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Uitleg bij salarisspecificatie 
Payslip explained  

 

a 
Basisgegevens, zoals naam en adres van werkgever en werknemer, personeelsnummer, maand van de salarisspecificatie en 
gegevens omtrent je dienstverband. 

b Herberekeningsgegevens: indien van toepassing wordt hier een herberekening weergegeven. 

c Berekeningsgegevens van bruto naar netto. Op je brutoloon worden doorgaans premies en loonheffing ingehouden.  

d Overmakingsgegevens: het uit te betalen loon en op welke rekening(en) welk deel van het salaris wordt uitbetaald. 

e 
Algemene gegevens: deze zijn vooral van belang als naslag. Hoeveel heb je gedurende het kalenderjaar verdiend, hoe zijn de 
premies berekend, et cetera. Tevens de vermelding van de jaartotalen. 
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a 

Basisgegevens, zoals naam en adres werkgever en werknemer, personeelsnummer en 
uitbetalingsdatum, maand van de salarisspecificatie en gegevens dienstverband 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit deel van de salarisspecificatie vind je de naam- en adresgegevens van de werkgever en de werknemer. Ook is de 
periode vermeld waarop de salarisbetaling betrekking heeft en wanneer de bedragen, vermeld bij de uitbetalingsgegevens, 
overgemaakt worden. Tevens tref je het personeelsnummer aan waarmee je bent geregistreerd in het 
personeelsinformatiesysteem. Het persoons-ID nummer is je referentienummer, het zogenoemde ‘personeelsnummer voor 
het leven’. Het nummer vermeld bij dienstverband, betreft het dienstverband waar de salarisbetaling betrekking op heeft. 
 
Gegevens dienstverband 
Je ziet achtereenvolgens: 
• Afdeling: de afdeling waar je werkzaam bent. 
• Functie: je UFO-functiebenaming. 
• Schaalsalaris: het voltijds schaalsalaris. Bij werknemers met meerdere gelijktijdige dienstverbanden wordt het voltijds 

samengestelde salaris vermeld, in dat geval zal geen salarisschaal en salaristrede vermeld worden. 
• Uurloon: dit wordt berekend door het schaalsalaris te delen door de formele arbeidsduur per maand (165 uur).  
• Salarisschaal: in deze salarisschaal ben je ingedeeld. 
• Salaristrede: je salaristrede. 
• Deeltijdfactor: wordt uitgedrukt in een percentage. Bij een fulltimer zie je daar 100,00 staan; werk je minder uren, dan 

wordt er een percentage vermeld dat een afgeleide is van je effectieve arbeidsduur afgezet tegen de volledige 
arbeidsduur conform CAO Nederlandse Universiteiten (165 uur per maand). 

• Arbeidsduur: het gemiddelde aantal te werken uren per maand.  
• Werkrooster: een weergave van je officiële rooster per week. De uren per werkdag worden gescheiden door een punt. Bij 

een wisselende arbeidsduur per week worden de uren gescheiden door een schuine streep. Bijvoorbeeld: 8.8/0.0.8.8 er 
wordt op maandag 8, dinsdag 8 en op de andere week 0, woensdag 0, donderdag 8 en op vrijdag 8 uur gewerkt. 

• In dienst: hier staat de datum van je eerste indiensttreding bij de VU vermeld. 
• Uit dienst: hier staat de laatste officiële werkdag van je dienstverband vermeld. 

 

b 

Herberekeningsgegevens: indien van toepassing wordt hier een herberekening weergegeven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit deel van de salarisspecificatie wordt een herberekening gepresenteerd. Dit blok wordt alleen weergegeven als er sprake 
is van een aanpassing van je salaris en/of vergoedingen in de voorgaande maand(en). 
 
Als er een wijziging in het verleden heeft plaatsgevonden die nog niet verrekend is, wordt dit gepresenteerd bóven de 
salarisgegevens van de huidige periode. Dit is te herkennen aan ‘HERBER. VANAF [DATUM]’. Als de herberekening over 
meerder maanden is gemaakt, dan zal een getotaliseerd verschil per emolumenten worden weergegeven.  
Onder ‘HUIDIGE PERIODE’ staan vervolgens de salarisgegevens van de betreffende maand, zie uitleg c hieronder. Is hier geen 
sprake van, dan zie je hier niets van terug op je salarisspecificatie en zie je alleen de gegevens van de huidige periode. 

 

Vrije Universiteit Amsterdam                           Bladzijde nummer      1 
De Boelelaan 1105                                      Persoons-ID           2036735 
1081 HV  Amsterdam                                     Dienstverband         2041735 
Telefoon (020) 59 82882                                Salarisspecificatie   mei 2022 
E-mail servicedesk.hrm@vu.nl                           Uitbetalingsdatum     24.05.2022 
 
----------------------------- 
GEGEVENS DIENSTVERBAND 
----------------------------- 
Afdeling         SOZ/IO 
Functie          Medewerker internationali 
Schaalsalaris    3.691,00 
Uurloon          22,37 
Salarisschaal    009 
Salaristrede     05 
Deeltijdfactor   80,00                                  5306 Student- & Onderwijszaken 
Arbeidsduur      137,00                                 Mevrouw A. Strook 
Werkrooster      0.8.8.8.8                              Linnaeusstraat 2 
In dienst        16.05.2016                             1092 CK  AMSTERDAM 
Uit dienst                                    
 

                                 AANTAL    TABELLOON    BIJZ.LOON     UITBETALING 
                              ----------   ----------   ----------    ----------- 
HERBER. VANAF 01.01.2022 
Doel: reisk. uitruil wn-w                      8,91                         8,91 
Gratificatie bijz. omst.                                   75,00           75,00 
                                           ----------   ---------- 
BASIS LOONHEFFING                              8,91        75,00 
Loonheffing                                    3,75-       36,70-          40,45- 
                                                                       ---------- 
NETTOLOON                                                                  43,46 
Verg. thuiswerken                                                           7,14 
Verg. reisk. woon-werk                                                      5,35- 
Verg. reisk. uitruil wn-w                                                   8,91- 
                                                                        ---------- 
Herberekeningsverschil                                                     36,34 
*** 
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c 

Berekeningsgegevens van bruto naar netto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit deel bevat het overzicht van alle bedragen die worden betaald en ingehouden. Bovenaan vind je het salaris en eventuele 
brutotoelagen. Daaronder is aangegeven wat erop wordt ingehouden. 
 
De gegevens zijn verdeeld over vier kolommen. In de kolom ‘AANTAL’ is weergegeven wat de hoeveelheid is. Als er sprake is 
van bijvoorbeeld overwerk of gewerkte oproepuren, dan is in deze kolom het aantal uur zichtbaar. In de kolom ‘TABELLOON’ 
wordt het permanente salaris plus eventuele (vaste) brutotoelagen en/of inhoudingen weergegeven. In de kolom ‘BIJZ. LOON’ 
worden incidentele vergoedingen afgedrukt, zoals de vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en overwerk. In de kolom 
‘UITBETALING’ worden de bedragen van het tabelloon en het bijzonder loon bij elkaar opgeteld. 
 
Wat gaat eraf? 
Van het brutoloon zal een aantal premies worden ingehouden. De afkorting ‘WN-premie’ staat voor ‘Werknemerspremie’.  
De premielast van de werkgever vind je niet op je salarisspecificatie. 
In het voorbeeld tref je achtereenvolgens aan: 
• WN-premie pensioen/NP: verplichte ABP-premie waarmee je ouderdomspensioen (OP) en nabestaandenpensioen (NP) 

opbouwt. 
• WN-premie IPAP G&V AO: vrijwillige verzekeringspremie voor een aanvullende uitkering bij ‘gedeeltelijke en volledige 

arbeidsongeschikt’ (G&V AO). 
• WN-premie AOP (ArbeidsongeschiktheidsPensioen): verplichte ABP-premie voor een aanvullend pensioen en premievrije 

pensioenopbouw bij gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid.  
 
In de fictieve salarisspecificatie hierboven heeft de werknemer gekozen voor extra pensioensparen en dit te financieren uit de 
eindejaarsuitkering (Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden). Het spaarbedrag (50,00–) wordt maandelijks ingehouden. Als 
financiering wordt maandelijks een gedeelte (50,00) van de eindejaarsuitkering uitbetaald. De reeds uitbetaalde 
eindejaarsuitkering (conform het Keuzemodel) wordt in december met de eindejaarsuitkering verrekend. 
In de fictieve salarisspecificatie hierboven heeft de werknemer ook via Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden gekozen voor 
financiering van de aanschaf van een fiets. Hiervoor wordt de vakantie-uitkering als bron ingezet. Omdat de vakantie-
uitkering in mei wordt uitgekeerd en het voorbeeld op pagina 1 ook de specificatie van mei betreft, wordt de inzet van de 
vakantie-uitkering in deze maand verrekend als KM bron vku – aankopen (799,00-).   
 
Bij elkaar opgeteld, vormt de ‘BASIS LOONHEFFING’: het loon voor ‘Loonheffingen’. Deze basis bepaalt de hoogte van de in te 
houden loonheffing. In de kolom ‘UITBETALING’ wordt conform de loonbelasting en premietabellen van de Belastingdienst 
een bedrag aan loonheffing ingehouden. De ‘BASIS LOONHEFFING’ is tevens de grondslag voor de berekening van de 
werkgeverslasten voor de werknemersverzekeringen. 
 
Tel alle uitkeringen en inhoudingen in deze kolom bij elkaar op en je komt op het ‘NETTOLOON’.  
Het totaal van het ‘NETTOLOON’ plus de eventuele netto-uitbetalingen, minus de eventuele netto-inhoudingen vormen het ‘TE 
BETALEN BEDRAG’.  
Hier vind je ook eventuele vergoedingen van reiskosten en de uit te betalen declaraties terug. 
 

d 

Overmakinggegevens 
 
 
 
 
Hier staan de bankrekeningen waarnaar de bedragen zijn overgemaakt. Betalingen worden per bankrekeningnummer 
weergegeven. In dit voorbeeld zijn er twee overboekingen gedaan, namelijk voor het nettoloon naar de werknemer en voor 
de overmaking van de inleg ABP Extra Pensioen (vermelding bankrekening ABP).  
 

 

                                AANTAL     TABELLOON    BIJZ.LOON      UITBETALING 
                             ----------   ----------   ----------      ---------- 
       
Salaris                                    2.952,80                     2.952,80 
Functioneringstoelage                         88,59                        88,59 
Vakantie-uitkering                                      3.354,78        3.354,78  
KM bron vku – fiets                                       799,00          799,00 
KM bron eju – abp                                          50,00           50,00 
KM bron vku – aankopen                                    799,00-         799,00- 
KM doel fiets - vku                                       799,00-         799,00-  
KM doel ABP extra – eju                                    50,00-          50,00-  
Overwerkvergoeding 125%           5,00                    139,81          139,81     
WN-premie pensioen/NP                        197,25-                      197,25- 
WN-premie IPAP G&V AO                         20,38-                       20,38- 
WN-premie AOP                                  2,98-                        2,98- 
                                          ----------   ---------- 
BASIS LOONHEFFING                          2.820,78     2.695,59  
Loonheffing                                  517,25-    1.319,22-        1.836,47- 
 
NETTOLOON                                                                3.679,90 
KM verg. aankoop fiets                                                     799,00 
Verg. internetaansluiting                                                   25,00 
Verg. thuiswerken                                                           28,54 
Herberek. vorige periode                                                    36,34 
 
TE BETALEN BEDRAG                                                        4.568,78  

 

UITBETALING NAAR: NL00ABNA0123456789           4.568,78 
UITBETALING NAAR: NL57ABNA0593495004              50,00 
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Algemene gegevens, Rekengegevens en Jaartotalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De algemene, reken- en cumulatieve gegevens zijn bij elkaar gezet in dit deel van de salarisspecificatie.  
Vrijwel alle voor de salarisbetaling relevante gegevens zijn hier te vinden. 
 
Algemene gegevens 
Je ziet achtereenvolgens het voor je leeftijd geldende minimumloon (verplicht) en je geboortedatum.  
• LH-tabel: hier staat welke loonheffingstabel op jou van toepassing is. De witte tabel geldt voor loon uit tegenwoordige 

arbeid.  
• LH-korting: de loonheffingskorting staat bij de meeste werknemers op ‘Ja’. Als er sprake is van meer dan één werkgever 

of een uitkeringsinstantie, is het raadzaam de korting toe te laten passen op het hoogste inkomen. Je mag deze korting 
maar eenmaal toepassen. 

• Jaarln Bijz.ln: is doorgaans het fiscale jaarloon van het voorgaande kalenderjaar of je geschatte fiscale jaarloon bij 
indiensttreding. 

• Tarief LH-BT: staat voor ‘Percentage loonheffing bijzonder tarief’. Het percentage dat op jou van toepassing is,  
is afhankelijk van het fiscale jaarloon van het voorgaande kalenderjaar. Het genoemde percentage zal worden gebruikt 
om de loonheffingen over je incidentele inkomen, vermeld in de 2e kolom ‘BIJZ. LOON’, te bepalen. 

• ZW/WW/UFO/WIA/ZVW: in dit rijtje staat aangegeven dat je bent verzekerd voor de Ziektewet (ZW), Werkloosheidswet 
(WW), Uitvoeringsfonds voor de Overheid (UFO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en 
Zorgverzekeringswet (ZVW). 

• OnbTd/Schrift/Oproep: hier staat aangegeven of er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd (OnbTd), dat de 
arbeidsovereenkomst schriftelijk is aangegaan (Schrift) en of je een oproepcontract hebt (Oproep). 

• Jaarln ABP: weergave van je ABP-jaarloon (fulltime basis). In de maand januari of bij indiensttreding wordt je jaarloon 
ten behoeve je pensioenopbouw en pensioenpremies bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met je structurele 
maandloon. Incidenteel inkomen van het voorgaande kalenderjaar (m.u.v. overwerk) telt eveneens mee voor het bepalen 
van het nieuwe ABP-jaarinkomen 

• Jaarfr. Pens/NP en AOP: dit betreft de standaard jaarfranchises per product. Deze franchise wordt eerst afgetrokken van 
het jaarloon ABP, vervolgens wordt de premie bepaald. 

 
Rekengegevens 
Boven in deze kolom tref je enkele overzichtsgegevens aan.  
Perc*: percentage per soort, het * geeft aan dat de percentages weergegeven worden in twee decimalen, er kan echter  
          gerekend worden met drie decimalen.  
Periode: de rekengegevens van deze maand. 
Cumulatief: de rekengegevens tot en met de huidige maand. 
• SV-dagen: hier staat het aantal sociaalverzekeringsdagen waarmee gerekend wordt voor de vaststelling van de sociale 

verzekeringspremies. 
• SV-loon: hier staat het bedrag aan sociaalverzekeringsloon waarmee gerekend wordt voor de vaststelling van de sociale 

verzekeringspremies. 
• Arbeidskorting: maakt onderdeel uit van de loonheffingskorting, die derhalve op ‘Ja’ moet staan. Je komt ervoor in 

aanmerking, omdat je loon uit tegenwoordige dienstbetrekking krijgt.  
• Reiskosten woon-werk: hier staat de vergoeding die voor reiskosten woon-werkverkeer is uitbetaald, zoals Verg. reisk. 

woon-werk en Verg. reisk. uitruil wn-w. 
• Grondsl.: dit betreft de premiegrondslag van deze periode voor het daarachter vermelde verzekeringsproduct 

(InkVrwPens = Inkoop voorwaardelijk pensioen). De meeste premies worden niet over het gehele brutoloon berekend; in 
de vermelde bedragen is rekening gehouden met een maximum of juist met een premievrij gedeelte (franchise). 

• Vakantie-uitkering: hier staat de aangroei van je bruto tegoed van deze maand, tevens vermelding van het cumulatief 
opgebouwde bruto recht. In de maand mei (of bij uitdiensttreding) wordt het cumulatief tegoed aan je uitbetaald en 
derhalve op nul gezet. 

• Eindejaarsuitkering: hier staat de aangroei van je bruto tegoed van deze maand, tevens vermelding van het cumulatief 
opgebouwde bruto recht. In de maand december (of bij uitdiensttreding) wordt het cumulatief tegoed aan je uitbetaald 
en derhalve op nul gezet. 

 
Jaartotalen 
De jaartotalen staan rechtsonder op de salarisspecificatie.  
Je kunt na afloop van een kalenderjaar digitaal (of per post op je huisadres indien je niet meer in dienst bent) een separate 
jaaropgave opvragen. De inhoud hiervan kan afwijken van de jaartotalen op de salarisspecificatie van december, omdat in de 
eerste maanden van een nieuw kalenderjaar vaak nog wijzigingen plaatsvinden die betrekking hebben op het voorgaande 
kalenderjaar. De jaaropgave dien je te gebruiken voor de aangifte inkomstenbelasting. Zie ook de toelichting op pagina 6. 
Als je gebruik maakt van het keuzemodel, dan wordt op deze plek de cumulatieve bruto-opname(n) van vakantie-uitkering 
(KM bron VKU - doelen) en eindejaarsuitkering (KM bron EJU - doelen) weergegeven. Je kunt zo bekijken hoeveel rechten je 
reeds voor de daadwerkelijke uitbetaling in mei respectievelijk december hebt opgenomen. Deze opgenomen rechten worden 
verrekend met wat je cumulatief hebt opgebouwd. Dit gebeurt in de maanden mei respectievelijk december of eerder bij 
uitdiensttreding. 
 

 

ALGEMENE GEGEVENS            REKENGEGEVENS        PERC*    PERIODE  CUMULATIEF  JAARTOTALEN 
-------------------------    -------------------  ------   -------  ----------  ------------------------------- 
Minimumloon        1.725,00  SV-dagen                        17,00       96,67  Loon loonbelasting    18.727,90 
Geboortedatum    01.02.1980  SV-loon                      5.516,37   18.727,90  Inh loonbelasting      4.789,24 
                             Arbeidskorting                 348,83    1.697,49  Verr arbeidskorting    1.697,49 
LH-tabel                Wit  Reiskosten woon-werk             0,00       44,91  Loon ZVW                   0,00 
LH-korting               Ja  Grondsl ZVW          0,00%       0,00        0,00  Inh bijdrage ZVW           0,00 
Jaarln bijz.ln    46,863,00  Grondsl WW/UFO       0,00%   5.516,37   18.727,90  WG-bijdragen SV        1.541,19   
Tarief LH-BT         48,94%  Grondsl Pensioen/NP  7,93%   2.487,44   14.302,78  WG-heffing ZVW         1.264,10 
ZW/WW/UFO/WIA/ZVW J/N/J/J/J  Grondsl AOP          0,15%   1.987,44   11.427,78  WG-bijdragen ABP       2.563,45 
OnbTd/Schift/Oproep   J/J/N  Grondsl InkVrwPens   0,00%   3.477,44   19.995,28   
                                                                                KM bron EJU – doelen      50,00 
Jaarln ABP        52.161,56   
Jaarfr Pens/NP    14.850,00  Vakantie-uitkering    8,00%     243,31        0,00   
Jaarfr AOP        22.350,00  Eindejaarsuitkering   8,30%     245,08    1.409,21 
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Afkorting salarisspecificatie 
 

Betekenis 

Afl. Aflossing 
Comp. Compensatie 
Decl. Declaratie 
Eju Eindejaarsuitkering 
Herber. Herberekening 
Inh. Inhouding 
km Kilometer 
KM (bron/doel/inh.) Keuzemodel 
Npg Niet pensioengevend 
Onbel. Onbelast 
Ongebr. Ongebruikelijke 
Onreg. Onregelmatige 
Pg Pensioengevend; telt mee voor de bepaling van het ABP jaarinkomen volgend kalenderjaar 
Reisk. Reiskosten 
Te verr. Te verrekenen 
Toel. Toelage 
Verg. Vergoeding 
Verrek. Verrekenen 
Vku Vakantie-uitkering 
Vr Vrije ruimte (fiscale behandeling werkgever) 
WG Werkgevers 
WN Werknemers 
Wn-w Woon-werk 

 
 
Veelgestelde vragen  
 
• Ik ben net in dienst; hoe kan ik mijn salarisgegevens bekijken? 
Bij indiensttreding ontvang je de eerste salarisspecificatie per post op je huisadres. Daarna kun je de 
salarisspecificaties raadplegen via de Serviceportal. Je logt in met je VUnetID, die je automatisch bij indiensttreding 
ontvangt. 
 
• Hoe krijg ik toegang tot mijn salarisgegevens? 
Je hebt alleen toegang tot je salarisgegevens via de Serviceportal. Er zijn enkele uitzonderingen: 
-  Je ontvangt bij in- en uitdiensttreding de eerste en laatste salarisspecificatie ook per post op je huisadres. 
-  Als je niet digitaal bent aangesloten of geen beschikking hebt over een pc, kun je dit melden bij de HRM 

Servicedesk (servicedesk.hrm@vu.nl). De HRM Servicedesk administreert dit zodanig, dat je de salarisspecificatie 
(weliswaar alleen bij wijzigingen) naar je huisadres krijgt toegestuurd.  

 
• Wanneer kan ik mijn nieuwe salarisspecificatie in de Serviceportal bekijken? 
De meest recente salarisspecificatie kun je raadplegen in de Serviceportal vanaf de dag dat de uitbetaling plaatsvindt. 
De data van de salarisbetalingen vind je op VU.nl.  
 
• Waar kan ik mijn Jaaropgave inzien? 
Je jaaropgave is zichtbaar in de Serviceportal. VU-medewerkers die uit dienst gaan en dus geen toegang meer hebben 
tot de Serviceportal, ontvangen rond 1 maart de jaaropgave per post.  
 
• Hoe kan ik wijzigingen doorgeven? 
Via de Serviceportal kun je o.a. je contact- en adresgegevens, je bankrekeningnummer en/of wijzigen m.b.t. je 
arbeidsovereenkomst doorgeven. 
 
• Bij wie kan ik vragen stellen over mijn salarisspecificatie? 
Voor vragen over je salaris kun je het telefoonnummer en/of e-mailadres dat vermeld staat op de salarisspecificatie 
gebruiken. 
 
• Mijn rooster op de salarispecificatie is niet juist, hoe kan ik dat herstellen? 
Via de Serviceportal kun je wijzigen m.b.t. je arbeidsovereenkomst doorgeven. 
 
• Ik wil een gewaarmerkte salarisspecificatie opvragen, bij wie kan ik dat aanvragen? 
Ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag kan een gewaarmerkte salarisspecificatie opgevraagd worden.  
Je kunt deze aanvraag doen bij de HRM Servicedesk (servicedesk.hrm@vu.nl). 
 
• Ik ga uit dienst, tot hoelang kan ik mijn salarisgegevens bekijken? 
Tot de laatste officiële werkdag van je dienstverband kun je jouw salarisspecificatie nog online bekijken en ook 
opslaan op bijvoorbeeld een lokale schijf. Na deze periode kun je deze gegevens niet meer raadplegen, omdat je  
VUnetID na uitdiensttreding verloopt. Overigens krijg je de laatste salarisspecificatie per post thuisgestuurd. 

https://services.vu.nl/esc?id=sc_cat_item&sys_id=8bf6c86f1b2124105713a64f2e4bcbd1
https://services.vu.nl/
mailto:servicedesk.hrm@vu.nl
https://services.vu.nl/esc?id=emp_taxonomy_topic&topic_id=7f3fda4ddba77810320cfac2f3961970
https://vu.nl/nl/medewerker/salaris/data-salarisbetalingen
https://services.vu.nl/esc?id=sc_cat_item&sys_id=5a31064a47b94950bfa46d72e36d432d
https://services.vu.nl/esc?id=sc_cat_item&sys_id=15bd9e7bdb1d54102d1296d8db961911
https://services.vu.nl/esc?id=sc_cat_item&sys_id=94650ceb1b2124105713a64f2e4bcb05
mailto:servicedesk.hrm@vu.nl
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Toelichting bij Jaaropgave 
 
De Vrije Universiteit verstuurt geen jaaropgave naar het huisadres van werknemers.  
De jaaropgave kun je zelf raadplegen of printen via de Serviceportal.  
 
VU-medewerkers die uit dienst zijn/gaan, hebben geen toegang meer tot de Serviceportal. De VU stuurt de laatste 
salarisspecificatie per post naar het huisadres. Hetzelfde geldt voor de jaaropgave. 
 
Hieronder een vergelijk met de door de VU verstrekte jaaropgave en het officiële “Model Jaaropgaaf” van de Belastingdienst. 
 

https://services.vu.nl/esc?id=sc_cat_item&sys_id=5a31064a47b94950bfa46d72e36d432d

