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Herrekenen en opnieuw verlonen. In het kort 
- Na een herziene verloning of herrekening belandt u in dezelfde schermen die u ziet na een  

  (serie)loonberekening. 

- Loon laat de verschillen met de bestaande strook zien nadat u hebt herrekend of opnieuw  

  hebt verloond. 

- Het netto verschil kunt u automatisch in een volgende verloningsronde verwerken. Of u  

  overschrijft de bestaande lonen.  

- Uiteraard zorgt Loon ervoor dat de wijzigingen ook correct worden meegenomen in de  

  loonaangifte, journaalposten als u die opnieuw draait, de cumulatieven en de eventuele  

  pensioenaangifte (OLP, PLO). 

- Let op: als u ná een reeds gedraaide (= bestaande) verloning alsnog een vaste toeslag /  

   inhouding of loonswijziging invoert dan wordt die niet meegenomen in de herziene  

   verloning. Niet bij herrekenen, noch bij opnieuw verlonen.  
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Advies: Maak eerst een back-up 
Een advies voordat u begint met herrekenen of opnieuw verlonen: maak voor alle zekerheid 

eerst een back-up van Loon. 

 

Zoals u weet, kunt u de back-up ook (!) op mijn.loondossier.nl laten plaatsen. Online, dus. 

Dat is dubbel veilig want zo hebt u een back-up op uw harde schijf, én op het web.  

 

 
Afbeelding: Administratie, Maak back-up, ook naar mijn.loondossier.nl 

 

Waar vindt u de optie Herrekenen? 

Als u moet herrekenen, klik dan vanuit het hoofdscherm op 'Werkgever' (linksbovenin) en 

dan op 'Herrekenen':  

 

 
Afbeelding: Werkgever, Herrekenen 
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U belandt dan in een scherm waar u alle werknemers van deze werkgever ziet, en u de 

keuze hebt voor welke periode u precies de lonen wilt herrekenen ('Eerste dag' en 'Laatste 

dag'): 

 

 
Afbeelding: Herrekenen, werknemers en periode 

 

Veelal zult u de lonen voor alle werknemers en het gehele jaar (tot nu toe) moeten 

herrekenen. Maar niet altijd! Let dus goed op wat u hier kiest. 

 

Hoe kunt u Opnieuw verlonen? 

Als u een salaris opnieuw wilt verlonen dan is de route heel simpel: gewoon (serie)verlonen 

zoals u gewend bent, en dan periode die u wilt herzien nogmaals draaien.  

 

Stel, u wilt het augustus-salaris van werknemer Jansen opnieuw verlonen want u was een 

toeslag vergeten. Voer die toeslag alsnog in, en draai augustus opnieuw voor Jansen.  

 

Wat wijzigt na herrekenen c.q. opnieuw verlonen? 
Met herrekenen geeft u Loon de opdracht lonen automatisch te herrekenen. Via opnieuw 

verlonen gaat u zélf de lonen opnieuw draaien.  

 

Let op: als u ná een reeds gedraaide (= bestaande) verloning alsnog een vaste toeslag / 

inhouding of loonswijziging invoert dan wordt die niet meegenomen in de herziene verloning. 

Loon kijkt namelijk sec naar de eerdere situatie. Uiteraard gaan een toeslag / inhouding of 

loonswijziging die u pas invoert bij het opnieuw verlonen wél mee in de herziene strook.  

 

Als u een premieprecentage alsnog aanpast in de vaste gegevens dan zal die herziene 

premie zowel bij herrekenen als bij opnieuw verlonen worden meegenomen.  
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In een schema ziet het er zo uit: 

 

 Bij herrekenen   Bij opnieuw verlonen  

Ná de bestaande verloning alsnog 

ingevoerde vaste toeslag / inhouding of 

loonswijziging  

Niet mee (*) Niet mee (*) 

Vóór de bestaande verloning reeds 

ingevoerde vaste toeslag / inhouding of 

loonswijziging 

Wel mee Wel mee 

Ná de bestaande verloning alsnog 

ingevoerde eenmalige toeslag / 

inhouding of loonswijziging 

N.v.t. Wel mee 

Vóór de bestaande verloning reeds 

ingevoerde eenmalige toeslag / 

inhouding of loonswijziging 

Wel mee Wel mee 

Na aanpassen premiepercentage Wel mee Wel mee 

 

Merk op dat er nauwelijks verschillen zijn. In de praktijk zult u herrekenen gebruiken voor 

meerdere salarisperiodes en / of werknemers tegelijk. En vaak op advies van Loon 

Salarissoftware, bijvoorbeeld bij een premiewijziging met terugwerkende kracht die voor alle 

werknemers geldt.  

 

Opnieuw verlonen doet u als het om slechts één of twee salarissen of werknemers gaat. 

Bijvoorbeeld als u bij een werknemer een toeslag vergeten bent en u die alsnog wilt 

verlonen. 

 

(*) Als u ná de bestaande verloning een vaste toeslag/inhouding of loonswijziging hebt 

ingevoerd, en die alsnog mee wilt nemen in het salaris, doe dan het volgende: 'Werknemers'. 

selecteer de werknemer in kwestie, klik op 'Lonen', markeer de betreffende verloning, en dan 

via de rechtermuisknop 'Verwijder deze periode'. Draai nu het salaris opnieuw.  

 

Wat ziet u na herrekenen / opnieuw verlonen? 
Sinds 2016 ziet na het herrekenen of opnieuw verlonen van salaris(sen) de interface er flink 

anders uit dan daarvoor. Na de herrekening of het opnieuw verlonen, belandt u feitelijk in 

dezelfde schermen als voor de (serie)verloning. 

 



Herrekenen en opnieuw verlonen                                  5 
 

Het resultatenscherm laat de herziene loonberekening(en) daadwerkelijk zien, en daarbij zijn 

er bovendien meer mogelijkheden dan voorheen.  

 

De belangrijkste wijziging is dat Loon u direct de eventuele verschillen laat zien als u een 

nieuwe versie van een verloning draait. Het pakket zet dan de nieuwe strook en de 

verschillenstrook letterlijk naast elkaar, en toont dus de precieze verschillen. De netto 

verschillen kunt u – als u dat wilt – automatisch meenemen in een volgende verloning.  

 

Onderstaand leest u per onderdeel meer over de nieuwe aspecten en mogelijkheden na een 

herziene loonberekening.  

 

Stel dat u na de initiële februari-verloning te horen krijgt dat de uren en dagen voor twee 

oproepkrachten (Koning en Van Es) niet in orde waren, en dat er nog een bruto toeslag aan 

een voltijder (Wilmans) had moeten worden betaald. Dat vult u op de bekende wijze de 

correcte dagen en uren alsnog in bij het scherm 'Gegevens voor verloning'. En via het plusje 

de extra looncomponent 'Bruto' (toeslag). Dat ziet er in ons voorbeeld dan zo uit:  

 

 
Afbeelding: 'Gegevens voor verloning', Al eerder loon voor deze periode 

 

Wanneer u de verloning met de nieuwe gegevens wilt verwerken, krijgt u na 'Verloon' een 

melding als deze in beeld: 

 

 
Afbeelding: 'Resultaat van verloning', Wél al eerder loon voor deze periode 

 

Loon weet dat er drie lonen zijn die afwijken van de vorige. 
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Na 'OK' verdwijnt de melding. Het resultatenscherm dat u ziet, toont diverse kolommen: 

 

Afbeelding: 'Resultaten van serieverlonen', Al eerder loon voor deze periode 

 

Kolommen bij herziene verloningen 

Loon toont u in de kolommen onder andere, van links naar rechts:  

- Een blauw 'vlaggetje' voor de gewijzigde verloningen.  

- Wat in eerste instantie het netto bedrag was, via 'Te betalen (oud)' 

- Wat nu het netto bedrag is, via 'Te betalen (nieuw)' 

- Het resulterende verschil in netto loon, onder de kop 'Verschil Te betalen' 

- Het resulterende verschil in de kosten werkgever, middels 'Verschil Kosten werkgever 

- En als opmerking 'Gewijzigd'.  

 

Cockpit bij herziene verloningen 

Uw 'cockpit' zit linksbovenin. Daar kunt u per werknemer de loonstrook oproepen, 

eenvoudigweg door de werknemer te markeren. Zo kunt u de stroken één voor één 

doorlopen en checken. Deugt er een verloning niet, dan vinkt u die uit en slaat de rest op 

zoals u gewend bent: met 'OK'. 

 

U kunt de 'Kosten werkgever' oproepen, de 'Grondslagen' en eventuele 'Meldingen'.  

 

Nieuwe strook en 'Verschil' 

Als u een werknemer met een loonverschil markeert, ziet u links de nieuwe, dus herziene 

strook, en rechts de verschillen. Voor alle duidelijkheid is de verschillenstrook groot 

gemarkeerd met 'Verschil': 

 

 
Afbeelding: 'Resultaten van serieverlonen', Nieuwe strook, en verschil met vorige strook 
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Verschillenlijst 

Met de optie 'Verschillenlijst' (linksonderin) ziet u het oude te betalen bedrag staan, en 

daarnaast het nieuwe te betalen bedrag. Het resultaat is uiteraard het netto verschil. 

 

Bovendien ziet u de totalen in dit overzicht staan: 

 

Afbeelding: 'Verschillenlijst'  

 

NB De verschillenlijst laat ook de werknemers zien voor wie er geen verschil is in het netto 

loon in vergelijking met de eerdere strook van dezelfde periode. 

 

Geef hier 'OK' om terug te keren naar de nieuwe strook en de verschillenstrook. 

 

Oude strook zien? 

Als u de oude strook wilt zien (dus de strook vóórdat u de wijzigingen doorvoerde), vink dan 

het veldje 'Verschil' uit. U vindt die optie rechtsbovenaan.  

 

 
Afbeelding (uitsnede): 'Resultaten van serieverlonen', Geen verschil tonen maar 'Bestaande'  

 

Om vergissingen te voorkomen is de oorspronkelijke strook groot gemarkeerd met 

'Bestaand'. 



Herrekenen en opnieuw verlonen                                  8 
 

Toon detailberekeningen 

Via de optie 'Toon detailberekeningen' worden voor de gekozen strook ook de WAS-

berekening (Wet Aanpak Schijnconstructies) en de reserveringsberekening oproepbaar.  

 

 
Afbeelding: 'Lonen', 'Toon detailberekeningen' 

 

Hier leest u meer over de WAS: https://www.loon.nl/Handleiding/WAS_proef.pdf  

 

Verschillen makkelijk verwerken 
Als er na het (opnieuw) verlonen van een periode verschillen ontstaan dan helpt Loon u om de 

verschillen makkelijk te 'verwerken'. Daarbij toont Loon drie opties. Uw keuze hangt 

vervolgens af van wat er al dan niet reeds betaald is, en wat u vervolgens wilt.  

 

1) 'Vervang (*) lonen': als u het initiële salaris nog niet had betaald dan wilt u de herziene 

lonen 'hard' over die initiële salarissen heenzetten, en verder niks. Kies dan de optie 

'Vervang (*) lonen'.  

 

 
Afbeelding: Verschil in stroken. 'Vervang' 

 

2) 'Vervang, en boek de betaling van het bestaande loon als voorschot in dit loon': dan wilt u 

het herziene salaris over het reeds bestaande salaris heenzetten. Als u het bestaande 

salaris reeds had betaald dan geeft u met deze tweede optie tevens aan dat de betaling van 

https://www.loon.nl/Handleiding/WAS_proef.pdf
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het bestaande ('oude') salaris moet worden vastgelegd als een voorschot in het herziene 

('nieuwe') salaris: 

 

 
Afbeelding: Verschil in stroken. 'Vervang' en 'voorschot' 

 

Voorbeeld 'Vervang, en boek de betaling (…)' 

- U draait de reguliere januari-strook. En die betaalt u ook uit. 

- U draait de reguliere februari-strook.  

- U verneemt nu pas dat de reguliere januari-strook ook nog € 200 overwerk mee had 

gemoeten. 

- U draait januari opnieuw, met het overwerk er nu bij. 

- Met deze tweede optie 'Vervang, en boek de betaling van het bestaande loon als voorschot 

in dit loon', geeft u aan dat het oorspronkelijke januari-loon (zonder overwerk) moet worden 

overschreven door het januari-loon (met het overwerk).  

- En dat daarbij het oorspronkelijke januari-loon (dat reeds was betaald) als 'voorschot' moet 

worden geboekt. 

 

3) Bij de keuze 'Verreken het verschil in een volgende periode' wordt logischerwijze het 

verschil van de herziene strook meegenomen naar de eerstvolgende verloning die u draait.  

 

 
Afbeelding: Verschil in stroken. 'Verreken volgende loonperiode' 
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Dat leidt in de volgende loonperiode tot een netto bijbetaling, of juist tot een terugvordering 

bij de werknemer(s). 

 

 

Via de optie 'Onthoud mijn keuze' geeft u aan dat Loon in volgende gevallen reeds weet wat 

u wilt bij verschillen door een herziene salarisstrook. 

 

Herrekenen van (bijna) alle lonen  
Zoals gezegd: door herrekening of het opnieuw berekenen van een loon, ontstaan er 

verschillen in de loonstrook. Soms heeft deze wijziging te maken met een correctie in onze 

software maar het kan ook zijn dat er premies met terugwerkende kracht zijn gewijzigd. 

 

In die gevallen zult u een hele reeks aan salarissen moeten herrekenen. Dan ziet u daarna in 

plaats van één loonperiode een hele reeks loonperiodes staan. En in de meeste gevallen 

voor al uw werknemers. 

 

Maar dat maakt voor de werking van de (serie)verloningen niet uit. U kunt nog steeds vanuit 

de 'cockpit' werknemers markeren, lonen per periode oproepen, de verschillen zien, et 

cetera. En uiteraard zorgt Loon er ook dan voor dat de nabetaling c.q. terugvordering vanzelf 

in de volgende periode plaatsvindt, als u dat wilt. 

 

In onderstaand voorbeeld is eind november met terugwerkende kracht tot 1 januari de 

premie WGA-vast herrekend. Voor alle werknemers. Dat levert uiteraard een flinke lijst aan 

wijzigingen op:  

 

 
Afbeelding: Resultaten na herrekenen  

 

De werking van Loon blijft in dezen - ondanks de lange lijst met vele (kleine) wijzigingen - 

hetzelfde. Loon zal u na 'OK' nog steeds vragen of u de bestaande lonen wilt vervangen, en 

het verschil in een volgende loonperiode wilt verrekenen of niet:  
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Afbeelding: Verloning opslaan? Na herrekenen  

 

Gevolgen correcties in andere overzichten 

De correcties uit eerdere periodes (in ons voorbeeld een aanpassing van de premie WGA-

vast) worden door Loon uiteraard ook correct meegenomen in de Loonaangifte, 

journaalposten als u die opnieuw draait, de cumulatieven en de eventuele pensioenaangifte 

(OLP, PLO).  

 

Zowel bij het herrekenen van lonen als bij het opnieuw verlonen. 

 

Per ongeluk 'Verreken het verschil in een volgende loonperiode' aangevinkt? 

Zoals we zagen, zal Loon na een correctie in een eerder salaris u de vraag stellen 'Verreken 

het verschil in een volgende loonperiode':  

 

 
Afbeelding: 'Verreken het verschil in een volgende loonperiode'? 

 

Standaard is deze optie aangevinkt omdat het voor de hand ligt het (netto) verschil 

inderdaad in een volgende loonperiode te verrekenen.  

 

Maar stel nu dat u de optie inderdaad aangevinkt laat staan, en dan op 'OK' klikt terwijl u dat 

eigenlijk niet wilt. Reden: u wilt het verschil niet in een volgende periode verrekend hebben. 

Bijvoorbeeld omdat u bij de initiële, nog niet betaalde strook te weinig uren en dagen hebt 

gerekend, en met de werknemer hebt afgesproken dat er nog een correctie-strook komt voor 

de huidige periode.  
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Doe bij zo'n vergissing dan het volgende:  

- Verwijder het loon dat het verschil veroorzaakt. Stel, het maart-salaris. 

- Ga daartoe naar 'Werknemers', 'Lonen', markeer nu linksboven het te verwijderen salaris, 

en klik op 'Verwijder':  

 

 
Afbeelding: Verwijder lonen  

 

- Draai de periode van het verwijderde salaris opnieuw. In ons voorbeeld dus maart, met het 

juiste aantal loondagen en loonuren, en uiteraard het juiste brutobedrag. 

- De wijziging gaat dan alsnog mee in de maand waarin de wijziging werd veroorzaakt 

(maart), en niet in de volgende (april).  

- Loon meldt nu bij opslaan van het salaris niets meer over 'Verreken het verschil in een 

volgende loonperiode'. Er is immers geen verschil meer omdat u het oorspronkelijke salaris 

hebt verwijderd. 

 

Alleen volledige 'periode' verwijderen 

Tot en met het jaar 2017 kunt u bij een A- en/of B-strook (incidentele beloningen) de stroken 

apart verwijderen. Als u alleen de reguliere strook wilt verwijderen dan kon dat. Op zich is dat 

flexibel, maar niet helemaal correct omdat verloningen rekenkundig invloed hebben op 

elkaar.  

 

Sinds 2018 is er dan ook besloten dat u alleen nog een volledige periode kunt verwijderen. U 

moet dan de stroken voor die periode geheel opnieuw draaien zodat 'de cijfers' in orde 

blijven.  

 

  
Afbeelding: Alleen lonen verwijderen per gehele periode 


