
Terminologie salarisstrook 

In de blogpost “Checklist: 10 onderdelen van je salarisstrook die je sowieso 
moet controleren” zijn de meest voorkomende en belangrijkste onderdelen uitgelicht. 
Meestal staan er nog andere termen op je salarisstrook, wil je weten wat ze betekenen? 
Hieronder vind je allemaal, inclusief uitleg en eventueel een korte toelichting. 

Meer weten kijk op www.vismaraet.nl

Salaris Het salaris dat je krijgt bij een fulltime baan (36 of 40 uur) 

Parttimefactor Bij deeltijd werken is de parttimefactor het percentage dat je werkt.

Arbeidsduur Dit zijn het aantal uren dat je werkt volgens de arbeidsovereenkomst per 
maand.

LH tabel LH tabel staat voor loonheffingstabel en hier staat het bedrag waarover de 
loonheffing wordt berekend. 

Wit = tabel uit tegenwoordige dienstbetrekking
Groen = tabel uit vroegere dienstbetrekking

Als je werkt moet er ‘wit’ op je loonstrook staan

Loonheffingskorting Loonheffingskorting is korting op je loonbelasting omdat je werkt (of hebt 
gewerkt). Je vraagt dit aan bij je werkgever en doordat zij minder belasting 
hoeven te betalen op je salaris, krijg je meer uitbetaald. 

Percentage loonheffing 
bijzonder tarief

Als je bijvoorbeeld vakantiebijslag of een eindejaarsuitkering ontvangt dan is 
dat een bijzondere beloning. De loonheffing op dit bedrag betreft een ander 
percentage. Hiervoor wordt de tabel ‘bijzondere beloningen’ gebruikt en het 
percentage is afhankelijk van het jaarloon van het voorgaande jaar.

Jaarloon bijzondere 
beloningen

Dit is het brutojaarloon van het voorgaande jaar inclusief alle toeslagen die 
belast worden met loonheffingen.

Toegepast uurloon OVW Dit is het uurloon dat wordt gebruikt voor overwerk (OVW). 

Toegepast uurloon ORT Dit is het uurloon dat wordt gebruikt voor werken tijdens onregelmatige 
tijden. ORT staat voor onregelmatigheidstoeslag. 

Onregelmatigheids-
toeslag

Wanneer je werkt buiten de standaard werktijden zoals aangegeven in je cao 
dan heb je recht op een onregelmatigheidstoeslag (ORT). Dit kan per cao 
verschillen, dus raadpleeg je cao om te kijken wat de percentages precies zijn. 
Zie onderaan de pagina voor een uitgebreid voorbeeld



Vergoeding voor 
overwerk

Dit is de vergoeding die je krijgt wanneer je meer hebt gewerkt dan de uren 
die in je contract staan. In je arbeidscontract of cao zijn hier als het goed is 
afspraken over gemaakt, waarin je kan zien welk percentage van het uurloon 
je krijgt voor overwerk. Zie onderaan de pagina voor een uitgebreid voorbeeld 

Vergoeding arbeid 
tijdens bereikbaarheids-
diensten, aanwezig-
heidsdiensten en 
consignatiediensten 
(oproepdiensten)

Dit zijn de vergoedingen die je krijgt voor oproepdiensten. 
De vergoeding bestaat uit een percentage van het uurloon.
Zie onderaan de pagina voor een uitgebreid voorbeeld 

Vakantietoeslag In het blok totalen vind je hoeveel vakantietoeslag je tot nu toe hebt opge-
bouwd. Meestal wordt dit uitbetaald in mei. 

Eindejaarsuitkering Mocht je een eindejaarsuitkering opbouwen, dan staat dit ook vermeld op je 
salarisstrook. De eindejaarsuitkering wordt uitbetaald in december. Ook hier 
vind je in het blok ‘totalen’ hoeveel je tot nu toe hebt opgebouwd. 

Reiskosten Wanneer je reiskosten maakt voor je werk, dat kan zowel om woon-werkver-
keer of dienstreizen gaan, dan vind je hier hoeveel je die maand vergoed 
hebt gekregen. 

Thuiswerken Dit is de vergoeding die je krijgt voor thuiswerken. Voor de meeste bedri-
jven zal dit ongeveer 2 euro netto per thuiswerkdag zijn, maar in je cao staat 
precies omschreven wat daarover is afgesproken. 

In de zorg ziet dat er bijvoorbeeld zo uit:

•   25% voor overwerk verricht tussen 06.00   
     uur en 22.00 uur op maandag tot en met  
     vrijdag, met dien verstande dat in een 
     periode van zeven dagen het aantal 
     aldus te belonen uren maximaal vijf 
     bedraagt; de overige uren worden 
     beloond met 50%;
•   50% voor overwerk verricht tussen 22.00 
     uur en 06.00 uur op maandag tot en met 
     vrijdag;
•   75% voor overwerk verricht op zaterdag 
     tot 18.00 uur en op vrije dagen;
•   100% voor overwerk verricht op 
     zaterdag vanaf 18.00 uur, op zon- en 
     feestdagen tussen 00.00 uur en 24.00 
     uur en op 24 en 31 december tussen 
     18.00 en 24.00 uur

Vergoeding voor overwerk

In de zorg ziet dat er bijvoorbeeld zo uit:

•   25% voor arbeid verricht tussen 06.00 uur 
     en 22.00 uur op maandag tot en met 
     vrijdag, met dien verstande dat in een 
     periode van zeven dagen het aantal aldus 
     te belonen uren maximaal vijf bedraagt;  
     de overige uren worden beloond   
     met 50%;
•   50% voor arbeid verricht tussen 22.00 uur 
     en 06.00 uur op maandag tot en met 
     vrijdag; 
•   75% voor arbeid verricht op zaterdag tot 
     18.00 uur en op vrije dagen; 
•   100% voor arbeid verricht op zaterdag 
     vanaf 18.00 uur, op zon- en feestdagen 
     tussen 00.00 uur en 24.00 uur en op 24 en 
     31 december tussen 18.00 en 24.00 uur.

Vergoeding arbeid tijdens bereik-
baarheidsdiensten, aanwezighe-
idsdiensten en consignatie-
diensten (oproepdiensten)

Onregelmatigheidstoeslag

In de zorg ziet dat er bijvoorbeeld zo uit: 

22%   voor onregelmatige dienst op uren 
vallende tussen 06.00 uur en 07.00 uur en 
tussen 20.00 uur en 22.00 uur op maandag 
tot en met vrijdag; 

38%  op uren vallende tussen 06.00 uur en 
08.00 uur en tussen 12.00 uur en 22.00 uur 
op zaterdag; 

47%  op uren vallende tussen 00.00 uur en 
06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op 
maandag tot en met vrijdag; 

52%   op uren vallende tussen 00.00 uur en 
06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op 
zaterdag; 

60%   op uren vallende tussen 00.00 uur en 
24.00 uur op zon- en feestdagen en op uren 
vallende tussen 18.00 uur en 24.00 uur op 
24 en 31 december


