
 
 

  

100454  44,32  1  0,00  8,70 
min.uurl. periodeloon 

05/04/1970 

29/07/2015  0,00  0,00 

RC 

geb.  datum BSN  

salaris 

belast 

medew.nr byz.tar % pns 

vlgs tabel 

belast 

vlgs byzt. 

J N 111111110 

€  0,00 €  0,00 €  4,01 €  0,00 

fst. dgn 

lhk 

De heer TTT Test 
Testlaan 1 
1234 AA AMSTERDAM 

opbouw 

saldo nieuw 

vak. geld 

€  59,06 

reserveringen 

wrm vest 

datum indienst datum uitdienst functie 

dlt % 

saldo 
loonbeslag  

saldo 

kort verz. tvt 

 0,00 

vak. uren 

 
100,00 

1234 AB Uden 
Runmolen 30 
Test ABU 

reservering %  8,70  0,60  8,00 

levensloop 
saldo 

 0,00 

bijtelling auto 
saldo saldo 

bijdr. auto 

 125,00  100,00 

___  

atv 

saldo oud €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00  0,00 

bw verlof 
 1,74 

€  11,63 

€  0,00 

Scholing 

 0,00 

saldo 

Wit, Week 
loontijdvak 

201532 
verloonweek 

€  0,00 €  58,16 €  0,00 €  0,00  0,00 
€  58,16 

€  0,00 €  0,00 
€  59,06 €  0,00 €  11,63 €  4,01  0,00 €  0,00 

opname 

Administratief medewerker 

Verloon
w 
eek:201

5 
{100 454; 111 111 110 } SALARISSPECIFICATIE 

Project : U101400010 Week: 201532 Wubnr.11329 Run.258 
Opdrachtgever: Probeer nu B.V. / Fase: Fase A 

 5,00 SVW dagen 
 5,00 Gewerkte dagen 

 450,00  450,00  30,00  100,00 % Normale uren € 15,00 
 82,50  82,50  5,00  110,00 % Toeslaguren € 15,00 

 131,25  131,25  7,00  125,00 % Toeslaguren € 15,00 
 18,75  18,75  1,00  125,00 % Overwerkuren € 15,00 
 45,00  45,00  2,00  150,00 % Overwerkuren € 15,00 

 4,71  4,71 Wachtdagen compensatie 
 58,16  58,16  3,88  100,00 % Uitbetaalde Vakantieuren € 15,00 
-4,21 -4,21  0,58 % ZW Aanvullend 

Project : Week: 201532 Wubnr.11330 Run.258 

 0,00 -100,00 Bijtelling auto 
 0,00  125,00 Bijtelling auto 

------------------- ------------------ --------------
- 

 786,16  747,41  63,75 
-244,27 -216,02 -28,25 Loonheffing 

------------------- --------------
- 

------------------ 
 541,89 Netto 
-100,00 Eigen bijdr. Auto Week: 201532 

------------------- 
 441,89 Totaal Netto 
 441,89 Is overgemaakt op IBAN NL53RABO0171771745 op datum 29-7-2015 

fiscaalloon svw. loon brutoloon 

 790,37  811,16  811,16  5,00 

loonheffing pensioen zvw zvw wg zwa 

-244,27  42,69  0,00  0,00 -4,21  0,00  56,38 cumulatief 

arb.korting 

deze periode 

ww dagen 

 5,00 -4,21  811,16 -244,27  811,16  790,37  42,69 

11.54 Nocore Flex 
Pag 1 / 1 
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1 Medew. Nr.  Iedere medewerker krijgt een uniek nummer. 

2 BSN  Iedereen die in Nederland werkzaam is, beschikt over een BSN nummer. (Voorheen SoFi-nummer). 

3 Geboortedatum  Uw geboortedatum. 

4 Loontijdvak  Geeft aan in welk loontijdvak (belasting) u verloond wordt; maand, week, dag of 4-weken tabel. Groen of wit. De 
tabel en de kleur bepaalt mede uw loonheffing. 

5 Byz.tar %  Percentage loonheffing dat gehanteerd wordt bij bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld. 

6 Vest.  Het nummer van de vestiging waarvoor u werkzaam bent. 

7 WRM  Werkmaatschappij nummer 

8 lhk  Toepassing van loonheffingskorting (j=ja, n=nee) 

9 pns Pensioen. Valt u in een pensioen regeling? (j=ja, n=nee) 

10 Verloonweek De week waarin de verloning is verwerkt. 

11 Min. uurl.  Het wettelijk minimum uurloon voor uw leeftijd. 

12 Periodeloon  Wanneer u verloond wordt met een vast salaris per periode, wordt het salaris hier vermeld. 

13 DLT%  Deeltijdpercentage, indien van toepassing. 

14 Datum indienst  Datum van indiensttreding. 

15 Datum uitdienst  Datum van uitdiensttreding. 

16 Functie  Functie omschrijving. 

17 Loonbeslag saldo    Onder ‘saldo’ wordt het bedrag vermeld dat nog openstaat aan loonbeslag. 

18 RC saldo  Indien er een bedrag staat in dit vak, kan positief dan wel negatief zijn, wordt dit verrekend met de eerstvolgende 
loonbetaling. Dit soort bedragen kunnen voortkomen uit bijvoorbeeld een correctie of een voorschot. 

19 Levensloop saldo   Onder ‘saldo’ wordt het bedrag vermeld dat tot op heden is opgebouwd voor de levensloop regeling; werknemer en 
werkgeversbijdrage worden bij elkaar opgeteld. 

20 Bijtelling auto  Onder ‘saldo’ wordt het bedrag vermeld dat tot op heden is verrekend aan fiscale bijtelling auto. 

21 Bijdr. auto saldo  Onder ‘saldo’ wordt het bedrag vermeld dat tot op heden is verrekend aan eigen bijdrage auto. Dit bedrag is 
automatisch verrekend met de fiscale bijtelling van de auto. 

22 Scholing saldo  Onder ‘saldo’ wordt het bedrag vermeld dat tot op heden is verrekend aan scholing. Dit saldo is optioneel. 

23 Adres Adresgegevens medewerker 

24 Adres Adresgegevens van uw werkgever 

25 Reserveringen Reservering%: Dit is het percentage dat per ingeboekt uur wordt gereserveerd.  

  Saldo oud: is het saldo nieuw van de voorgaande loonstrook. 

  Deze periode: Is het opgebouwde recht van de te betalen periode min de opnames die in dezelfde periode hebben 
plaatsgevonden. 

  Saldo nieuw: De opgebouwde reserveringen waar u vanaf nu recht op heeft in deze WRM. 

26 Vak.geld Saldo Vakantiegeld 

27 Vak. uren Saldo vakantie uren. Voor flexwerker in  Fase A, 1 of 2 met  uitzendbeding wordt het saldo in geldwaarde 
weergegeven.  Voor contractanten wordt het saldo in uren weergegeven. 

28 Bw. verlof Saldo bovenwettelijk verlof. Voor flexwerker in  Fase A, 1 of 2 met  uitzendbeding wordt het saldo in geldwaarde 
weergegeven. Voor contractanten wordt het saldo in uren weergegeven. 

29 Fst. dgn. Saldo feestdagen uren. Voor flexwerker in  Fase A, 1 of 2 met  uitzendbeding wordt het saldo in geldwaarde 
weergegeven. 

30 Kort. Verz. Saldo kort verzuim. Voor flexwerker in  Fase A, 1 of 2 met  uitzendbeding wordt het saldo in geldwaarde 
weergegeven. 

31 atv Saldo atv uren. Voor flexwerker in  Fase A, 1 of 2 met  uitzendbeding wordt het saldo in geldwaarde weergegeven. 
Voor contractanten wordt het saldo in uren weergegeven. 

32 tvt Saldo tvt uren. 

33 Project Week: Weeknummer van de gewerkte week/periode. 

  Project: Projectnummer waarop de te verlonen uren betrekking hebben. 

  Run: Nummer van de loonrun. 

  Wubnr.: Nummer van het ingeboekte werkurenbriefje (WUB). 

  P/F: P(eriodiek) en F(unctiegroep), ALLEEN VOOR ABU leden. 

34 SVW dagen SVW staat voor Sociale Verzekeringswet. Elke ingeboekte dag is in principe een SVW-dag, ook verlof- en ziektedagen. 

35 Gewerkte dagen Aantal gewerkte dagen. 

36 Normale uren De uren die, zonder toeslag, zijn gewerkt. 

37 Toeslaguren Aantal gewerkte uren in een zogeheten ploegendienst met het toeslagpercentage erbij vermeld. 

38 Overuren Aantal gewerkte overuren met het toeslagpercentage erbij vermeld. 

39 Wachtdag comp. De wachtdagcompensatie is een percentage ter vergoeding van het gederfde loon bij de wachtdag voor ziekte. 

40 Uitbetaalde vakantieuren Uren vakantie. Komen terug in opname vak.uren 

41 ZW aanv. Het bedrag dat u betaalt voor de aanvullende ziektewetverzekering (indien van toepassing). 

42 Uurloon Bruto uurloon van gewerkte uren 

43 Uurloon perc. Uurloon percentage van gewerkte uren 

44 Bijtelling auto  Fiscale bijtelling auto eventueel verrekend met eigen bijdrage auto 

45 Loonheffing Dit is een combinatie van bedragen die u afdraagt van uw loon; bijvoorbeeld loonbelasting en premies. 

46 Netto Uw nettoloon exclusief netto vergoedingen en/of inhoudingen. 

47 Eigen bijdrage auto Eigen bijdrage auto inhouding 

48 Totaal netto Totale netto bedrag na overige inhoudingen. 

49 Is overgemaakt op  Het bedrag dat is overgemaakt naar uw bank- en of girorekening. 

50 Cumulatieven In deze tabel vindt u het totaal van de bedragen aan loon, premies, toeslagen en inhoudingen van deze periode (deze 
periode) en bij cumulatief de totale bedragen vanaf 1 januari van het kalenderjaar 

 


