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Wat staat er allemaal op je nieuwe 
salarisstrook?
Gepubliceerd op maandag 16 januari 2006

Zelden was het gepuzzel op de loonstrook zo groot als bij 
de salarisstrook die rond deze tijd bij veel werknemers in 
de bus valt. We nemen 'm stap voor stap met je door.

Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker ook niet, lijkt dit 
jaar het devies geweest te zijn van de ambtenaren en 
Kamerleden die zich hebben beziggehouden met het 
belastingplan 2006.

Grootste veranderingen: het ziektekostenstelsel, veranderingen 
in de pensioenpremies, de maandelijkse verrekening van de 
auto van de zaak en de afschaffing van vut en prepensioen. 
Daardoor zijn bepaalde posten niet meer op de salarisstrook 
vermeld (bijdrage vut/prepensioenregeling), onder een andere 
naam vermeld of zijn posten ineens op de salarisstrook 
opgevoerd (auto van de zaak, levensloopregeling, 
werkgeverspremies ziektekosten). 

"Zeker met de administratieve lastenverlichting die het kabinet 
doorvoert en de wet Walvis was de verwachting dat de 
loonstrook er eenvoudiger op zou worden", zegt Pieter Snip 
van LogicaCMG. "Dat is dus niet zo."

Brutosalaris
Hoe ziet een gemiddelde salarisstrook er nu uit? Bovenaan 
staat nog steeds het brutosalaris. Dat kan ten opzichte van 
december vorig jaar hoger zijn door bijvoorbeeld promotie of 
een periodiek erbij. Daaronder staan de pensioenpremies die je 
moet betalen. Dan hou je het zogeheten coördinatieloon of het 
sociaal verzekeringsloon over. 

Klik op het plaatje voor een vergroting

In het uitgelichte deel zitten 
de meeste veranderingen 

ten opzichte van vorig jaar.

 

Auto
Op dat coördinatieloon zijn weer 
allerlei premies gebaseerd zoals 
voor de WW. Die WW-premie is 
dit jaar overigens verlaagd. Ook 
de eventuele bijdrage voor de 
levensloopregeling gaat van dit 
bedrag af. Je houdt dan het 
zogeheten Bijdrageinkomen Zvw 
over. Onder dit kopje vind je ook 
de fiscale bijtelling voor de auto 
van de zaak. Die moest je eerst 
zelf via de inkomstenbelasting eens per jaar opgeven, maar 
wordt nu maandelijks via je loon door je werkgever aan de 
belastingdienst betaald. Per saldo levert je dit dus geen voor- 
of nadeel op, al loop je misschien een klein rentevoordeel mis.

Het bedrag dat je nu overhoudt heet het bijdrage-inkomen.

Meest gelezen artikelen:

1) Hoe lang moet je je belastinggegevens 
bewaren?

2) Mag je werkgever je bespioneren?
3) Op zoek naar de goedkoopste betaalrekening
4) Weblog: Op jacht naar een nieuwbouwhuis
5) Waar krijg je de hoogste spaarrente?

 Beurskoersen

Keuzedeposito

1) Ontvang 4,5% spaarrente 
2) Sparen met een hoog rendement
3) Geschikte spaarrekening?
4) Bepaal nu jaarlijkse rendement
5) De zekerheid van sparen
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Ziektekosten
Dan wordt het even ingewikkeld. In het nieuwe 
ziektekostenstelsel betaal je een vast bedrag per maand 
(nominale premie) dat je rechtstreeks aan je 
ziektekostenverzekeraar overmaakt. Maar daarnaast betaal je 
ook nog een inkomensafhankelijke bijdrage van 6,5 procent 
(zelfstandigen 4,4 procent). Die wordt via je loon of uitkering 
verrekend. 

Je werkgever is verplicht je die 6,5 procent te vergoeden, dus 
die staat er ook meteen weer bij op je loonstrook. Het lijkt dus 
in eerste instantie of die twee posten tegen elkaar wegvallen, 
maar dat is niet zo, omdat je over die werkgeversvergoeding 
weer belasting moet betalen. 

Bent u daar nog? Al die plussen en minnen leveren een bedrag 
op dat heffingsgrondslag of het fiscaal loon genoemd wordt. 
Over dat fiscaal loon wordt belasting geheven. Wie meer 
verdient, moet meer belasting betalen. 

Voorlichting
Vakcentrales FNV en CNV zijn inmiddels 
voorlichtingscampagnes over de nieuwe loonstrook gestart. De 
FNV doet dat onder meer online, terwijl CNV het land in trekt 
en voorlichtingsbijeenkomsten houdt. Ook heeft de christelijke 
vakcentrale een meldpunt geopend waar werknemers terecht 
kunnen met vragen en opmerkingen over de nieuwe 
salarisstrook. 

Staat er een lager nettobedrag op je loonstrook dan vorig jaar, 
dan is er nog geen reden tot paniek. Uit onderzoek van het 
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting blijkt dat de 
salarisstroken niets zeggen over de koopkracht. Mensen met 
een hoger inkomen, zien in veel gevallen een lager nettoloon 
op hun loonstrook staan. Maar door het nieuwe 
ziektekostenstelsel gaat hun koopkracht er in de praktijk toch in 
veel gevallen op vooruit. Voor mensen met een lager inkomen 
valt het nettoloon vaak iets hoger uit, maar stijgt hun 
koopkracht per saldo nauwelijks. 

Lees ook:

●     Vrijwel iedereen ziet koopkracht stijgen
●     Jouw koopkracht in 2006
●     Grote verschillen in loonstroken

Dit artikel maakt deel uit van de special Jouw loonstrook en 
koopkracht in 2006

Links
●     Geen vertraging, wel fouten in loonstrookjes 
(Personeelensalaris.nl)

Bereken de waarde van je bedrijf 
Offerte binnen 15 minuten
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stuur door print

 

Ministers oneens over omvang koopkrachtcompensatie
Balkenende vindt koopkrachtdiscussie voorbarig
Koopkrachtverlies volgend jaar onvermijdelijk
Vakbonden: kabinet moet koopkracht op peil houden
Ministers bijeen over koopkracht
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