingen die nog verrekend moeten 
worden met uw loon.
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Want 2 Work B.V.

DeclaratieWeek KlantCorrectie op
198022(1)2019-27 Orderpick B.V.

CAO Fg / Per Garantieloon
“De geldende CAO”

aantal bedrag perc.

Bruto componenten
Normale Uren 292,9628,75 10,19w27
Toeslaguren 128,439,00 10,19w27 140,00
Toeslaguren 5,100,25 10,19w27 200,00
Overwerkuren 49,953,50 10,19w27 140,00
Overwerkuren 71,333,50 10,19w27 200,00
Vrije vergoeding / verstrekking extraterritoriale kosten 170,00
bruto uitruil btvr -94,90
Wachtdagcompensatie 4,491,16

457,36

Premies/Inhoudingen
Premie ZW-aanvullend -6,081,33

-6,08

Loonheffing
Loonheffing (tabel) -56,08
Loonheffing (bijzonder tarief) -10,93

-67,01

Netto componenten
Eigen bijdrage extraterritoriale kosten -75,10
Netto vergoeding per week 170,00
Netto inhouding zorgkosten -20,91
Netto inhouding huisvesting -94,00
premie wga wn -0,720,16

-20,73

Netto loon

Bij NieuwPerc. VorigReserveringen Af In uren
42,58 2041,9410,87 % 1999,36VakantiedagenUren in geld 0,00 200,38
2,35 14,100,60 % 11,75Kort verzuim 0,00 1,38

44,93 2056,042011,11Totaal
34,39 206,348,00 % 171,95VakantiegeldIn geld 0,00
34,39 206,34171,95Totaal

Cumulatieven
fiscale dagen sociale dagen loon in geld loon in natura fooien totaal loon pensioen svw loon

zvw wg ww wn loon voor lh loonheffing zvw wn onk. verg. onb. inh. arb. korting
164 134 13557,31 0,00 0,00 0,00 266,41 13377,00

929,68 0,00 13377,00 2433,91 0,00 4590,00 4888,95 1660,8010644,14
netto

spaarloon

0,00

0,00
reiskosten
180,31
zwa wn

SaldoTe verrekenen bedragen
Te verrekenen inhoudingen
Te verrekenen correcties

WANT 2 WORK 
SALARISSPECIFICATIE

VOORBEELD

Salarisspecificatie
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15-07-2019

Want 2 Work B.V.

Netto loon 363,54
363,54

Betaling
363,5415-07-2019 NL01INGB0001111Betaald per bank

Bij NieuwPerc. VorigReserveringen Af In uren
42,58 2041,9410,87 % 1999,36VakantiedagenUren in geld 0,00 200,38
2,35 14,100,60 % 11,75Kort verzuim 0,00 1,38

44,93 2056,042011,11Totaal
34,39 206,348,00 % 171,95VakantiegeldIn geld 0,00
34,39 206,34171,95Totaal

Cumulatieven
fiscale dagen sociale dagen loon in geld loon in natura fooien totaal loon pensioen svw loon

zvw wg ww wn loon voor lh loonheffing zvw wn onk. verg. onb. inh. arb. korting
164 134 13557,31 0,00 0,00 0,00 266,41 13377,00

929,68 0,00 13377,00 2433,91 0,00 4590,00 4888,95 1660,8010644,14
netto

spaarloon

0,00

0,00
reiskosten
180,31
zwa wn

SaldoTe verrekenen bedragen
Te verrekenen inhoudingen
Te verrekenen correcties

Salarisspecificatie

Dhr. J. Gambos
Fackov 94
01315 Fackov

100168
vestiging BSN/sofinummer

784797092 01-12-1977
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M
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15-07-2019

Want 2 Work B.V.

Netto loon 363,54
363,54

Betaling
363,5415-07-2019 NL01INGB0001111Betaald per bank

Bij NieuwPerc. VorigReserveringen Af In uren
42,58 2041,9410,87 % 1999,36VakantiedagenUren in geld 0,00 200,38
2,35 14,100,60 % 11,75Kort verzuim 0,00 1,38

44,93 2056,042011,11Totaal
34,39 206,348,00 % 171,95VakantiegeldIn geld 0,00
34,39 206,34171,95Totaal

Cumulatieven
fiscale dagen sociale dagen loon in geld loon in natura fooien totaal loon pensioen svw loon

zvw wg ww wn loon voor lh loonheffing zvw wn onk. verg. onb. inh. arb. korting
164 134 13557,31 0,00 0,00 0,00 266,41 13377,00

929,68 0,00 13377,00 2433,91 0,00 4590,00 4888,95 1660,8010644,14
netto

spaarloon

0,00

0,00
reiskosten
180,31
zwa wn

SaldoTe verrekenen bedragen
Te verrekenen inhoudingen
Te verrekenen correcties


