
De heer Test 
Teststraat 12
1234 AB  EINDHOVEN

Flexwerker
Personeelsnummer : 1234567
Burgerservicenummer  : 123456789

Tijdvak : Week 51 (2021) Cao : ABU Fase A
Periode: 20-12-2021 t/m 26-12-2021 Onbepaalde tijd : Nee

Dossiernummer : Minimum loon : € 392,55 Schriftelijk : Ja
Burgerlijke staat : Ongehuwd Datum in dienst : 20-05-2021

Geboortedatum : 01-01-1980 
Tabel : Week
Loonheffing : Ja met korting 
Fiscaal woonland : Nederland Oproep : Ja

Loonspecificatie

Werkgever Mededeling
PRO B.V.
Hofstraat 167
5641 TD EINDHOVEN

Loonheffingennummer
Nummer loonspecificatie
Datum verloning
Datum administratie

:
:
:
:

1234.56.789
35
30-12-2021
26-12-2021

Declaratie 123456789 (20-12 / 26-12) Bedrijfsnaam - Functie: Logistiek medewerker (Inlenersbeloning - M&T D/5.0)
Loon normale uren 32:00 13,81 441,93 Reiskostenvergoeding per gewerkte 4,00 4,62 18,48

Mutatie Totaal tijdvak Verrekenen
Omschrijving R T Percentage Grondslag Fiscaal Betalen Grondslag Fiscaal Betalen Fiscaal Betalen
Loon normale uren 7 T 441,93 441,93 441,93 441,93

---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Loon voor loonbelasting en premies 441,93 441,93 441,93 441,93
Loonheffingen (Week wit) T 441,93 -36,98 441,93 -36,98
Gediff. premie Whk (WGA-vast) 7 * 0,3650% 441,93 -1,61 441,93 -1,61

---------------- ----------------
Netto loon 403,34 403,34
Reiskostenvergoeding per gewerkte da 7 18,48 18,48

---------------- ----------------
Netto te betalen 421,82 421,82

========= =========

Cumulatieven R Dg Sv Lb Bruto loon Loon SV Loon ZVW Loon LB/PH LB/PH ZVW WW WIA
52 - Uitzendbedrijven IB en IIB 7 4 154 16.996,49 16.996,49 16.996,49 1.189,81 0,00 62,11
52 - 8191.16.683.L04 4 154 16.996,49 2.430,92

Rechten R Risicogroep Percentage Oud saldo OpgebouwdNieuw saldo Opname Saldo uren Saldo geld
Vakantiedagen 7 IB + IIB 10,82000% 53:24 3:28 56:52 56:52
Vakantiegeld 7 IB + IIB 8,33000% 1.437,68 40,80 1.478,48 1.478,48

Toelichting
Het netto equivalent van het wettelijk minimumloon is € 294,51. Het netto equivalent min de wettelijk toegestane inhoudingen bedraagt € 294,51. 

Overige Fiscaal Cumulatief Betaalinformatie
Basispensioen 63,19 Te betalen € 421,82 per bank EU (IBAN): NL 11 RABO 1234 5678 99
Arbeidskorting 2.390,31
Opname vakantiedagen 2021 in uren 69:00
Opbouw vakantiedagen 2021 in uren 125:52
    waarvan wettelijk 100:44
    waarvan bovenwettelijk 25:08
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Betaalinformatie:
Hier staan de netto uit-
betaalde bedragen en 

op welke bankrekening-
nummers deze zijn 

overgemaakt.

Overige:
Hier staan overige elemen-
ten die betrekking hebben 

op de loonspeci�catie, 
waaronder een speci�catie 

van de opbouw 
vakantiedagen 

en pensioen. 

Toelichting:
Verdere toelichting op de 

loonspeci�catie, waaronder het 
netto equivalent. Het netto 

equivalent is het netto wettelijk 
minimum loonbedrag dat moet 
worden uitbetaald na aftrek van 

pensioenpremies en 
loonhe�ng.

Rechten:
Dit is een overzicht van de 

voor jou opgebouwde 
reserveringen van vakantie-

geld en eventuele vakantieda-
gen. Het vakantiegeld wordt 

jaarlijks in de eerste week van 
juni uitbetaald.

Cumulatieven:
Hier worden alle totaal 
loonbedragen weerge-
geven van het lopende 

jaar inclusief deze 
periode. 

Netto te betalen:
Hier staat het totaal 
aan jou te betalen 

nettobedrag.

Reiskostenvergoeding:
Hier staan eventuele 

(reiskosten)vergoedingen 
die netto worden 

uitbetaald. 

Nettoloon:
Dit loon wordt door 
PRO uitbetaald. Hier 
zijn alle belastingen 

en premies al van 
afgetrokken. 

Gedi�erentieerde 
premie Whk:

Dit is een onderdeel van de 
premies werknemer-

verzekeringen die deels op 
werknemers wordt 
verhaald en dus in 

mindering wordt gebracht 
op het brutoloon.

Loonhe�ngen:
Iedereen in Nederland betaalt 

loonhe�ng, bestaande uit 
loonbelasting en premies 

volksverzekeringen. De hoogte 
hangt onder meer af van de 

hoogte van het brutoloon en 
de loonhe�ngskorting. 

Loon voor loonbelasting 
en sociale verzekeringen:

Dit is het loonbedrag  
waarover loonhe�ng

verschuldigd is.

Loon:
Hier staat het brutoloon. 

Hierop worden eventuele 
pensioenpremies in 

mindering gebracht om tot 
het loon voor loonbelasting 

en sociale verzekeringen 
te komen.

Totaal tijdvak:
In deze kolom staat 

wat er in totaal 
over dit tijdvak is 

verwerkt.

Mutatie:
In deze kolom 
staat wat er in 

deze declaratie en 
verloning is 

verwerkt. 

Declaratie:
Hier staat een 

samenvatting van het loon, 
aantal uren, inhoudingen 
en vergoedingen die in de 
declaratie van dit tijdvak 

zijn verwerkt. 

Datum administratie:
Hier staat de datum 
van de laatste dag in 

dit tijdvak.

Datum verloning:
Hier staat de datum 

waarop deze 
loonstrook is 

verwerkt.

Nummer 
loonspeci�catie:

Hier staat het aantal 
loonstroken aangegeven 

dat je dit jaar hebt 
ontvangen. Loonhe�ngennummer:

Hier staat het �scaal 
nummer van PRO.

Werkgever:
Hier staan de

gegevens van PRO.

Oproep:
Hier staat of je 

wel of geen 
oproepcontract 

hebt.

Onbepaalde tijd:
Hier staat of je wel of 
geen contract hebt 

voor onbepaalde tijd

CAO:
Hier staat de cao die van 

toepassing is, namelijk de 
ABU CAO. Tevens staat 

vermeld in welke fase van 
de cao je werkzaam bent.

Fiscaal woonland:
Het land waar je 

belasting betaald.

Loonhe�ng: 
 Hier staat vermeld of de loonhe�ngskorting 

wordt toegepast. De loonhe�ngskorting is een 
korting op de belastingen die je moet betalen. 
Deze korting is afhankelijk van je inkomen. Bij 

jouw inschrijving bij PRO heb je aangegeven of 
wij de loonhe�ngskorting moeten toepassen. 

Let op: je mag enkel bij één werkgever de 
loonhe�ngskorting toepassen. Het is verstandig 
om de loonhe�ngskorting toe te passen bij de 

werkgever met het hoogste brutoloon.

Tabel: 
 Dit is de belastingtabel 
die wordt gebruikt voor 

het berekenen van je 
loonhe�ng.

Geboortedatum:
Hier staat je

geboortedatum. 
Datum in dienst:

Dit is de datum 
waarop je in dienst 
bent getreden bij 

PRO. 

Minimumloon:
 Hier staat het wettelijk 
minimumloon voor een 

werknemer met fulltime baan 
en met een leeftijd van 21 jaar 

en ouder. Betaling van loon 
onder dit minimum is 

verboden. 

Tijdvak:
Hier staat over welke 

periode het salaris wordt 
uitbetaald. De standaard 
betaaldata voor het hele 
jaar vind je terug in het 
salarisschema van PRO. 

Burgerlijke staat:
 Hier staat je 
burgerlijke 

staat vermeld.

Burgerservicenummer:
Dit is een uniek persoons-

nummer en staat onder 
andere op je ID-kaart, 
paspoort, rijbewijs en 

belastingaangifte.

Personeelsnummer:
Hier staat je 

personeelsnummer 
van PRO.

Medewerker:
Hier staan je 

persoonsgegevens.
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