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Beste medewerker van JAM!,
 
In onderstaande screenshots staat een puntsgewijze uitleg van wat er op een loon-
strook staat. De loonstrook is opgedeeld in drie delen. Indien je hier alsnog vragen over 
hebt, kan je altijd telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. 

• Datum: Waarop loonberekening is gemaakt.  
• Batch: Intern volgnummer loonadministratie.  
• Looncode: Uniek nummer loonberekening.  
• Corr. code: Uniek nummer van eventuele correctie.  
• Volgnr.: Telling loonstroken.  
• Werkn. code: Personeelsnummer in ons systeem.  
• Beroep: de functieomschrijving
• Geb. datum: Spreekt voor zich.
• BSN/Sofi nr: uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Ba-

sisregistratie Personen (BRP)  
• Burg. Staat: Gehuwd, ongehuwd of onbekend.
• In dienst: spreekt voor zich.
• Uit dienst: spreekt voor zich.  
• Loontijdvak: Tijdvak grondslag voor loonbelasting berekening.  
• LH. bijzonder: Percentage loonbelasting van toepassing op bijzondere  beloningen 

(overwerk, vakantiegeld, nabetaling reserveringen), dit percentage wordt eenmaal aan 
het begin van het jaar vastgesteld op basis van het uurloon van het vorige jaar (cq. 
eerste uurloon).  

• Loonh. korting: Loonheffingskorting code. Ja of nee.  
• Min. loon: Het wettelijk minimum loon behorende bij jouw leeftijd.  
• SV dagen: Het aantal dagen waarop je gewerkt hebt in de loonperiode, de dagen 

waarvoor je Sociale Verzekeringspremies afdraagt.  
• CAO fase: Fase op basis waarvan de loonberekening is uitgevoerd, deze kan afwijken 

van de fase waarop de werknemer zich op de berekeningsdatum bevindt.  
• Functiegroep: CAO functiegroep waarin je bent ingedeeld. “Inl beloning” houdt in dat 

JAM! de beloningsregelingen van het bedrijf volgt waar je werkt.  
• Verlonen in: De sector waaronder je ingedeeld bent binnen JAM!. Dit is bij iedereen 

OV.  
• Ww/wg/wao/zvw/zwa/pp/waog/vut: Weergave premies waarvoor inhoudingen wor-

den gedaan, deze premies kunnen gelden voor de werkgever en/of de werknemer. 
WW=werkloosheidswet, WG=wachtgeld, WAO=arbeidsongeschiktheid, ZVW=zorgver-
zekeringswet, ZWA=ziektewet aanvullend, PP=pensioen, WAOG=WAO gat verzekering, 
vut=vervroegde uittreding.  

• 55/65/AT/VW:   55=loonberekening werknemers 55+.  
    65=loonberekening werknemers 65+.  
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• Loon: Maand (of week) is de periode waarover de loonstrook gaat. 
• Normale uren: Gewerkte uren (hier kunnen ook vakantie-uren o.i.d. staan). 
• Voorbeeld: (130.50 gewerkte uren + 12.55 vakantie uren) x €9,59 (100% uitbetaling) = 

€1371,85 bruto. 

• Bruto loon: Totaal van alle loonbestanddelen die uitbetaald worden. 

Berekening 

• Loon voor werkn.verzek.: Totaal brutoloon waarop werknemerspremies worden ge-
baseerd.  

• Loon voor ZVW: Totaal brutoloon waarover premies voor de Zorgverzekeringswet ver-
schuldigd zijn.  

• Loon voor loonheffing: Totaal brutoloon waarop loonheffing (inhouding voor loonbe-
lasting) is gebaseerd.  

Betaling 

• Bruto loon: het totale bruto loon over de periode  
• Loonheffing: dit is wat er deze periode over dit loon aan belasting  wordt  

ingehouden.  
• WGA werknemer: premie voor de Wet Gedeeltelijk Arbeidsongeschikt.  
• Inhouding maaltijd: Evt. genuttigde maaltijd tijdens werk.  
• Betaling op: dit is het REK nr waarop de uren betaald worden met het nettobedrag 

wat je gaat ontvangen.  
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Rechten

• Vakantiegeld: Hier staat exact weergegeven hoe het vakantiegeld (8%) wordt opge-
bouwd en wat het bruto bedrag is waar je recht op hebt.  

• Vakantieuren: Hier wordt de opbouw van de vakantieuren weergegeven in bruto 
bedragen en uren. Het bruto bedrag is de hoeveelheid opgebouwde tijd maal het 
uurloon.  Cumulatieven.  Het totaal van werknemer en werkgever premies, dit omdat 
voor  het bepalen van de premie rekening wordt gehouden met reeds  betaalde pre-
mies in vorige loonbetalingen.  

Cumulatieven

• Loon werkn. verzek.: Totaal van de betaalde premie tot nu.  
• Loon ZVW: Totaal van de betaalde premie tot nu.  
• Loon loonheffing: Totaal geheven loon tot nu.  
• Loonheffing: Totaal tot nu betaalde loonheffing.  
• Arbeidskorting: Totale arbeidskorting tot nu.  
• Loondagen: Totaal aantal loondagen.  
• ZVW werkn.: Totaal betaalde premie werknemer Zorgverzekeringswet.  
• ZVW werkg.: Totaal betaalde premie werkgever Zorgverzekeringswet.  
• ZWA werkn.: Totaal betaalde premie werknemer Ziektewet aanvullend.  
• Pensioen werk.: Opbouw totaal pensioenpremie gedeelte door de  werknemer.  
• Pensioen werkg.: Opbouw totaal pensioenpremie gedeelte door de  werkgever  
• Netto uitbetaald: Totaal tot nu toe netto uitbetaald loon.  


