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De salarisspecificatie: een belangrijk document
   Als je voor E&A uitzendbureau werkt krijg je iedere week een salarisspecificatie. 

De specificatie ontvang je persoonlijk of via e-mail. Op dit overzicht staat veel 

meer dan het bedrag dat je op je bankrekening gestort krijgt.

   Op de salarisspecificatie zie je natuurlijk hoeveel je bij ons hebt verdiend, maar 

bijvoorbeeld ook hoeveel premies je afdraagt, hoe het verschil tussen netto en 

bruto uurloon wordt berekend en op welke toeslagen en reserveringen je kunt 

rekenen.

   We raden je aan de salarisspecificaties goed te bewaren. Dan kun je altijd 

controleren of het juiste nettobedrag op je rekening is bijgeschreven, maar je 

hebt het ook nodig voor bijvoorbeeld belastingaangifte.

Uitleg van de salarisspecificatie
In deze brochure leggen we uit wat de gegevens op jouw salarisspecificatie betekenen. 

Heb je daarna nog vragen? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij het 

E&A kantoor, die is je graag van dienst. Onderaan je salarisspecificatie vind je de

gegevens van jouw kantoor.
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DeclaratieWeek Klant Fg / PerCorrectie op Tabel
Contract

uren
Minimum

loon
4935335(1)2017-16 Logistiek B.V. 1 /Wk € 8,9632

aantal bedrag perc.
Bruto componenten
Normale uren 212,7523,00 9,25w16
Toeslaguren 123,4812,00 9,25w16 111,25 %
ADV 4,5535,00 0,13w16
bruto uitruil tabel -22,63
Vrije verg./verstr.extraterritoriale kst 89,75

318,15
Inhoudingen
Bijdr.vervoerskst.auto -15,005,00 3,00w16

-15,00
Loonheffing
Tabel -29,88
Loonheffing (bijzonder tarief) -2,07

-31,95
Netto componenten
WGA wn -0,450,14 %
Netto inhouding zorgkosten -20,23
Netto inhouding huisvesting (ET-regeling) -62,49

-83,17
Netto loon
Netto loon 188,03
Nog te verrekenen inhoudingen 12,53

200,56
Betaling
Betaald per bank 200,56NL64INGB066276165028-04-2017

Bij Nieuw saldoPerc. Vorig saldoReserveringen Af
3,54 3,5410,43 %VakantiedagenUren in tijd

3,543,54Totaal
27,71 27,718,00 %VakantiegeldIn geld

27,7127,71Totaal

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
5 5 318,15 0,00 0,00 0,00 0,00 318,15

21,15 0,00 318,15 31,95 0,00 0,00 98,17 41,00188,03
netto

spaarloon
0,00

0,00
reiskosten

0,00
zwa wn

Bij eventuele vragen is onze vestiging Logistieklaan 1, 5000 AB Tilburg, 013-1234567 u graag van dienst.
Alle bedragen zijn in euro's vermeld

BSN/sofinummer
Dit is jouw burgerservicenummer (BSN).

Het burgerservicenummer is een persoonsnummer.

Met het BSN kun je bij elk loket van de overheid terecht.

ADV
Dit staat voor ArbeidsDuurVerkorting. Arbeidsduur-

verkorting wordt – indien van toepassing – geregeld en 

gerealiseerd via de CAO. De ADV-regelingen betekenen 

doorgaans dat een medewerker recht heeft op (een 

gedeelte van) het loon over uren waarop hij minder 

werkt (dan hetgeen wat er in de arbeidsovereenkomst is 

afgesproken).

Loon normale uren en Toeslaguren
Hier vind je het aantal uren dat je hebt gewerkt. Je ziet 

hoeveel normale uren en toeslaguren je hebt gewerkt in 

betreffende periode.

Bruto uitruil tabel
Bruto uitruil tabel bevat het bedrag dat bruto wordt 

uitgeruild en dat wordt afgetrokken van het fiscaal loon 

waarop het bijzonder tarief van toepassing is. Uitruil van 

loon voor vrije vergoedingen of vrije verstrekkingen in 

verband met extraterritoriale kosten is uitsluitend toegestaan 

voor dubbele huisvestingskosten, vervoerskosten van en 

naar de woonplaats in jouw land van herkomst en extra 

uitgaven van levensonderhoud. Loonheffing
Dit is een combinatie van twee bedragen die je afdraagt 

van je loon: ingehouden loonbelasting en premies 

volksverzekeringen. Zoals alle werknemers in Nederland 

betaal je loonheffing. E&A uitzendbureau houdt de loon-

heffing automatisch in op je bruto loon en draagt het 

bedrag af aan de Belastingdienst. Hoeveel loonheffing 

je betaalt hangt af van je bruto loon en of wel 

of niet de heffingskorting wordt toegepast.

Eigen bijdrage extraterritoriale kosten
Dit is een eigen bijdrage die je betaalt voor extra 

territoriale kosten in verband met je verblijf in Nederland. 

De uitzendonderneming verstrekt de uitzendkracht 

(in het kader van extraterritoriale kosten)huisvesting. 

De waarde van deze huisvesting bedraagt € 89,75 per 

week. In ruil voor de verstrekte huisvesting wordt het 

brutoloon (inclusief de eventuele toeslag voor onregel-

matige werktijden) verlaagd met € 72,69 euro per week 

(dat is 81% van € 89,75). Deze uitruil vindt plaats onder 

toepassing van het bepaalde in artikel 22 lid 5 van de 

CAO voor Uitzendkrachten.

Inhouding Premie Zorg en Zekerheid
Dit is een inhouding op je loon voor de premie

aanvullende ziektekostenverzekering, welke loopt

via Zorg en Zekerheid.

Wettelijk minimum loon
Dit is het loon dat volgens de wet minimaal moet worden 

betaald voor jouw leeftijd.

Percentages
Hier vind je het percentage waarvoor de uren worden

doorberekend. 100% is een doorberekening zonder

toeslag,135% is een toeslag van 35%, bijvoorbeeld

een ploegentoeslag.

WGA wn
E&A uitzendbureau houdt een klein deel in van de 

gedifferentieerde WGA premie op je netto loon. WGA 

maakt deel uit van de WIA. Dat staat voor Wet werk en 

inkomen naar arbeidsvermogen. Via deze wet krijg je na 

2 jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Betaling
Hier vind je het bedrag dat je op je bankrekening

gestort krijgt.

Cumulatieven
In deze kolom vind je de optelsom van de bedragen 

aan loon, premies, toeslagen en inhoudingen over het

lopende jaar tot nu toe.

hk = Loonheffingskorting
Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting. 

Hierdoor hoef je minder belasting te betalen. Als je in loondienst 

werkt, houdt je werkgever rekening met de algemene heffings-

korting en de arbeidskorting. Deze kortingen noemen we de 

loonheffingskorting. Daardoor betaal je minder loonheffing 

en krijg je meer loon uitbetaald. Als je werkt, heb je recht op 

korting op je belasting. Toen je startte bij E&A uitzendbureau 

heb je aangegeven of je wel of geen recht hebt op loon-

heffingskorting. Als je rechthebt op loonheffingskorting  

staat hier ‘ja’. Met deze korting krijg je meer loon. Indien je 

meer dan 1 werkgever tegelijkertijd hebt kun je slechts bij  

1 werkgever de hk toepassen. Als je bij elke werkgever loon-

heffingskorting aanvraagt, krijg je namelijk te veel korting op 

je belasting. Je moet dan waarschijnlijk achteraf een deel 

van dat bedrag terugbetalen. Werk je in 1 jaar bij meerdere 

werk gevers achter elkaar, dan kun je bij elke werkgever de 

loonheffingskorting aanvragen.

Uurloon
Achter het soort uren staat het bruto bedrag dat je per uur 

verdient.

Netto loon
Nadat de inhoudingen van het bruto loon zijn  afgetrokken, 

blijft het netto loon over. Het netto loon kan verschillen van 

het bedrag dat je uiteindelijk op je rekening krijgt gestort. 

Ook kan het zijn dat er van je netto loon bedragen afgaan, 

zoals bijvoorbeeld loonbeslag.

Reserveringen vakantiedagen
Dit is het aantal vakantieuren dat je hebt opgebouwd.
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Nog te verrekenen inhoudingen
Netto inhoudingen die wij nog moeten verrekenen 

met je salaris.

Voorbeeld

89,75


