
Salarisstrook
Vertrouwelijk

Deze loonstrook maakt integraal deel uit van de individuele rekening

Voornaam Naam
Straat huisnummer 
Postcode gemeente/stad

De Vlaamse Waterweg
Bd. Mobiliteit en Openbare Werken De Vlaamse Waterweg nv
Betaalmaand 2021 / 01
Prestatiemaand 2020 / 12
Contactpersoon Dienstencentrum,Personeel 

02/553.60.00 of stel uw vraag via 
Vlimpers

Statuut Vastbenoemd
Graad C11A00 Medewerker
Salarisschaal C111
Breuk tewerkstelling 100/100

Salarisprofiel
Aard : Salaris Betaaldatum : 29-01-2021 Personeelsnummer 0000000/ 0 Salarisnr. 00000
Index  1.741 Rijksregisternummer 00000000000 Bankrekeningnr. BE00000000000000
Bedrijfsvoorheffing echtg. met beroepsink. of pensioen 

boven limiet
Ten laste kind Andere 65+
Valide 1 0 0
Handicap 0 0 0

RSZ Dagen
Begin fractie Einde Fractie Omschrijving Uren
1-12-2020 31-12-2020 Gewerkte dagen -10.7 
1-12-2020 31-12-2020 Feestdagen 11.25 
1-12-2020 31-12-2020 Gelijkgestelde Dag 11.25 

Prestatie - Loongegevens
Dagen Eenheden Basis % Bedrag Code Loonomschrijving

Samenstelling Bruto  
0 15460,00 1000 Jaarbasis  

28,00 35,46 1161 Zondagprestaties  

RSZ en FOP en toelagen  
12,50 186,10 1915 Betaalde uren middagpauze DVW  

381,40 1162 Zondagprestaties geen ziv  
0 315,12 1176 Nachtwerk 80 (2/3)  

90,50 157,56 1180 Nachtwerk 80  
379,12 3,55 -13,46 9000 RSZ- bijdrage werknemer  

Bedrijfsvoorheffing  
1062,18 -505,57 9200 Baremieke bedrijfsvoorheffing  

Andere bijdr./voordelen + of -  
-2,00 1,09 2,18 1482 MC planning/alt. telling  

 0 180,00 180,00 37,80 1907 Fietsvergoeding  
379,12 -4,18 9100 Bijzondere bijdrage SZ /kwartaal  

Netto te betalen  
592,41 9410 Netto  

Maaltijdcheques
Aantal Bedrag per maaltijdcheque totaal

alternatieve telling -2 7 -14 

Departement of agentschap waar je werkt

De maand waarin je je salaris ontvangt 

Maand waar de (her)berekening van je salaris over gaat

Afhankelijk van je persoonlijke situatie; contractueel of statutair

Werkregime, weergegeven in een breuk

Index op het ogenblik van de prestatiemaand

De berekening van de bedrijfsvoorheffing, afhankelijk van je persoonlijke situatie

Het aantal (her)berekende aantal uren per maand, volgens je aanwezigheidsrooster

De basis van je brutoloon, op basis van het jaarloon aan 100% en alle brutolooncomponenten

Bedrag aan 100%, afhankelijk van je salarisschaal en geldelijke anciënniteit

Soort toelage per vergoeding

Soort toelage per vergoeding

Soort toelage per vergoeding

Soort toelage per vergoeding, waarvan 2/3 vrijgesteld is van RSZ (verschil met toelage eronder)

Soort toelage per vergoeding, met duiding (verschil met toelage eronder)

In dit onderdeel vind je de berekening van de RSZ-afhouding en inhouding voor je pensioen.

De berekening van de bedrijfsvoorheffing is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Je vindt in dit onderdeel een overzicht van alle vergoedingen die je netto ontvangt. Dit saldo kan ook een negatief zijn door afhouding of terugbetaling van de persoonlijke bijdrage van de maaltijdcheques en de bijzondere bijdrage van de RSZ.

Je aantal uren

Je aantal uren

Dit saldo is het aantal maaltijdcheques (MC) die in mindering werden gebracht voor deze maand.

Dit saldo is het aantal kilometers.

De inhouding is in percenten uitgedrukt.

Dit saldo is de werknemersbijdrage per maaltijdcheque (MC).

Deze berekening is afhankelijk van je burgerlijke staat en het brutoloon na afhouding sociale bijdrage.

Dit bedrag is het nettosalaris voor december (prestatiemaand) in januari (betaalmaand).

Brutosalaris als basis voor de berekening van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid. In dit geval 379,12 euro (35,46 + 186,1+157,56 euro)

Je aantal uren

Brutosalaris als basis voor de berekening van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid.In dit geval: 35,46 euro+ 186,1 euro+157,56 euro= 379,12 euro

= het subtotaal van je brutosalaris - afhoudingenIn dit geval: 35,46 euro + 186,10 euro + 381,40 euro + 315,12 euro + 157,56 euro - 13,46 euro = 1.062,18 euro

= 379,12 euro x 3,55% 

Dit getal is het aantal verminderde of vermeerderde maaltijdcheques voor deze prestatiemaand.

7 euro is het bedrag per ontvangen maaltijdcheque.

Dit getal is het totaal van de te ontvangen of terug te betalen maaltijdcheques.


