


TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK 
Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de 
meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen van de toelichting, dan kunt u 
contact opnemen met de salarisadministratie van Stichting FOM.  
 

1. BOVENSTE GEDEELTE SALARISSTROOK 
In het bovenste gedeelte van de salarisstrook treft u de volgende gegevens aan: 
 uw naam en adresgegevens 
 de naam en adresgegevens van FOM 
 de periode van de salarisberekening 
 de productiegegevens van de salarisberekening 
 administratieve gegevens 
 

2. MIDDELSTE DEEL SALARISSTROOK 
De salarisstrook is onderverdeeld in drie verticale kolommen: 
 Perc./Aantal: hier staan de percentages/aantallen waarmee de berekening is gemaakt. 
 Omschrijving: de (verkorte) naam van de bedragen die uw salaris beïnvloeden. 
 Berekening over: de bedragen waarvan het percentage is genomen.  
 Totalen betaling: alle bedragen die in de betreffende maand aan u zijn uitbetaald. 
 Totalen inhouding: alle bedragen die in de betreffende maand op uw salaris zijn ingehouden. 
 Ln SV: of de betaling/inhouding meetelt in de berekening van het loon voor de sociale verzekeringen 

(volksverzekeringen en werknemersverzekeringen).  
 Ln loonh tabel: loon waarover de loonheffing is berekend volgens de loonheffingstabel. 
 Ln loonh tarief: loon waarover de loonheffing is berekend volgens het bijzonder tarief.  
 Waarvan eenmalig: wanneer u een eenmalige bruto betaling heeft gehad, bijvoorbeeld uw 

vakantietoeslag, kunt u onder de streep zien wat de netto uitkomst hiervan is.  
 

3. BRUTO BETALINGEN EN INHOUDINGEN  
In dit gedeelte van de salarisstrook staan alle bruto betalingen en inhoudingen. Hierbij gaat het onder 
andere om: 
 Bruto salaris naar deeltijdpercentage, bruto vermindering in verband met deelname aan AVOM 

reiskosten, bruto toelagen. 
 

4. PENSIOEN  
U bent als werknemer voor uw pensioenopbouw aangesloten bij het ABP (Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds). Op uw salarisstrook ziet u welke premies u betaalt. De premies worden berekend over de 
jaargrondslag PF waarbij gerekend wordt met franchisebedragen (deze kunt u vinden op de FOM-website 
Uitvoeringsregelingen bijlage I). Het ABP bepaalt de hoogte van de percentages. 
 Premie pensioen: premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen  
 Premie AOP: premie voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen 
 Premie aanv IP: inhouding premie arbeidsongeschiktheidsverzekering Loyalis (indien van toepassing) 
 

5. LOONHEFFING, NETTO BETALINGEN EN INHOUDINGEN 
Over uw inkomen moet u loonheffing betalen. Loonheffing is een combinatie van: 
 Loonbelasting: via uw salaris vindt een voorheffing van uw inkomstenbelasting plaats. Via uw 

jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting vindt de definitieve eindafrekening plaats. 
 Premie volksverzekering: AOW Algemene Ouderdomswet, ANW Algemene Nabestaandenwet en 

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 
In dit gedeelte van de salarisstrook staan naast loonheffing ook alle netto betalingen en inhoudingen zoals 
reiskostenvergoedingen woon-werkverkeer, uitbetaling i.v.m. deelname aan AVOM reiskosten, OHRA 
premie, (mobiel)internetvergoeding, werkkostenvergoeding en inhouding werknemersdeel premie WIA-
WGA. 
 

6. NETTO SALARIS EN BANK 
In dit gedeelte ziet u hoeveel netto salaris u deze periode ontvangt en het IBAN nummer waar het netto 
salaris naar is overgemaakt. 



7. ONDERSTE GEDEELTE SALARISSTROOK 
Ook dit gedeelte van de salarisstrook is onderverdeeld in drie verticale kolommen Algemene gegevens, 
Berekeningsgegevens en Totalen t/m deze berekening. 
 

 

Algemene gegevens 
 

7.1 Salaris 
Hier staat het bruto bedrag dat behoort bij de schaal en anciënniteit waar u contractueel recht op heeft. 
Indien u parttime werkt, dan staat hier het salaris dat hoort bij het deeltijdpercentage. 
 

7.2 Schaalnummer 
Dit is het nummer van uw schaal. 
 

7.3 Anciënniteit / functiejaar (Anc./functiejaar) 
Dit is de trede van uw schaal. 
 

7.4 Arbeidsduur 
Dit is uw gemiddelde aantal werkuren per maand. Bij een fulltime dienstverband is dit 165 uur. 
 

7.5 Periode periodiek 
Dit is de maand waarin u normaal gesproken de jaarlijkse salarisverhoging ontvangt, tenzij u het 
maximum van de salarisschaal heeft bereikt. 
 

7.6 Loonheffingstabel (LH-tabel) 
Dit heeft betrekking op de soort tabel die gebruikt wordt voor de bepaling van uw loonheffing. 
 Wit betekent dat er sprake is van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. 
 Groen betekent dat er sprake is van loon uit vroegere dienstbetrekking (zoals bij pensioenaanvulling of 

een garantie-uitkering). 
 

7.7 Loonheffingskorting 
Hier staat ja indien u recht hebt op één van de heffingskortingen. Een heffingskorting houdt in dat u recht 
heeft op een korting op het in te houden bedrag aan loonheffing. 
 

7.8 Percentage loonheffing bijzonder tarief (Perc. LH bijz. tarief) 
Dit is het schijventarief voor de loonbelasting/premie volksverzekering. Het tarief is het percentage dat 
toegepast wordt op incidentele betalingen zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, overwerk etc. 
 

Schijf  Loon op jaarbasis  Loonbelasting/premie volksverkzekering 
      werknemers jonger dan 65 jaar 
1.  € 0 t/m € 19.922  36,55% 
2.  € 19.923 t/m € 33.715  40,20% 
3.  € 33.716 t/m € 66.421  40,20% 
4.  € 66.422 of meer  52,00%   schijventarief per 1 januari 2016 
  
7.9 Geboortedatum, Datum in dienst, Datum uit dienst en Pensioenfonds spreken voor zich. 
 

7.10 Verzekerd voor de wetten op grond van uw FOM dienstverband (Verzekerd ZW/WW/WAO-WIA en ZVW) 
ZW Ziektewet (werknemersverzekering) 
WW Werkloosheidswet (werknemersverzekering) 
WAO Wet arbeidsongeschiktheid (werknemersverzekering)  
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (werknemersverzekering) 
ZVW Zorgverzekeringswet 
 

7.11 Nummer inkomstenverhouding (Nummer ink.verh)  
De werkgever moet elke nieuwe inkomstenverhouding een uniek nummer geven dat vermeld moet staan 
op de salarisstrook.  
 

7.12 Fiscale reisafstand (Fisc reisafstand) 
U kunt hier de reisafstand woon-werkverkeer zien waarop de eventuele toekenning van uw reiskosten-
vergoeding is gebaseerd.  
 
 



7.13 Code burgerlijke staat (Code burg staat) 
Hier staat uw burgerlijke staat. 
 

7.14 BSN / Sofinummer (Bsn/sofi-nummer) 
Hier staat uw Burgerservicenummer (BSN) vermeld (voorheen Sofinummer). 
 

 

Berekeningsgegevens 
 

7.15 Uurloon overwerk 
Dit is het uurloon op basis waarvan de toeslag bij overwerk berekend wordt. Volgens de Cao-OI komen 
alleen werknemers met een salaris tot en met maximaal schaal 10 in aanmerking voor deze vergoeding. 
 

7.16 Uurloon onregelmatigheidstoeslag (Uurloon O.R.T.) 
Dit is het uurloon op basis waarvan de 'toelage onregelmatige dienst' berekend wordt. Volgens de Cao-OI 
geldt daarvoor een maximum en wel het salaris dat hoort bij schaal 7 anciënniteit 10. Tevens komen 
volgens de Cao-OI alleen werknemers met een salaris tot en met maximaal schaal 10 in aanmerking voor 
deze vergoeding. 
 

7.17 Arbeidskorting 
U vindt onder Arbeidskorting het kortingsbedrag dat u in de betreffende maand heeft ontvangen. De 
arbeidskorting is een korting op de loonheffing. De arbeidskorting wordt berekend over het loon uit 
tegenwoordige dienstbetrekking met uitzondering van bijzondere beloningen (zoals bijvoorbeeld 
vakantietoeslag). De hoogte is een percentage van uw inkomen, afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte 
van het inkomen. Als uw inkomen hoger is dan € 34.015,00 dan zal de arbeidskorting worden afgebouwd 
(minderen). Daarnaast is er een maximum gesteld aan het totale bedrag van de arbeidskorting. De totale 
maximale arbeidskorting bedraagt voor werknemers die vanaf 1 januari 2016 de AOW-leeftijd nog niet 
hebben bereikt maximaal € 3.103,00 per jaar. 
 

7.18 Jaarloon bijzondere beloningen (Jaarln bijz.bel.) 
Het 'jaarloon bijzondere beloningen' is het loon loonheffing (fiscale loon) van het vorige kalenderjaar. Op 
basis van dit bedrag wordt het 'percentage loonheffing bijzonder tarief' bepaald. Bij nieuwe werknemers 
wordt het loon loonheffing omgerekend naar jaarbasis. Het percentage loonheffing bijzonder tarief (zie 7.8) 
is van toepassing op alle bijzondere beloningen die u ontvangt (bijvoorbeeld vakantietoeslag, eindejaars-
uitkering en overwerk). 
 

7.19 Sociale verzekeringsdagen (SV dagen) 
De werkdagen waarover uw salaris wordt betaald inclusief de dagen waarover u een uitkering krijgt 
wegens ziekte, arbeidsongeschikheid of werkloosheid. 
 

7.20 Dagen loonheffingen (Dgn loonheffingen) 
Dit is het aantal werkdagen per maand, ongeacht of daar feestdagen in vallen. Hierbij is geen rekening 
gehouden met uw eventuele deeltijdpercentage. 
 

7.21 Salarisdagen 
Dit is het totaal aantal dagen van de maand waarover u salaris ontvangt. Hierbij is geen rekening 
gehouden met uw eventuele deeltijdpercentage. 
 

7.22 Periode grondslag pensioenfonds max (Periode grndsl PF max) 
Hier staat het maandbedrag waarover uw premie AOP berekend wordt (zie 7.39). 
 
 

7.23 Recht eindejaarsuitkering (Recht EJU) 
Dit is het door u opgebouwde bruto recht op de eindejaarsuitkering over de betreffende maand. Het 
huidige percentage voor de opbouw van eindejaarsuitkering bedraagt 8,33% van uw bezoldiging. 
 

7.24 Recht vakantietoeslag (Recht VT) 
Dit is het door u opgebouwde bruto recht op vakantietoeslag over de betreffende maand. Het huidige 
percentage voor de opbouw van vakantietoeslag bedraagt 8% van uw bezoldiging. 
 

7.25 Loon Zorgverzekeringswet maximum tarief (Ln ZVW max tar)  
De premie Zorgverzekeringswet wordt maximaal berekend over het wettelijk maximum jaarloon (voor 
2016 € 52.763,00). 
 



7.26 Loon Zorgverzekering tarief (Ln ZVW tarief) 
Dit is het loon op grond waarvan de premie voor de Zorgverzekeringwet wordt berekend.  
 

7.27 Loon loonheffing  
Hiertoe behoren alle bruto loonbestanddelen minus de pensioenpremies. 
 

7.28 Jaargrondslag pensioenfonds (Jaargrondslag PF) 
Hier staat het bedrag waarover uw pensioenpremies berekend worden. U kunt dit berekenen door het 
brutosalaris van januari te herleiden naar een jaarloon door het te vermenigvuldigen met 12, inclusief 
vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en vaste toelagen. Afwijkingen zijn mogelijk omdat incidentele 
betalingen van het voorgaande jaar ook kunnen meetellen, zoals uitbetaling AVOM-uren. 
 

 

Totalen t/m deze berekening 
 

7.29 Loon sociale verzekeringen (Loon SV) 
Het totaalbedrag loon sociale verzekeringen van het lopende kalenderjaar tot en met de huidige periode. 
Over dit totale loon zijn de premies sociale verzekeringen berekend. 
 

7.30 Arbeidskorting 
Het totaal aan arbeidskorting dat het lopende kalenderjaar tot en met de huidige periode is verstrekt (zie 
7.17).  
 

7.31 Loon loonheffing 
Het totaalbedrag van het loon loonheffing van het lopende kalenderjaar tot en met de huidige periode (zie 
7.27). 
 

7.32 Sociale verzekeringsdagen (SV dagen) 
Het totaal aantal SV dagen van het lopende kalenderjaar tot en met de huidige periode (zie 7.19).  
 

7.33 Dagen loonheffingen (Dgn loonheffingen) 
Het totaal aantal dagen loonheffingen van het lopende kalenderjaar tot en met de huidige periode (zie 7.20).  
 

7.34 Salarisdagen 
Het totaal aantal salarisdagen van het lopende kalenderjaar tot en met de huidige periode (zie 7.21).  
 

7.35 Periode grondslag pensioenfonds (Periode grndsl PF) 
Het totaalbedrag van alle periode grondslagen pensioenfonds van het lopende kalenderjaar tot en met de 
huidige periode. Over dit totaalbedrag zijn de pensioenpremies berekend en ingehouden (zie 7.22).  
 

7.36 Recht eindejaarsuitkering (Recht EJU) 
De totale bruto eindejaarsuitkering dat u in het lopende kalenderjaar tot en met de huidige periode heeft 
opgebouwd (8,33% van uw bezoldiging). 
 

7.37 Recht vakantietoeslag (Recht VT) 
De totale bruto vakantietoeslag dat u in het lopende kalenderjaar tot en met de huidige periode heeft 
opgebouwd (8% van uw bezoldiging). 
 

7.38 Premie pensioen 
Het totaalbedrag aan premies voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen (van het ABP) dat in het 
lopende kalenderjaar tot en met de huidige periode is ingehouden. 
 

7.39 Premie arbeidsongeschiktheidspensioen (Premie AOP) 
Het totaalbedrag aan premie arbeidsongeschiktheidspensioen (van het ABP) dat in het lopende 
kalenderjaar tot en met de huidige periode is ingehouden. 
 

7.40 Loonheffing 
Het totaalbedrag dat aan loonheffing in het lopende kalenderjaar tot en met de huidige periode is 
ingehouden. 
 

7.41 Loon Zorgverzekeringswet maximum tarief (Ln ZVW max tar)  
Het totaalbedrag van alle maanden loon Zorgverzekeringswet (zie 7.25). 
 
 
 
 



7.42 Loon Zorgverzekering tarief (Ln ZVW tarief) 
Het totaalbedrag van alle maanden loon Zorgverzekeringswet (zie 7.26). 
 

7.43 APG afdracht premie arbeidsongeschiktheidsverzekering (APG afdr.pr.IPAP) 
Het totaalbedrag van alle maanden afdracht premie arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
 

7.44 OHRA-premie (OHRA-premie) 
Het totaalbedrag van alle maanden afdracht premie zorgverzekering. 
 

7.45 Brutoloon (Bruto loon) 
Het totaal aan brutoloonbestanddelen die dit jaar aan u zijn betaald. Hieronder vallen onder andere het 
bruto maandloon, de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de bruto toelagen. 
 

7.46 Diversen niet fiscaal (Div. niet fisc) 
Hieronder vallen de niet fiscale loonbestanddelen die in het lopende kalenderjaar tot en met de huidige 
periode aan u zijn uitbetaald, zoals bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, 
internetvergoeding en netto uitbetaling reiskosten AVOM. 
 

7.47 Nettoloon (Netto) 
Het totaalbedrag dat in het lopende kalenderjaar tot en met de huidige periode netto door FOM aan u is 
uitbetaald. 
 

7.48 Internetvergoeding (Internetverg) 
Dit is het totaalbedrag dat dit jaar netto door FOM aan u is uitbetaald in verband met tegemoetkoming 
voor (mobiel)internet. 
 

7.49 Werkkostenvergoeding (Werkkosten verg) 
Dit is het totaalbedrag dat dit jaar netto door FOM aan u is uitbetaald in verband met de werkkosten-
vergoeding. 


