


Uitleg loonstrook vaste uren medewerker 
 

A. Algemene gegevens 
In dit gedeelte staan diverse algemene gegevens, zoals jouw persoonsgegevens en de datum dat je 
bij LinQ kwam werken. Ook onderstaande begrippen vind je hierin terug: 
Stam salaris: Het bruto salaris bij jouw schaal & trede, bij een fulltime dienstverband (40u/wk) 
Uurloon: Jouw bruto uurloon 
Minimumloon: Het wettelijk minimumloon voor jouw leeftijd bij een fulltime dienstverband (40u/wk) 
Salaris tabel: De schaal en trede van jouw loon in het loongebouw van LinQ (zie crewhandboek) 
LH/LHkorting: Loonheffing (of LH) is de verzamelnaam voor de belastingen en sociale premies die 
wettelijk gezien moeten worden ingehouden op jouw loon. LH zal dus altijd op ‘JA’ staan. LHkorting 
staat voor loonheffingskorting; je kunt hier zien of je deze op ‘JA’ of ‘NEE’ hebt staan. 
Dagen gewerkt: Dit is het aantal dagen dat je hebt gewerkt afgelopen maand.  
Verloonde uren: Dit is het totaal aan verloonde gewerkte uren + evt Overwerk-uren van de 
betreffende maand. Niet hierbij geteld zijn: Uren gewerkt Belgie, Reisuren 
 

B. Bruto bedragen 
Dit gedeelte bevat alle bruto bedragen van de betreffende maand. ‘Bruto’ houdt in dat hier nog geen 
loonheffingen (belasting), inhoudingen of boetes vanaf zijn geteld.  
Salaris: Jouw contracturen * bruto uurloon 
Uren gewerkt België: Indien je uren hebt gewerkt die onder de aparte buitenlandse tarieven vallen, 
vind je die hier terug, incl. het bruto uurloon dat hierbij geldt. 
Reis uren: De reisuren worden maandelijks berekend aan de hand van de kilometers die jij hebt 
afgelegd. Het totaal van deze som vind je hier. 
Vakantiegeld: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, krijg je het opgebouwde vakantiegeld 
maandelijks uitbetaald. 
Extra uren/Overwerk uren: Zoals vermeld in je contract worden meer gewerkte uren (= meer dan je 
contracturen) als TVT aangemerkt. Om te voorkomen dat je TVT-saldo torenhoog op zou lopen, 
worden de meer gewerkte uren slechts tot een bepaalde hoogte als TVT-uren aangemerkt (bijv. 100). 
Heb jij dat aantal TVT-uren bereikt, dan krijg je de rest uitbetaald. Wettelijk gezien moeten alle uren 
tot aan een fulltime dienstverband als ‘Extra uren’ worden uitbetaald. Alles boven een fulltime 
maand worden gezien als ‘Overwerk uren’. Goed om te weten: over ‘Extra uren’ bouw je nog extra 
vakantie-uren en vakantiegeld op. Bij ‘Overwerk uren’ geldt dat niet. 
 

C. Loonheffingen 
Onder Werknemer Verzekering en Loonheffing vind je terug wat jij deze maand betaalt aan 
belastingen. Deze bedragen worden door LinQ ingehouden en aan de Belastingdienst betaald. Op de 
bedragen, percentages en inhoudingen heeft LinQ geen invloed: dit is allemaal wettelijk geregeld en 
wordt door het systeem berekend aan de hand van de geldende wetten en regels. 
 

D. Netto bedragen 
Dit is het meest interessante gedeelte! Onder Totaal Netto vind je terug wat jij in de betreffende 
maand betaald krijgt. Onder Kleding & Materialen zie je wat jij die maand netto aan vergoeding 
daarvoor ontvangt. Ook vind je hier andere begrippen terug, zoals inhoudingen voor borg en 
aanschaf van materialen, (verkeers)boetes of bijvoorbeeld de vergoedingen voor het crewbee-schap 
(Onkostenvergoeding).  
 

E. Reserveringen 
Hier vind je de saldo’s van de diverse Reserveringen; jouw uren-potjes als het ware! Bij Opgen. vind 
je de opgenomen uren voor die maand, bij Opgeb. wat er die maand is opgebouwd. Vakantie-uren 
worden opgebouwd aan de hand van een vast percentage van je gewerkte uren, TVT-uren zijn je 



meer gewerkte uren, ténzij je al aan je max. TVT-uren zit. Onder Saldo vind je vervolgens het huidige 
aantal uren dat jij ná de verloning van de betreffende maand nog hebt staan.  
 

F. Samenvatting 
Helemaal onderaan de loonstrook staan de ‘cumulatieve’ bedragen. Cumulatief betekent 
samengevat; je vindt hier de diverse bedragen en uren terug zoals je die t/m de betreffende maand 
in dat kalenderjaar (dus, vanaf januari) hebt opgebouwd.  
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