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Het loonbriefje onder 
de syndicale loep



VOV - BEV
het bevestigingsmoment



Durf
denken, 
spreken 

en handelen

Inhoud en doelstellingen

De opbouw van een loonbrief 
kennen en begrijpen, dan kun je …

• Fouten detecteren en aankaarten bij de 
werkgever

• Onwaarheden ontkrachten in gesprekken

• Syndicale keuzes beter inschatten

• Collega’s tips geven in zelfcontrole

… en jij krijgt tal van syndicale tips 
tips
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Wat doen we niet vandaag?  

Loonberekening met alle speciale 
afhoudingen en kortingen



We starten met …

Naar waar kijkt de gemiddeld werknemer als hij zijn 
loonbrief krijgt?



We starten met een SLIDO-
VRAAG

Maar weet je ook wat al die andere cijfers en 
bedragen betekenen?

Vul het in via SLIDO



Daar moeten we dus meer 
over weten.
Fouten detecteren en onwaarheden ontkrachten = 
eerst weten wat al die cijfers en bedragen betekenen 
en waarom die er op staan.



Loonbrief op papier of digitaal?
Volgens afspraken in OR en/of SA.
Wettelijk verplicht per loonberekening, tweewekelijks 
of maandelijks.



Wat staat er op een loonbrief?
De persoonsgegevens van de werknemer en informatie die zijn 
nettoloon gaat bepalen.

Burgerlijke staat, personen ten laste en jaren dienst

Functie en uurloon, tewerkstelling % en paritair comité



Wat staat er op een loonbrief?
Loonperiode en berekening van bruto tot netto



Wat staat er op een loonbrief?
Eventueel een overzicht per dag, verlofteller, …



Infofiche over de loonbrief



De basis van een loonberekening

brutoloon

- RSZ

belastbaar loon

- bedrijfsvoorheffing

nettoloon

aa

1e deel

2e deel



Waar staat dit op de loonbrief?

brutoloon

- RSZ

belastbaar loon

- bedrijfsvoorheffing

nettoloon



Hoe wordt mijn brutoloon 
berekent?

Basis uurloon x gepresteerde uren

+ premies (ploegen, gevaren, wachtdienst)
+ overuren
+ feestdagen 
+ andere (tijdskrediet, opleiding, betaald syndicaal verlof) 



Wat is RSZ?

• RSZ = Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
• Iedere werknemer draagt bij aan de RSZ = solidariteit
• Volgens zijn bruto inkomen = sterkste schouders meer

• Afhouding van brutoloon werknemer = 13,07%
• Bijdrage van de werkgever bovenop het brutoloon = 25%
• Voor financiering van de RSZ-instellingen zoals de 

pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, 
ziektevergoedingen, kinderbijslagen, tijdskrediet, 
arbeidsongevallen



Instellingen financieren



Hoe wordt de RSZ berekend?

• Verschil tussen bedienden en arbeiders bij betaling 
vakantiegeld

• Bedienden = 4 weken vakantie wordt betaald door WG
• Arbeiders = 4 weken vakantie wordt betaald door RJV 

(onderdeel van RSZ)

• Dus 4 weken geen verdere sociale bijdrage op hun enkel 
vakantiegeld, hetgeen bedienden wel doen. Om dit verschil te 
compenseren wordt de berekeningsbasis van de RSZ bijdragen 
voor arbeiders met 8% verhoogd.

• 4 weken vakantie = 8% van 52 weken (een volledig jaar)

13,07% van brutoloon aan 108% = afhouding voor RSZ



Het belastbaar loon

Brutoloon x 108% x 13,07% = afhouding RSZ

X 108%

X 13,07%

Brutoloon 100% - afhouding RSZ = belastbaar loon



De basis van een loonberekening

brutoloon

- RSZ

belastbaar loon

- bedrijfsvoorheffing

nettoloon

aa

1e deel

2e deel



Belastingen op het loon.
Daar is de  bedrijfsvoorheffing.
• Voorschot op de definitieve inkomstenbelasting

Lees jaarlijkse belastingsbrief.

• Maandelijks ingehouden door de werkgever i.o.v. de overheid

• Op de loonbrief

• Op het belastbare loon

• Op basis van belastingsschalen (tabellen), staan jaarlijks (op 
het einde van het jaar) in Staatblad

• Op basis van hoogte van het loon

• Gezin met tweeverdiener of alleenstaande

• Gezin met personen ten laste = korting



Barema’s van de 
bedrijfsvoorheffing



Bedrijfsvoorheffing op mijn 
loonbrief

Belastbaar loon – bedrijfsvoorheffing = nettoloon



De basis van een loonberekening

brutoloon

- RSZ

belastbaar loon

- bedrijfsvoorheffing

nettoloon

aa

1e deel

2e deel



Zijn er foutieve loonbrieven?
Zo ja, welke fouten?
Hoe pak je dat het beste aan?
Is er ondersteuning?
Heb je tips voor andere 
delegees?



Dus zijn de persoonsgegevens 
juist?
• Controleer dit!!!
• Indien fout = rechtzetting op belastingbrief
• Doorgeven aan werkgever, zo snel als mogelijk



Dus zijn de persoonsgegevens 
juist?



Wat is de impact ervan?
bijv. kind ten laste of niet



Wat is de impact ervan?
bijv. bij een verhuizing



Maar wat indien de gegevens 
kloppen en het nettoloon 
toch lager is?



Wat staat er nog op mijn 
loonbrief?
• Vergoeding voor woon-werkverkeer
• Bijdrage WN maaltijdcheques = € 1,09 per gewerkte 

dag

• Loonbeslag voor onderhoudsplicht of kredietschuld
• Voordeel alle aard (PC, fiets- of autoleasing, ed.…)
• Werkbonus voor lage lonen = vermindering op de 

RSZ-bijdrage en korting op bedrijfsvoorheffing



Bijzondere bijdrage RSZ

• Nog eens RSZ -afhouding? 
• JA, tijdelijke maatregel sinds globaal plan in 1994
• Leefbaarheid sociale zekerheid/extra financiering 

door werknemers en ambtenaren

• Niet bijv. voor renteniers en inkomsten uit 
vermogen

• Niet volgens principe 13,07%



Bijzondere bijdrage RSZ
• Hoe meer je verdient, hoe lager het percentage
• Niet de sterkste schouders meer zoals 13,07%



Hoe controleer ik de 
gewerkte en 
afwezigheidsdagen?
• Noteer elke dag en uren in een agenda.
• Controleer deze notities met je loonbrief.



Hoe controleer ik gewerkte 
en afwezigheidsdagen?
• Prestaties normale uren en shiftpremie = betaald 

door WG
• Anciënniteitsverlof en recupuren = betaald door WG
• EV (extra verlofdagen, arbeidsduurvermindering) = 

betaald door WG
• Gewaarborgd loon (-14 dagen) = betaald door WG
• Gew. Loon (+ 14 /- 30 dagen) = WG + mutualiteit
• Gew. Loon (+ 30 dagen) = mutaliteit
• Vakantiedag : betaald door RJV in mei/juni

Uren X bruto uurloon
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Dus collega’s stimuleren in 
zelfcontrole op …

• Het aantal werkuren en werkdagen

• De arbeidstijd, ploegen en premies

• De registratie van de verschillende niet-
gewerkte dagen door rechtstreeks 
leidinggevende

• De gezinssituatie
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Wat doe je indien er een 
individuele fout is gemaakt op 
een loonbrief?
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Wat doe je indien er een 
collectieve fout is gemaakt op 
de loonbrieven?



www.wikifin.be/nl



www.wikifin.be/nl/loonbrief





WELKE UITDAGING GA JIJ AAN 
IN HET KADER VAN DEZE WEBINAR ? 



En dan nu …



PAUZE

Maar blijf 




