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uitleg salarisstrook
We kunnen ons voorstellen dat je jouw salarisstrook 
ingewikkeld vindt. In deze uitleg leggen wij je gehele 
salarisstrook uit per kolom.

Ook vind je in deze uitleg een begrippenlijst en 
veelgestelde vragen over de salarisstrook. 

begrijpen hoe je 
salaris tot stand komt.

Let op! Afhankelijk van je fasecontract en het soort verloning, kan de salarisstrook
in deze uitleg iets afwijken dan wat je gewend bent. De basisinformatie blijft 
hetzelfde.



algemene gegevens
Het blauwe vak bevat de volgende informatie:

jouw persoonsgegevens,

jouw fasenummer (NBBU),

adres,- bedrijf,- en contactgegevens van Jelle,

het tijdvak waarop deze salarisstrook betrekking heeft,

de datum van verloning,



functie, opdrachtgever en 
uurloon

naam van de opdrachtgever.

je functie.

het aantal gewerkte uren onder normaal uurloon.

het aantal gewerkte uren onder onregelmatig uurloon.

het toeslagpercentage onregelmatig uurloon.

je brutoloon voor onregelmatige uren en normale uren.



de kolommen begrijpen

De kolommen R en T zijn belangrijk voor de salarisadministratie.

Mutatie: 
Mutatie betekent wijziging. Als je een correctie hebt 
aangevraagd, zie je die hier terug. Bijvoorbeeld een correctie in je 
gewerkte uren.

Totaal tijdvak: 
Hier staat het loon na verrekening van je mutaties.

Hier staan de percentages die gebruikt worden.



alle loondetails
je totale brutoloon van je normale uren (voor belasting)

je totale brutoloon van je onregelmatige uren (voor 

belasting)

je wachtdagcompensatie (zie begrippenlijst)

je totale brutoloon (normale uren + onregelmatige 

uren)

Aanvullende Ziektewet Verzekering (zie begrippenlijst)

Je totale brutoloon minus premies volksverzekeringen 

(zie begrippenlijst)

brutoloon na eventuele mutatie

loonheffingen

premies

Je nettoloon (na belasting).

Optioneel: loonbeslag (indien je een schuld hebt, wordt er een bedrag 

van je loon ingehouden).

je reiskostenvergoeding (onbelast betekent dat je hierover geen 

belasting betaalt).

je nettoloon.

zie begrippenlijst



alle loondetails

Deze kolom is een soort samenvatting van

je loonstrook en bevat de volgende informatie: 

DG Het totaal aantal verloonde dagen binnen het loontijdvak.  

SV Het totaal aantal verloonde dagen voor de sociale verzekeringen.  

LB Het totaal aantal verloonde dagen voor de Loonbelasting. 

Brutoloon Het totaal brutoloon. 

Loon SV Het totaal loon voor sociale verzekeringen.  

Loon ZVW Het totaal loon voor de Zorgverzekeringswet. 

Loon LB/PH Het totaal loon voor de loonbelasting en premie heffingen.   

LB/PH Het totaal ingehouden bedrag voor de loonbelasating en premie heffingen.  

ZVW Het totaal aan premie betaalde bedrag werknemersbijdrage Zorg Verzekerings Wet.    

WW Het totaal aan premie betaalde bedrag Werkloosheids Wet.  

WIA Het totaal aan premie betaalde bedrag wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.  

dit is het bedrag wat je terug zal zien op je bankrekening.

informatie over je reserveringen vind je in het document 

‘uitleg: reserveringen’.



waar vind ik mijn 
salarisstrook?
Je vindt jouw salarisstrook in Mijn.Jelle. Weet 

je niet precies hoe Mijn.Jelle werkt? Bekijk dan 

de uitleg over Mijn.Jelle op Jelle Academy.

ik vind het nog steeds lastig 
te begrijpen, wat nu?
Een salarisstrook is ook heel ingewikkeld. Dat 

komt omdat we met heel veel zaken rekening 

moeten houden: met verschillende uurlonen, 

met de Belastingdienst en allerlei andere 

bedragen die rechtstreeks afgedragen moeten 

worden aan de overheid. Kijk in deze uitleg 

goed naar waar je het netto-loon vindt. Dit 

bedrag krijg je namelijk op je bankrekening 

gestort.

als ik het zelf uitreken komt 
er een ander bedrag uit.
Zelf je salaris uitrekenen raden wij je 

niet aan. Salarisadministratie is namelijk 

specialistenwerk. Wat je wel kunt doen, is altijd 

controleren of het aantal gewerkte uren klopt. 

Zit daar een fout in, dan neem je contact met 

ons op.

ik wil gewoon weten
hoeveel geld ik krijg.
Dat staat op 2 plekken op je salarisstrook:

1. Onder het vak Betaalinformatie helemaal 

rechtsonderin.

2. Naast: netto te betalen.

veelgestelde vragen
Jelle draagt teveel af 
aan belasting.
Dat kan niet. De Belastingdienst 

bepaalt hoeveel belasting wij moeten 

heffen. Elke Nederlandse werkgever is 

verplicht zich hieraan te houden. 

ik heb een vraag
die hier niet bij staat.
Bel ons op 088 7000 300 of stuur een 

e-mail naar info@jelle.com.

waarom moet ik
zoveel belasting 
betalen?
De Nederlandse regering heft 

belasting om sociale en publieke 

voorzieningen (onderwijs, 

volksgezondheid, infrastructuur, 

justitie en veiligheid) te betalen. De 

regering bepaalt hoeveel belasting er 

wordt geheven. De Belastingdienst is 

daarin de uitvoerende partij voor de 

Nederlandse regering. 



loon normale uren
Dit is je brutoloon voor regulier gewerkte 

uren.

begrippenlijst

loon onregelmatige uren
Dit is je brutoloon voor onregelmatige 

uren (zoals bijvoorbeeld 

weekenddiensten of nachtdiensten).

wachtdagencompensatie
De wachtdagcompensatie is bedoeld 

om het verlies van inkomen op te 

vangen als je 2 dagen ziek bent. 

Wachtdagcompensatie komt altijd voor 

bij fase 1 en 2 contracten.

totaal brutoloon
Jouw brutoloon voor onregelmatige 

uren en brutoloon voor normale uren 

opgeteld.

premie AZV
De premie AZV is het bedrag dat je 

afdraagt aan de Aanvullende Ziektewet 

Verzekering (volgens CAO). Hiermee ben 

je extra verzekerd in het geval van ziekte.

loonheffingen (week wit)
Dit wordt vastgesteld en gebruikt door 

de Belastingdienst om de hoogte van 

de loonheffing te berekenen. Hierin 

is opgenomen wat de hoogte van de 

loonheffing bedraagt.

gediff. premie Whk (WGA-vast)
Dit is de premie die je afdraagt voor de 

WhK. Dit staast voor Werkhervattingskas 

en is bedoeld voor de ziektewet (ZW) en

gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 

(WGA).

netto loon
Je loon na belastingheffing.

loonbeslagen
Dit is het bedrag dat Jelle verplicht is 

over te maken naar je schuldeisers (indien 

je een schuld hebt).

reiskostenvergoeding onbelast
Dit is het bedrag dat je krijgt om 

je reiskosten van huis naar werk te 

vergoeden. Dit bedrag wordt niet belast 

door de Belastingdienst.

netto te betalen
Dit is je uiteindelijke salaris na een 

mutatie. Heb je geen mutatie, 

dan ontvang je dit bedrag op je 

bankrekening.

mutatie
Een mutatie is een correctie. Dit kan 

bijvoorbeeld als je meer of minder 

uren hebt gewerkt. Je uren worden 

verrekend met je salaris en getoond op je 

loonstrook.
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