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 STIPP-Plusregeling 

   

Totaal bruto 

 
Loonheffing tabel 

 

 

wrm   vestiging BSN/Sofinr. geboortedatum gesl   bs  datum in dienst afgedrukt   volgnummer hk kleur tabel bn 

2 0001 000000000 23-04-70 M  O 01-01-2014 15-01 15-01-001 1 W WK B 
 

jaarloon uurloon min.loon uren soc.dgn. fisc.dgn fg ww  wgv wao  zw  zwa  zvw  lb   awbz aow anw 

00000 9.00 8.70 435.00 5.00 5.00 11 J J J J N J J J J J 
 
 

 
 
Klaas, J.J. de 

Toelichting 2015 

0101 EU LOON OP STROOK 

Adresgegevens 
werkgever en 
werknemer 

 

 
 

InterUM BV 

Postbus 616 

6200 MD Maastricht 

Tel: 043-3882688 

 
 

1. Algemene gegevens

 

Naam werkplek 

W  01 Normale uren 40.00 0.00 T 0.00 

W  01 Toeslaguren 5.00 00.00 T 0.00 

 W  01   Transitievergoeding 0.00 
 

  
3. Bruto loon- 
componenten 

 

 
+ 

-0.00 

 0.00 

 
 

0.00 
-  

  Totaal netto    4. Wettelijke inhoudingen       0.00 
 

 
 

     
 

           5. Netto looncomponenten 
  

 

 

W 01 Km.vergoeding onbelast       0.00 
         +  
  Totaal    6. Betalingsgegevens   0.00 

  
 

Overgemaakt:  
 

15-01-2015 
 

  
 

0.00 
                                Iban NL28INGB1234567890 

 

W 01 Verrekend voorschot   0.00 
 

 
 

7. Reserveringen

Correcties

 

 
 

RESERVERINGEN vakantiegeld 
Vakantiedagen 

wett vorig jaar 

Vakantiedagen 

wett huidig jaar 

Vakantiedagen 

boven wettelijk 

 

deze periode €    0.00 €    0.00 €    0.00 €    0.00  
 

totaal tegoed €    0.00 €    0.00 €    0.00 €    0.00  
 

percentage 8.00 8.70 1.74 

CUMULATIEVEN 

8. Cumulatieven

fiscale dagen sociale dagen loon in geld loon in natura fooien aftrekposten svw-loon 

loon alleen v zvw/lh bijtelling v zvw/lh arbeidskorting totaal inhouding svw zvw-loon loon alleen v lh lh-loon 

loonheffing inhouding zvw inhouding ww inhouding zwa onbelast verg reiskostenforfait uitbetaald 

spaarloon opbouw levensloop saldo levensloop te verr. neg. bruto loon te verr. neg. res. opb. 
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2. ‘W’ of ‘4’ 

Weeknummer of 
periodenummer 
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1. Algemene gegevens  

- jaarloon  het te verwachten fiscaal jaarloon; 

- uurloon   het overeengekomen bruto uurloon;  

- minimumloon  het wettelijk bruto minimumloon dat bij de leeftijd van de werknemer hoort; 

- uren   het aantal gewerkte uren in het huidige jaar; 

- sociale dagen  het aantal dagen waarop in werkelijkheid is gewerkt in de periode waarop de loonstrook  

betrekking heeft;  

- fiscale dagen  het aantal dagen dat in de loonberekening is gebruikt. Dit is niet afhankelijk van het  

werkelijk gewerkte aantal dagen, maar in de loonberekening per tijdvak-eenheid 
toegekend.  

 
2. ‘W’ of ‘4’: weeknummer of periodenummer 
‘W’ verwijst naar het weeknummer waarop de uitbetaling betrekking heeft. ‘4’ i.p.v. ‘W’ verwijst naar het 
nummer van de 4-wekelijkse betaalperiode waarop de uitbetaling betrekking heeft. 

 
3. Bruto looncomponenten  
Hier staan alle posten die samen leiden tot het brutoloon waarover loonheffing en premies moeten worden 
berekend. Dit verschilt per werknemer en per verloningsperiode. Voorbeelden van looncomponenten zijn het loon 
voor alle soorten gewerkte uren en bruto uitkeringen (bruto toeslag) die de werknemer ontvangt.  
 
Voorbeeld bruto looncomponent: de transitievergoeding. Deze vergoeding komt voort uit de Wet Werk en 
Zekerheid (WWZ). Deze wet bepaalt onder andere het recht van werknemer in bepaalde, door de wet 
gespecificeerde, gevallen op een vergoeding na het eindigen van een dienstverband van 2 jaar of langer. Doel 
van deze vergoeding is het bevorderen van ‘employability’, oftewel de transitie van werk naar werk. Het bedrag 
is echter vrij besteedbaar.  
 

De  ‘STIPP-Plusregeling’ is voor werknemers van InterUM niet van toepassing en verschijnt niet op de loonstrook. 
 
4. Wettelijke inhoudingen  
Hier staan alle posten die InterUM verplicht bij de werknemer moet inhouden: de wettelijke loonheffingen en 
premies (zoals WHK: werkhervattingskas).  
 
5. Netto looncomponenten  
Ten slotte kan het nettoloon nog beïnvloed worden door onbelaste/netto uitkeringen of inhoudingen, ook deze 
verschillen per werknemer en per verloningsperiode. Bijvoorbeeld netto reiskosten. Het eindresultaat van de 
berekeningen leidt tot het netto bedrag achter ‘Totaal’.  
 

6. Betalingsgegevens  
Hier staan de betaaldatum, het bankrekeningnummer waarop het bedrag overgemaakt is en het bedrag dat 
uitbetaald is. Als er daarnaast bedragen zijn overgemaakt naar bijvoorbeeld een beslaglegger of begunstigde, 
dan wordt dat hier ook vermeld.  
 
7. Reserveringen  
In deze tabel wordt het feitelijke saldo aan reserveringen (de opbouw verminderd met de opname) weergegeven 
in geld. De opbouw vindt plaats op basis van gewerkte uren.  
- Vakantiegeld  reservering vakantiegeld dat in de huidige periode is opgebouwd, het cumulatieve saldo  

van de reservering en het reserveringspercentage;  
- Vakantiedagen  reservering vakantiedagen dat in de huidige periode is opgebouwd, het cumulatieve  

saldo van de reservering en het reserveringspercentage. Uitgesplitst in wettelijk en 

bovenwettelijk deel. 
 
8. Cumulatieven 
De individuele bedragen van alle loonberekeningen van het huidige jaar bij elkaar opgeteld.  
- fiscale dagen   aantal dagen dat meetelt in de berekening van de loonheffing;  
- sociale dagen   aantal dagen t.b.v. de dagloonbepaling door het UWV bij een eventuele  

uitkering voor de werknemersverzekeringen;  
- loon in geld    totaal bruto loon;  

- svw loon    totaal grondslagloon voor werknemersverzekeringen;  

- arbeidskorting   totaal van arbeidskorting;  

- zvw-loon    totaal grondslagloon voor de zorgverzekeringswet;  

- lh-loon    totaal grondslagloon voor de loonheffing;  

- loonheffing    totaal ingehouden loonheffing;  

- onbelaste verg   totaal onbelaste vergoedingen;  

- reiskostenforfait   totaal onbelaste reiskostenvergoedingen;  

- uitbetaald    totaal uitbetaald netto loon.  

 
Tot slot 
Mocht u na het lezen van deze toelichting nog vragen hebben, dan kunt u deze richten aan bureau@interum.eu. 
Wij helpen u graag verder! 
 
Team InterUM 

mailto:bureau@interum.eu

