
  

 
 

Uitleg Loonstrook PDZ Uitzendbureau 
 
 

vestiging BSN geboortedatum geslacht volgnummer datum hk kleur tabel  fase/keten 

          

ZW-A WAO WW ZVW BT %       

           
 
Bij Vestiging staat de vestiging vermeld waar jij werkzaam voor bent. Daarnaast 

volgt jouw BSN, geboortedatum en geslacht. Het volgnummer is het nummer van 

deze loonstrook. Verder wordt de datum weergegeven waarop deze loonstrook is 

gemaakt. 

 

HK staat voor Heffingskorting. Staat hier een J, dan wordt de heffingskorting 

toegepast. Staat hier een N, dan wordt de heffingskorting niet toegepast. 

Heffingskorting kan slechts bij 1 werkgever op ‘Ja’ staan, dit is vaak de 

werkgever waar het meeste inkomen wordt verdiend. 

 

Bij kleur wordt de kleur van de tabel aangegeven. Wit staat voor witte tabel en 

wordt gebruikt voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen. Groen staat voor 

groene tabel en wordt gebruikt voor loon uit vroegere dienstbetrekking.  

 

Bij tabel wordt het tijdvlak aangegeven waarop de tabel van toepassing is. Dit is 

in jouw geval een week of 4 weken. 

 

De fase/keten geeft aan in welke fase je werkzaam bent. Dit kan Fase A, B of C 

zijn. De fasetelling is geregeld in de ABU CAO voor uitzendkrachten. 

 

Onder ZW-A, WAO, WW, ZVW wordt aangegeven of je voor de genoemde sociale 

verzekeringswetten verzekerd bent. J staat voor Ja en N staat voor Nee. 

 

ZW-A staat voor ziektewet aanvullend. Heb je een Fase A contract met 

uitzendbeding dan wordt er premie voor de aanvullende ziektewet op je loon 

ingehouden. 

WAO staat voor wet arbeidsongeschiktheid. 

WW staat voor werkloosheidswet. 

ZVW staat voor zorgverzekeringswet. 

 

Onder BT % staat het percentage voor bijzonder tarief. Dit is een speciaal tarief 

dat gebruikt wordt bij het uitbetalen van eenmalige uitkeringen zoals 

vakantiegeld en overwerk. 

 

      Contract Minimum 

Week Declaratie Correctie op Klant Tabel Fg/Per Uren Loon 

        

        

 
Week is het weeknummer waar de declaratie betrekking op heeft. 

Bij declaratie staat het declaratienummer dat in ons systeem wordt meegegeven. 

Wanneer er een correctie heeft plaats gevonden staat onder correctie het 

nummer van de oorspronkelijke declaratie. 

Klant is de opdrachtgever waar jij werkzaam bent. 

 



  

Bij tabel wordt het tijdvak aangegeven waarop de tabel van toepassing is. 

Fg staat voor functiegroep. De functiegroep is gekoppeld aan de contractfunctie 

van de ABU CAO voor uitzendkrachten. 

Contracturen geeft het aantal uur aan dat overeen gekomen is in het contract. 

Minimum loon geeft het minimum salaris aan dat van toepassing is. 

 

 

 Bruto componenten aantal bedrag perc.  

w01 Normale uren     

w01 Toeslaguren     

w01 Overwerkuren     

 Vakantiedagen     

 Vakantiegeld     

 Kortverzuim     

 Bruto vergoeding ADV     

 Wachtdagcompensatie     

      

 
Normale uren: aantal gewerkte uren in de desbetreffende week met het bruto 

uurloon en totaal bruto bedrag. 

Toeslaguren: het aantal uur dat op onregelmatige tijden is gewerkt met het 

bijbehorende toeslagpercentage. In de CAO van de inlener staat wanneer toeslag 

van toepassing is met de bijbehorende percentages. 

Overwerkuren: aantal overwerkuren dat is gemaakt met het bijbehorende 

overwerkpercentage. In de CAO van de inlener staat wanneer overwerk van 

toepassing is met de bijbehorende percentages. 

Vakantiedagen: wanneer je vakantiedagen hebt opgenomen dan staat hier het 

aantal uur vermeld met het uurloon. 

Vakantiegeld: wanneer vakantiegeld wordt uitbetaald dan staat hier het bedrag 

vermeld.  Vakantiegeld wordt automatisch uitbetaald in de eerste week van juni 

of bij einde dienstverband. Op verzoek kan alleen vakantiegeld uitbetaald worden 

wanneer er 5 dagen aaneengesloten vakantie wordt opgenomen. 

Kortverzuim: wanneer je kortverzuim hebt opgenomen dan staat hier het aantal 

uur vermeld met het uurloon.  

Bruto vergoeding ADV: wanneer ADV van toepassing is wordt hier het aantal uur 

en de vergoeding vermeld. In de CAO van de inlener staat of ADV vergoeding van 

toepassing is. 

Wachtdagcompensatie: dit is een procentuele opslag op het bruto uurloon. 

Wachtdagcompensatie is bedoeld om het verlies van inkomen op te vangen als je 

ziek wordt. Dit geldt alleen bij fase A contracten met uitzendbeding. Bij ziekte 

geldt namelijk 2 wachtdagen, over deze dagen wordt er geen loon uitbetaald. 

 

 

 
 Loonheffing     

 Loonheffing (tabel)     

 Loonheffing (bijzonder tarief)     

 

 
 

Loonheffing (tabel): hier staat het bedrag wat aan loonbelasting betaald moet 

worden. 

Loonheffing (bijzonder tarief): hier staat het bedrag dat aan loonbelasting 

bijzonder tarief betaald moet worden. Wanneer er vakantiegeld of overwerkuren 

uitbetaald worden gaat dit tegen een ander percentage, namelijk het bijzondere 

tarief. 



  

 
 

 Netto componenten     

 Netto reiskostenvergoeding     

 Netto vergoedingen     

 Netto inhoudingen     

 Premie wga diff wn     

 

 

Netto componenten zijn inhoudingen en vergoedingen waar geen belasting op 

wordt ingehouden.  

 

Netto reiskostenvergoeding: vergoeding voor de gemaakte reiskosten. Dit kan 

ook op basis van OV zijn. In de CAO van de inlener staat of je recht hebt op 

reiskostenvergoeding. 

Netto vergoeding: een netto bedrag dat je ontvangt (bijvoorbeeld wanneer je 

bepaalde kosten hebt gedeclareerd). 

Netto inhouding: een netto bedrag dat wordt ingehouden, bijvoorbeeld een 

maaltijdinhouding. 

Premie wga diff wn: het werknemersdeel van de gedifferentieerde premie voor de 

wet gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Deze wet verzorgt je inkomen indien je 

langer ziek bent geweest dan 24 maanden. 

 

 

 Netto loon     

 Netto loon     

      

 Betaling      

 Betaling per bank Datum Bankrekening   

 

 
Netto loon: het netto bedrag dat jij hebt verdiend. Daaronder staat dat de 

betaling per bank is overgemaakt, met de datum en jouw bankrekeningnummer. 

 

Loonbeslag 

Wanneer er sprake is van een loonbeslag zal bij betaling ook het gedeelte staan 

dat aan de beslaglegger is overgemaakt met het bankrekeningnummer. Een 

loonbeslag is wettelijk geregeld en wij zijn verplicht de inhouding te verzorgen. 

 

Correcties 

Wanneer er sprake is van correcties zal onder betaling worden aangegeven wat 

er verrekend wordt met het nummer van de oorspronkelijke loonafrekening. 

 

 
Te verrekenen bedragen Saldo 

Te verrekenen inhoudingen  

Te verrekenen correcties  

 

 

In bovenstaande tabel worden de te verrekenen bedragen vermeld. Op grond van 

de wet aanpak schijnconstructies kan niet altijd het gehele bedrag aan 

inhoudingen en of correcties in een keer verrekend worden. 

  



  

 

 
Reserveringen Perc. Vorig saldo Bij Af Nieuw saldo 

Uren in geld/tijd Vakantiedagen %     

 Kortverzuim %     

Totaal      

In geld Vakantiegeld %     

Totaal      

 

 

In bovenstaande tabel worden de reserveringen weergegeven die door jou zijn 

opgebouwd. In fase A worden de reserveringen (vakantiedagen) in geld 

weergegeven, in fase B in uren.  

Bij perc. wordt het percentage aangegeven.  

In de kolom ‘vorig saldo’ wordt het saldo aangegeven wat op jouw vorige 

loonstrook staat.  

In de kolom ‘Bij’ wordt het bedrag aangegeven wat jij in de desbetreffende week 

hebt opgebouwd.  

Wanneer je reserveringen hebt opgenomen zal dit in de kolom ‘Af” staan.  

In de laatste kolom staat het nieuwe saldo. 

 
 

Cumulatieven 

fiscale 
dagen 

sociale 
dagen 

loon in 
geld 

loon in 
natura 

fooien totaal 
loon 

pensioen zwa wn spaarloo
n 

svw loon 

zvw wg 
 

ww wn loon voor 
lh 

loonheffing zvw wn onk. verg onb. inh. reis-
kosten 

netto arb. 
korting 

 
De cumulatieve bedragen zijn de totaalbedragen van het lopende jaar.  

 

Fiscale dagen: totaal aantal dagen die meetellen in de berekening van loonheffing 

en premie. 

Sociale dagen: totaal aantal daadwerkelijk gewerkte dagen. 

Loon in geld: totaal bedrag ontvangen in geld. 

Loon in natura: totaal bedrag ontvangen niet in geld. 

Fooien: totaal bedrag ontvangen aan fooien. 

Totaal loon: totaal van loon in geld, natura en fooien. 

Pensioen: opgebouwde pensioen premie (je gaat pensioen opbouwen na 26 

weken en ouder dan 21 jaar). 

Zwa wn: totaal afgedragen ziektewet aanvullend. 

Spaarloon: opgebouwd spaarloon. 

Svw loon: totaal loon plus pensioen, zwa wn en spaarloon. 

Zvw wg: totaal afgedragen zorgverzekeringspremie door de werkgever. 

Ww wn: totaal afgedragen deel werkloosheidswet door de werknemer. 

Loon voor loonheffing: totaal loon voordat de loonheffing is ingehouden. 

Loonheffing: totaal ingehouden loonheffing. 

Zvw wn: totaal afgedragen zorgverzekeringspremie door de werknemer. 

Onkosten vergoeding: totaal uitgekeerde onkosten vergoeding. 

Onbelaste inhoudingen: totaal onbelaste inhoudingen. 

Reiskosten: totaal uitgekeerde reiskosten. 

Netto: totaal ontvangen netto loon 

Arbeidskorting: totaal verrekende arbeidskorting. 


