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Versie 24.0.173. Gepubliceerd 31 maart 2023 

 

• Voor de verloning in de risicogroep 00 IVA-uitkering i.c.m. het veld jonggehandicapten-

korting (Werknemersscherm tabblad 2 Loon, subtabblad Loonheffing wordt de 

verzekeringsindicatie ZW in aangiften met "J" opgegeven. 

 

• In de risicogroep 45 Woningcorporaties is de berekening van de W.I.A.- excedentregeling 

aangepast. 

 

• In de risicogroep 48 Betonproductenindustrie wordt de Aspirantenregeling nu ook 

doorgegeven voor de familie van de eigenaar. 

Versie 24.0.166. Gepubliceerd 23 januari 2023 

 

• Voor de controle van de WW-herziening meer dan 30% verloonde uren is een 

aanpassing gemaakt voor de telling van de kalenderdagen voor de jongere werknemer 

(toets 1). 
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• In de risicogroep 05 Jachtbouw is een maximum jaarloon van €59.706,- opgenomen voor 

de pensioenberekening. Herreken de lonen indien van toepassing. 

 

• Voor de risicogroep 24 Koopvaardij zal Loon de blokkade van de loonaangifte i.v.m. de 

WW-herziening meer dan 30% verloonde uren niet meer toepassen. 

 

• In de risicogroep 35 Huisartsen (SPH) is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 

het percentage voor eindejaarsreservering aangepast van 2,0 naar 2,2. 

 

• In de risicogroep 49 Chemische wasserij is een nieuw tijdvak toegevoegd per 1 oktober 

i.v.m. einde PAWW. 

 

• In de risicogroep 49 Textielreiniging is een nieuw tijdvak toegevoegd per 1 oktober i.v.m. 

einde PAWW. 

 

• In de risicogroep 56 Schildersbedrijf wordt de franchise gemaximeerd op 150 uur per 4 

weken en 162,5 uur per maand. 

 

• In de risicogroep 56 UTA personeel in het schildersbedrijf wordt de franchise 

gemaximeerd op 150 uur per 4 weken en 162,5 uur per maand. 

 

Versie 24.0.159. Gepubliceerd 21 december 2022 

 

• De vervangende WHK-premies voor werknemers met een WSW-indicatie zijn alleen van 

toepassing in de risicogroepen 64 en 66. 

 

• Werknemers met een WSW-indicatie met Code aard arbeidsverhouding 23 volgen de 

Aof-premie zoals die van toepassing is bij de werkgever i.p.v. standaard de hoge Aof-

premie van 7,05%. Dit is ten onrechte niet in het Handboek Loonheffingen vermeld. 

 

• Bij de controle van de WW-herziening meer dan 30% verloonde uren zal Loon 

verwijderde werknemers overslaan. 

 

• In een aantal gevallen wordt de rubriek ‘Loon uit overwerk’ onterecht opnieuw gevuld in 

de Loonaangifte. Wij adviseren de aangifte alsnog tijdig in te zenden. De fout heeft 

overigens geen invloed op de af te dragen loonheffingen. Excuus voor het ongemak. 

 

• In de risicogroep 17 Vishandel is per 1 november 2022 een nieuw tijdvak toegevoegd voor 

de premie PAWW. 

 

• In de risicogroep 35 Apothekers is per 1 november 2022 een nieuw tijdvak toegevoegd 

voor de premie PAWW. 

 

• In de risicogroep 44 Architecten is in het werknemersscherm tabblad 2 Loon, onder 

‘Grondslagen voor pensioen’, het veld 'Variabel deel per jaar' nu ook beschikbaar. 
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Versie 24.0.155. Gepubliceerd 9 december 2022 

 

• Herziening WW-premie: Aan het eind van het loonjaar zult u de lage WW-premie moeten 

herzien voor werknemers waarvoor meer dan 30% overuren verloond zijn dan contractueel 

overeengekomen. Wanneer u de laatste loonaangifte van het jaar draait, zal Loon dit 

automatisch voor u controleren. U leest hier meer over in de Wab-handleiding. 

 

• Bij toepassing van de eenmalige looncomponenten 'Reiskosten woon-werk' en 

'Thuiswerkdagen' in het verloningsscherm wordt nu ook op de strook het aantal kilometers 

en dagen getoond. 

 

• De inloggegevens die nodig zijn voor het exporteren van de journaalpost naar Exact 

worden nu door Loon bewaard. 

 

• De inloggegevens die nodig zijn voor het exporteren van de journaalpost naar Twinfield 

worden nu door Loon bewaard. 

 

• Voor de bepaling van het minimumvakantiegeld (indien van toepassing), wordt nu ook 

rekening gehouden met meeruren. 

 

• In deze versie is een foutmelding verholpen die in sommige gevallen optrad bij het openen 

van een werkgever. 

 

• Bij de 'Eigen pensioenregeling (Bruto periodeloon, zonder toeslagen)' i.c.m. direct 

uitbetalen vakantiegeld, wordt het vakantiegeldbedrag niet meer dubbel meegenomen in de 

grondslag voor pensioen. 

 

• Het aanmaken van meerdere administraties is beperkt tot een LoonNet abonnement. 

 

• De code soort inkomstenverhouding 37 is in Loon te verwerken door te verlonen in de 

risicogroep 00 IVA-uitkering i.c.m. het veld jonggehandicaptenkorting (tabblad loonheffing 

van de werknemergegevens).  

 

• In de sector 01 Agrarische bedrijven verlaagt het looncomponent 'Uitruil bruto loon' nu de 

pensioengrondslag. 

 

• Voor de risicogroep 01 Groen, Grond en Infrastructuur is voor de Seniorenregeling een 

nieuwe variant (60-85-85) toegevoegd. 

 

• In de risicogroep 12 Metaal en techniek worden de premies Sociaal fonds en OOM nu 

berekend tot de aow-leeftijd. 

 

• In de sector 12 Metaal en techniek wordt het verlaagde percentage WIA-

werknemersverzekering per juli correct toegepast voor werknemers voor wie reeds vóór 

2022 de verlaagde premie van toepassing was. U dient de lonen te herrekenen als u dat 

nog niet gedaan had. 

 

https://www.loon.nl/loon/Wab_en_Loon/Toepassing_WW-premie_in_Loon-_Uitzonderingen,_alsnog_hoge_ww-premie_(Herziening)
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• In de risicogroep 17 Schoenmakerij is per 1 juni 2022 een nieuw tijdvak toegevoegd voor 

de VPL-premie van 0%. 

 

• In de risicogroep 17 Vishandel is een nieuw tijdvak toegevoegd per 1 oktober i.v.m. einde 

PAWW.  

 

• In de risicogroep 35 Apothekers is een nieuw tijdvak toegevoegd per 1 oktober i.v.m. einde 

PAWW. 

 

• In de risicogroep 35 Dierenartsenpraktijken is een nieuw tijdvak toegevoegd per 1 oktober 

i.v.m. einde PAWW. 

 

• In de risicogroep 35 Geestelijke gezondheidszorg wordt de reservering 'Balansregeling' 

bij een opvolgend dienstverband nu ook correct berekend. Herreken deze lonen indien van 

toepassing. 

 

• In de sector 35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen wordt de 

franchise voor de A.O. Pensioenpremie bij deelberekeningen i.c.m. de hele periode in 

dienst beter bepaald. Herreken de lonen indien van toepassing. 

 

• In de risicogroep 45 Woningcorporaties wordt na de aow-leeftijd alsnog de premie 

Opleiding en Ontwikkeling berekend. Herreken de lonen indien van toepassing. 

 

• In de risicogroep 48 Vlakglasindustrie is een nieuw tijdvak toegevoegd per 1 oktober 

i.v.m. einde PAWW. 

 

• In de risicogroep 53 Particuliere beveiliging is een nieuw tijdvak toegevoegd per 1 

oktober i.v.m. einde PAWW. 

 

• In de risicogroep 53 Particuliere beveiliging wordt voor een oproepkracht de reservering 

vrije dagen gereserveerd over maximaal 152 uur per loonperiode. 

 

• In de sector 54 Culturele instellingen wordt de franchise voor de A.O. Pensioenpremie bij 

deelberekeningen i.c.m. de hele periode in dienst beter bepaald. herreken de lonen indien 

van toepassing. 

Versie 24.0.142. Gepubliceerd 26 oktober 2022 

 

• In de rubriek 'Loon uit overwerk' worden alleen nog de extra gewerkte uren gevuld  

  waarvoor een opslag van toepassing is. 

 

• De status van de retourberichten van de UPA voor Capgemini worden weer juist  

  weergegeven en veroorzaken geen foutmelding meer. 

 

• In de risicogroep 35 Sociaal werk, welzijn en maatschappelijke dienstverlening is het  

  voor functies in het primaire proces (schalen 4 t/m 9) nu mogelijk om met het hogere  
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  maximum uurloon ORT te rekenen. Instellen kan in de vaste gegevens van de werknemer,  

  op het tabblad 'Functie'. 

 

• In de risicogroep 42 Groothandel in kaas wordt het pensioen nu berekend tot de eerste  

  dag van de maand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. 

 

Versie 24.0.138. Gepubliceerd 10 oktober 2022 

 

• Bij het maken van een SEPA zal Loon automatisch een .xml en .pdf aanmaken. Ook als 

'bestandsnaamextensies tonen' niet standaard ingesteld staat. 

 

• In deze versie is in de Arbeidsovereenkomst een aantal aanpassingen gemaakt, 

waaronder in het salarisbeding, voor het overnemen van instellingen en locatie van 

werkzaamheden.  

 

• Voor de Verlenging van een arbeidsovereenkomst is het nu mogelijk meerdere opties aan 

te vinken. 

 

• Voor een werknemer met WSW-indicatie worden eventueel van toepassing zijnde WHK-

premies verz.mij automatisch niet meer berekend. 

 

• De cumulatieve berekening van de premies Aof en WW over uitkeringsloon voor 'hoge' 

lonen is verbeterd. Herreken de lonen indien van toepassing.  

 

• Een opvolgend dienstverband na een stagedienstverband zal i.c.m. een nihilloon nu ook 

een premieloon Aof en WW van 0 euro doorgeven in de loonaangifte. 

 

• Adresgegevens worden automatisch aangevuld op basis van postcode en huisnummer. 

 

• Bij de 'Eigen pensioenregeling (Bruto-januari-loon, zonder toeslagen)' i.c.m. direct 

uitbetalen vakantiegeld wordt het vakantiegeldbedrag niet meer dubbel meegenomen in de 

grondslag voor pensioen. 

 

• Loon attendeert u er voortaan op wanneer er sprake is van zowel privégebruik auto of 

fiets als reiskosten per kilometer. 

 

• De CBS-code CAO lijst is geüpdatet. 

 

• Bij de verloning in de 00 Aanvulling op uitkering wordt nu 'Aanvulling op uitkering' in de 

loontitel vermeld. 

 

• In de 01 Bedrijfsverzorging is per 1 oktober 2022 een nieuw tijdvak toegevoegd voor de 

premie PAWW.  

 

• In de sector 01 Agrarische bedrijven wordt de premie arbeidsmarktbeleid berekend over 

het verlaagde loon wanneer sprake is van aanvullend geboorteverlof - of betaald 
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ouderschapsverlof.  

 

• In de risicogroep 03 Bouwbedrijf is de bepaling van het aantal voltijd uren per dag voor het 

Individueel budget dagen gewijzigd bij in- en uitdienstberekeningen van onregelmatige 

werknemers. 

 

• In de risicogroep 03 UTA-personeel in het bouwbedrijf is de bepaling van het aantal 

voltijd uren per dag voor het Individueel budget dagen gewijzigd bij in- en 

uitdienstberekeningen van onregelmatige werknemers. 

 

• In de sector 13 Bakkersbedrijf is een nieuw tijdvak toegevoegd per 1 oktober i.v.m. einde 

PAWW. 

 

• In de risicogroep 15 Slagersbedrijven is de pensioenleeftijd aangepast van 67 naar 68 

jaar. 

 

• In de risicogroep 17 Bakkersdetailhandel is een nieuw tijdvak toegevoegd per 1 oktober 

i.v.m. einde PAWW. 

 

• In de risicogroep 17 Reisburo's wordt nu ook voor werknemers ouder dan de AOW-

gerechtigde leeftijd sociaalfondspremie berekend. 

 

• In de risicogroep 35 Kinderopvang is per 1 juli het maximum uurloon opslag ORT 

gewijzigd van € 17,44 naar € 17,61, en per 1 september van € 17,61 naar € 17,70. 

 

• In de risicogroep 35 Kinderopvang verlaagt een inhouding voor aanvullend geboorteverlof 

nu de grondslag voor de eindejaarsreservering. 

 

• In de risicogroep 35 Verpleegtehuizen en Thuiszorg (VVT) is een nieuw tijdvak 

toegevoegd per 1 oktober i.v.m. einde PAWW. Deze is per 1 oktober vervangen door de 

premie 'Inkomensaanvulling WW'. 

 

• In de risicogroep 42 Groothandel in bloemen en planten is per 1 oktober 2022 een nieuw 

tijdvak toegevoegd voor de premie PAWW. 

 

• In de risicogroep 42 Groothandel in dranken wordt nu ook pensioen berekend over 

incidentele beloningen. 

 

• In de risicogroep 50 Drankenindustrie wordt nu ook pensioen berekend over incidentele 

beloningen. 

 

• In de risicogroep 50 Groenten- en fruitverwerkingsindustrie wordt de premie sociaal 

fonds  berekend over het verlaagde loon wanneer sprake is van aanvullend geboorteverlof - 

of betaald ouderschapsverlof.  
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• In de risicogroep 50 Groenten- en fruitverwerkingsindustrie wordt de premie sociaal 

fonds berekend over toeslagen. 

 

• In de risicogroep 51 Schoen-, leder- & lederwarenindustrie wordt nu ook pensioen 

berekend over incidentele beloningen. 

 

• In de sector 52 Uitzendbedrijven wordt voor de compensatie PAWW  ook rekening 

gehouden met de max premie PAWW. 

 

• In de sector 52 Uitzendbedrijven i.c.m. ‘Volledige bouw-cao’ wordt de compensatie 

PAWW niet meer berekend. 

 

• In de risicogroep 54 Musea is alsnog de premie PAWW per 1 januari toegevoegd.  

 

• In de risicogroep 68 Railbouw is alsnog de premie PAWW per 1 januari toegevoegd. 

 

Versie 24.0.125. Gepubliceerd 25 augustus 2022 

 

• In Loon is het betaald ouderschapsverlof (9 weken) toegevoegd. Zie voor meer informatie 

de handleiding. 

 

• Het exporteren van journaalposten naar Yuki is nu ook mogelijk. U leest hierover in de 

handleiding. 

 

• Het exporteren van journaalposten naar Twinfield kan nu ook per .xml-bestand.  

 

• Exportbestanden van journaalposten kunnen nu naar Mijn LoonDossier gestuurd worden. 

 

• Voor aanvullend geboorteverlof i.c.m. een percentage 0 tot 30% (UWV betaalt de 

uitkering rechtstreeks aan de werknemer) worden de loonuren niet meer verlaagd. 

Herreken de lonen indien van toepassing.  

 

• De berekening van de WW-premie i.c.m. de uitkering via de verlofsoort aanvullend 

geboorteverlof is verbeterd. Herreken de lonen indien van toepassing. 

 

• De premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) wordt nu juist berekend i.c.m. een 

gecedeerde uitkering UWV. 

 

• Voor de arbeidsovereenkomsten zijn de wijzigingen opgenomen uit de Wet implementatie 

EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.  

 

• Bij het overnemen van looncomponenten van een andere werkgever worden Opslag-

componenten ook weer overgenomen. 

 

https://www.loon.nl/handleiding/Ouderschapsverlof.pdf
https://www.loon.nl/handleiding/Export_journaalpost_Yuki.pdf
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• In de sector 13 Bakkersbedrijf is vanaf 1 juni (4-wekenlonen 20 juni) 2022 het percentage 

voor Sociaal fonds werkgever van 1,0 naar 0,0 aangepast. 

 

• In de risicogroep 17 Bakkersdetailhandel is vanaf 1 juni (4-wekenlonen 20 juni) 2022 het 

percentage voor Sociaal fonds werkgever van 1,0 naar 0,0 aangepast. 

 

• Voor de risicogroep 35 Sociaal werk, welzijn & maatschappelijke dienstverlening zijn 

voor de Seniorenregeling twee nieuwe varianten toegevoegd. 

 

• In de risicogroep 35 Sociaal werk, welzijn & maatschappelijke dienstverlening zijn twee 

varianten van de Seniorenregeling aangepast: variant 75-82,5-82,5 is gewijzigd in 75-87,5-

87,5 en variant 75-82,5-100 is gewijzigd in 75-87,5-100. Herreken de lonen indien van 

toepassing. 

 

• In de risicogroep 56 Schildersbedrijf wordt bij een incidentele beloning nu ook rekening 

gehouden met de korting voor de USAG premie.  

 

• In de risicogroep 56 Schildersbedrijf is een verschil in de journaalpost verholpen. 

 

• In de risicogroep 56 UTA personeel in het schildersbedrijf wordt bij een incidentele 

beloning nu ook rekening gehouden met de korting voor de USAG premie.  

 

• In de risicogroep 56 UTA personeel in het schildersbedrijf is een verschil in de 

journaalpost verholpen.  

 

Versie 24.0.109. Gepubliceerd 14 juli 2022 

 

• Het e-mailen vanuit Loon (LoonMail) wordt uitgefaseerd. Maakt u gebruik van LoonMail, 

bijvoorbeeld om de salarisstroken te e-mailen naar werknemers of uw cliënten? Dan luidt 

het advies: meld u aan voor Mijn LoonDossier 

 

• De optie 'E-mail loonstroken naar werknemers' wordt automatisch niet meer getoond 

wanneer de SMTP-server bij de LoonMail-instellingen niet is ingesteld. 

 

• Bij de stamgegevens van de werkgever is de optie 'huisnummer toevoeging' toegevoegd. 

 

• Logo's met teveel pixels worden nu automatisch verkleind. 

 

• De premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) wordt nu bij een aanvulling op het 

Aanvullend geboorteverlof beter afgewikkeld 

 

• Berichten worden alleen nog op het Loon Portaal getoond, niet meer binnen Loon zelf. 

 

• Het wijzigen van verlofgegevens in het werkgeversscherm is weer mogelijk. 

 

• Bij de verloning van een IVA-uitkering wordt nu 'IVA-uitkering' in de loontitel vermeld. 

https://www.loon.nl/loon/AVG_loonstrook_mail_en_MLD/Aanmelden_voor_mijn-loondossier-nl.html
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• In de sector 12 Metaal en techniek wordt het verlaagde percentage WIA-werknemers-

verzekering nu ook correct toegepast voor werknemers voor wie reeds vóór 2022 de 

verlaagde premie van toepassing was. 

 

• In de risicogroep 35 Huisartsenzorg is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 het 

percentage voor eindejaarsreservering aangepast van 6,5 naar 7,5.  

 

• In de risicogroep 35 Gehandicaptenzorg is per 1 mei het maximum uurloon voor opslag 

ORT gewijzigd van € 16,89 naar € 17,43. 

 

• In de risicogroep 35 Verpleegtehuizen en Thuiszorg is per 1 maart het maximum uurloon 

voor opslag ORT gewijzigd van € 17,72 naar € 18,30. 

 

• In de risicogroep 35 Ziekenhuizen is per 1 juli het maximum uurloon voor opslag ORT 

gewijzigd van € 21,29 naar € 23,69. 

 

• In de risicogroep 35 Jeugdhulpverlening is per 1 januari het maximum uurloon voor 

opslag ORT gewijzigd van € 18,06 naar € 18,97. 

 

• In de risicogroep 35 Geestelijke gezondheidszorg is per 1 juli het maximum uurloon voor 

opslag ORT gewijzigd van € 17,60 naar € 17,99. 

 

• In de risicogroep 35 Apothekers is een nieuw tijdvak toegevoegd (per 1 juli) in verband 

met de wijziging van de franchise van € 14.802,00 naar € 14.840,00. 

 

• In de risicogroep 42 Groothandel Kaaspakhuisbedrijf is de berekeningswijze voor het 

pensioenfonds aangepast. 

 

• In de sector 52 Uitzendbedrijven wordt nu ook pensioen berekend over Incidentele 

beloningen. Herreken deze lonen indien van toepassing. 

 

• In de sector 52 Uitzendbedrijven is een nieuw tijdvak toegevoegd (per 1 augustus 2022) 

voor de premie PAWW en de compensatie PAWW.  

 

• In de sector 56 Schildersbedrijf is vanaf 23 mei 2022 is 2% korting voor de USAG-premie 

van toepassing. 

 

• In de sector 56 UTA personeel in het schildersbedrijf is vanaf 23 mei 2022 is 2% korting 

voor de USAG premie van toepassing.  

 

Versie 24.0.83. Gepubliceerd 1 juni 2022 

 

• In deze versie zijn de Wettelijk minimumlonen (WML) per 1 juli 2022 verwerkt. 
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• De Herhaal-functie in de Agenda werkt nu ook wanneer een einddatum wordt opgegeven. 

 

• In de risicogroep 09 Grafische industrie wordt de premie voor de RVU-regeling nu 

berekend tot de 1e dag van de maand dat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. 

 

• In de risicogroep 17 Kappersbedrijven wordt het Sociaal fonds nu berekend tot de 1e dag 

van de maand dat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. 

 

• In de risicogroep 28 Taxivervoer wordt geen pensioen meer berekend over opslag. 

 

• In de sector 32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht wordt de premie voor de 

Zwaarwerkregeling (RVU) nu tot de AOW-leeftijd berekend. 

 

Versie 24.0.76. Gepubliceerd 11 mei 2022 

 

• Een foutmelding bij verloning met een uitdienstdatum is verholpen. 

 

• Wijzigingen in de Persoonlijke instellingen blijven weer bewaard. 

 

• In de risicogroep 17 Kappersbedrijven zijn vanaf 1 mei 2022 de percentages voor het 

Sociaal fonds aangepast (werkgever van 0,0 naar 0,3% en werknemer van 0,0 naar 0,3%). 

 

• In de risicogroep 35 Huisartsen (SPH) is het percentage Eindejaarsreservering aangepast 

van 1,75 naar 2,0%. 

 

Versie 24.0.72. Gepubliceerd 6 mei 2022 

 

• De geslachtcodes 'Onbekend (0)' en 'Niet gespecificeerd (9)' zijn toegevoegd. 

 

• Per 31 maart 2022 is de pensioenregeling van het Pensioenfonds voor de 

Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) gestopt. De gegevensaanlevering vanaf 

1 april 2022 gaat via de nieuwe werkgeverportaal van BPFV. 

 

• Bij het aanmaken van een serietaak is het mogelijk een begin- en einddatum op te geven. 

 

• Het is nu mogelijk om verzuim/verlof met herhaling op te geven in de agenda. 

 

• Het looncomponent 'opslag' wordt nu ook in het journaal gespecificeerd. 

 

• In het journaal wordt de thuiswerkvergoeding nu met de juiste omschrijving getoond. 

 

• De pensioenpremie i.c.m. aanvullend geboorteverlof is in verschillende scenario's verder 

verbeterd. 
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• Het overzicht 'opgaaf gegevens loonheffingen' is aangepast naar het huidige model van 

de Belastingdienst. 

 

• Bij een wachtdag bij ziekte wordt geen dagtabel meer toegepast. 

 

• Een foutmelding bij het openen van een werkgever is verholpen. 

 

• In de 01 Bedrijfsverzorging wordt geen vakantiegeld meer gereserveerd over overwerk 

van 135% of hoger boven fulltime. 

 

 

• In de 01 Groen, Grond en Infrastructuur wordt geen vakantiegeld meer gereserveerd 

over overwerk van 130% of hoger. 

 

• In de risicogroep 01 Hoveniers wordt geen vakantiegeld meer gereserveerd over overwerk 

van 130% of hoger.   

 

• In de risicogroep 03 Hellende daken is de grondslag voor het Sociaal fonds en O&O 

aangepast. 

 

• In de risicogroep 03 UTA-personeel in de Hellende daken is de grondslag voor het 

Sociaal fonds en O&O aangepast. 

 

• In de risicogroep 12 Metaal en techniek is een nieuw tijdvak toegevoegd (per 1 juli) in 

verband met de wijziging premie W.W.M. werknemer van 0,2% naar 0%. 

 

• In de risicogroep 12 Tankstations is een nieuw tijdvak toegevoegd (per 1 juli) in verband 

met de wijziging premie W.W.M. werknemer van 0,2% naar 0%. 

 

• In de risicogroep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf is een nieuw tijdvak 

toegevoegd (per 1 juli) in verband met de wijziging premie W.W.M. werknemer van 0,2% 

naar 0%. 

 

• In de risicogroep 17 Levensmiddelen is de premie PAWW per 1 januari toegevoegd.   

 

• In de risicogroep 17 Reisburo's is een nieuw tijdvak toegevoegd (per 1 april) in verband 

met de wijziging premie Foor/FKR werkgever. 

 

• In de sector 42 Groothandel levensmiddelen (Horecaproducten) is de premie PAWW 

per 1 januari toegevoegd. 

 

• In de risicogroep 42 Groothandel levensmiddelen is de premie PAWW per 1 januari 

toegevoegd. 

 

• In de risicogroep 42 Groothandel in textielgoederen wordt het Sociaal fonds nu berekend 

tot de 1e dag dat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. 
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• In de risicogroep 42 Groothandel in dranken is de pensioengrondslag aangepast naar het 

heffingsloon. 

 

• In de risicogroep 50 Drankindustrie is de pensioengrondslag aangepast naar het 

heffingsloon. 

 

• In de risicogroep 51 Schoen- en lederwarenindustrie is de pensioengrondslag aangepast 

naar het heffingsloon. 

 

Versie 24.0.60. Gepubliceerd 25 maart 2022 

 

• Het verschillenjournaal kan nu ook geëxporteerd worden naar Excel.  

 

• Het mailen vanuit Loon over poort 25 is (zoals in meldingen al aangekondigd) per deze 

versie geblokkeerd. Ons advies: gebruik Mijn LoonDossier. 

 

• Bij het aanmaken van een nieuwe werkgever is het opgeven van een risicogroep verplicht. 

 

• Voor de pensioenopgave aan Stipp worden bij een fase-overgang gedurende de periode 

weer de juiste uren doorgegeven. 

 

• Op tabblad aangifte van het werknemersscherm is bij 'Code aard arbeidsverhouding' de 

optie 79 - Verklaring Loonheffingen Opting-in toegevoegd. 

 

• Het overzicht ‘Jaaropgave t.b.v. de werknemer’ is beschikbaar. 

 

• Het veld 'loonheffingennummer', bij 'Extra', 'Uw klantgegevens' is komen te vervallen.  

 

• Indien er te weinig nettoloon is om de betalingsregeling 'Bestuursrechtelijke premie CAK' 

in te houden, wordt deze in het geheel niet uitgevoerd.  

 

• Er wordt bij betalingsregelingen nu rekening gehouden met een beslagvrije voet van ten 

minste 95% van het totale netto inkomen. 

 

• In de risicogroep 01 Open teelten boomkwekerij wordt geen vakantiegeld meer 

gereserveerd over toeslagen. 

 

• In de risicogroep 01 Open teelten landbouw wordt geen vakantiegeld meer gereserveerd 

over toeslagen. 

 

• In de risicogroep 01 Open teelten tuinbouw wordt geen vakantiegeld meer gereserveerd 

over toeslagen. 

 

• In de risicogroep 01 Paddenstoelenteelt wordt geen vakantiegeld meer gereserveerd over 

toeslagen. 
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• In de sector 12 Metaal en techniek wordt het verlaagde percentage WIA 

werknemersverzekering nu vanaf 48 maanden (i.p.v. 62 maanden) voor de AOW-leeftijd 

toegepast. 

 

• In de risicogroep 12 Tankstations wordt geen vakantiegeld meer gereserveerd over 

toeslagen. 

 

• In de risicogroep 35 Geestelijke gezondheidszorg is nu ook de seniorenregeling 

beschikbaar. 

 

• In de risicogroep 35 Geestelijke gezondheidszorg is het Keuzebudget Balansregeling 

toegevoegd. 

 

• In de risicogroep 42 Groothandel AGF is de startdatum van de premieopbouw voor het 

Sociaal fonds gewijzigd naar de indienstdatum. 

 

• In de risicogroep 48 Betonproduktenindustrie wordt geen pensioen meer berekend over 

opslag. 

 

• In deze versie zijn de premies voor de risicogroep 54 Omroeppersoneel nu ook compleet. 

 

Versie 24.0.50. Gepubliceerd 8 februari 2022 

 

• Deze versie lost het probleem op met het opslaan van de pdf-bestanden.  

 

  Pdf-bestanden die u met versie 49 verzonden hebt naar Mijn LoonDossier of via e-mail zult  

  u opnieuw moeten verzenden. Er is overigens niets mis met de loonstroken zelf, dus  

  herrekenen is niet nodig. Het probleem zat hem puur in de aanmaak van de pdf's. 

 

Versie 24.0.49. Gepubliceerd 7 februari 2022 

 

• Met deze versie van Loon kunt u de pensioenaangiften insturen. 

 

• Reiskosten en/of de thuiswerkvergoeding via de praktische regeling berekent nu ook  

  een vergoeding bij werkschema's van 2 dagen of minder. 

 

• De thuiswerkvergoeding van € 2 is nu aanpasbaar. Zie voor de afwikkeling van een  

  eventueel bovenmatig deel het laatste hoofdstuk in deze handleiding:  

  https://www.loon.nl/handleiding/Thuiswerkvergoeding.pdf 

 

• De automatische datum voor afloop van de 60-maandentermijn (auto van de zaak) start  

  nu ook op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de eerste toelating  

  valt. 

 

https://www.loon.nl/handleiding/Thuiswerkvergoeding.pdf
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• In de loonaangifte wordt de rubriek 'Verstrekte aanvulling op uitkering werknemers- 

  verzekering' bij een aanvulling op het geboorteverlof nu ook gevuld. 

 

• Bij het maken van de SEPA wordt nu ook automatisch de korte werkgeversnaam in de  

  bestandsnaam opgenomen. 

 

• Bij 70% 'Aanvullend geboorteverlof' en geen volledige pensioenopbouw worden de uren  

  boven de 70% niet meegenomen in de bepaling van de pensioenpremie. 

 

• WAB-meldingen in combinatie met diverse verlofsoorten zijn verbeterd. 

 

• De code nationaliteit 0345 (Bangladesh, burger van) is toegevoegd. 

 

• In de risicogroep 10 Metaalindustrie is de premie voor de regeling RVU en ROM  

  toegevoegd (werkgever 0,41%). 

 

 

• Voor de sector 10 Metaalindustrie en 11 Electrotechnische industrie zal per 2022 de  

  aanlevering van pensioengegevens via UPA TKP plaatsvinden.  Zie ook:  

  https://www.loon.nl/handleiding/UPA_TKP.pdf 

 

• In de risicogroep 11 Electrotechnische industrie is de premie voor de regeling RVU en  

  ROM toegevoegd (werkgever 0,41%). 

 

• In de sector 15 Slagersbedrijven zijn de percentages voor de WGA aangepast (werkgever  

  van 1,008 naar 1,12 en werknemer van 0,112 naar 0,0). 

 

• In de risicogroep 16 Pluimveeverwerkende industrie is de premie voor de regeling RVU  

  toegevoegd (werkgever 0,4%). 

 

• In deze versie van Loon is de regeling 'Pensioen via Stipp' nu ook beschikbaar voor de  

  risicogroep: 17 Detailhandel 

 

• In de risicogroep 17 Schoenmakerij worden de overwerkuren onder fulltime nu ook  

  meegenomen voor de bepaling van de franchise in de pensioenberekening. 

 

• In de risicogroep 22 Binnenscheepvaart is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar. 

 

• In de risicogroep 30 Besloten busvervoer is de premie voor de FSO (Opleiding en  

  ontwikkeling) toegevoegd (werkgever 0,44% en werknemer 0,22%). 

 

• In de risicogroep 32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht is de premie voor de  

  Zwaarwerkregeling (RVU) toegevoegd (werkgever 0,75%). 

 

• In de risicogroep 35 Geestelijke gezondheidszorg is het maximum uurloon voor opslag  

  ORT gewijzigd van € 16,71 naar € 17,60. 

 

https://www.loon.nl/handleiding/UPA_TKP.pdf
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• In de risicogroep 41 Groothandel Bouwmaterialen is nu ook de Seniorenregeling  

  beschikbaar. 

 

• In de risicogroep 54 Bibliotheken is het percentage pensioenpremie werkgever gewijzigd  

  van 12,77 naar 20,70. 

 

Versie 24.0.43. Gepubliceerd 19 januari 2022 

 

• Het werkgeversdeel van de WHK-premie in de loonaangifte is aangepast.  

 

  Let op. Mocht u de loonaangifte al gedaan hebben, dan moet u met deze versie de  

  loonaangifte opnieuw maken en insturen. 

 

• De thuiswerkvergoeding die u kunt opgeven op het tabblad 'Vervoer en thuiswerk' bij de  

  vaste gegevens van de werknemer gaat uit van de berekening via de Praktische regeling. 

 

• Wanneer de werkgever de thuiswerkvergoeding op basis van werkelijke thuiswerk- 

  dagen wil vergoeden, dan kunt u per verloningsperiode het aantal thuiswerkdagen opgeven  

  via het Looncomponent , 'Nooit belast' en dan kiezen voor 'Thuiswerkgvergoeding'. 

 

• De 'reiskosten praktische regeling' wordt nu ook juist toegepast bij parttimers. 

 

• In deze versie zijn de premies 2022 voor onderstaande risicogroepen nu ook compleet: 

  23 Visserij 

  23 Walpersoneel 

  39 Zorgverzekeraar 

 

• In de nieuwe versie van Loon is de regeling 'Pensioen via Stipp' beschikbaar voor de  

  risicogroepen: 

  01: Dierhouderij, Bloembollen, Glastuinbouw, Open Teelten (x3), Paddenstoelenteelt, Bos  

  & Natuur, Bedrijfsverzorging, Groenvoeder/drogerijen, Groen, Grond en Infrastructuur,  

  Rundveeverbetering, Varkensverbetering 

  20 Havenbedrijven 

  33: Horeca, Nederlandse Horecagilde, Verblijfsrecreatie, Zwembaden 

  43 Zakelijke dienstverlening I 

  44 Zakelijke dienstverlening II 

  45 Zakelijke dienstverlening III 

  45 Payrollbedrijven 

 

• Het aanmaken van een nieuwe of het gebruiken van een reeds bestaande 'Eigen  

  werknemerslijst' is weer mogelijk. 

 

• De linkermarge van het adres op loonstrook 2022 is weer gelijk aan die van de  

  loonstrook 2021. 

 

• Op de Engelstalige loonstrook wordt het logo weer getoond. 
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• Op de Engelstalige loonstrook wordt 'Thuiswerkvergoeding' nu vertaald naar 'Work from  

  home allowance'. 

 

• De berekening van pensioen in combinatie met 'Aanvullend geboorteverlof' is  

  verbeterd. 

 

• De foutmelding bij het verlengen van een 'Arbeidsovereenkomst' is verholpen. 

 

• In de sector 03 UTA-personeel in het bouwbedrijf is het percentage voor Tijdsparen  

  duurz. Inzetbaarheid werknemer gewijzigd van 1,93 naar 2,05. 

 

• In de sector 17 Kappersbedrijven is het percentage W.G.A.-werkgever aangepast van  

  0,775 naar 0,755. 

 

• In de sector 28 Taxivervoer zijn de percentages voor Sociaal fonds mobiliteit aangepast  

  (werkgever van 0,25 naar 0,45, en werknemer van 0,35 naar 0,50) . 

 

• In de risicogroep 35 Huisartsenzorg is het percentage Eindejaarsreservering aangepast  

  van 7,0 naar 6,5. 

 

• In de risicogroep 35 Kinderopvang zijn de percentages voor pensioen aangepast 

  (werkgever van 14,21 naar 12,9, en werknemer van 11,59 naar 12,9). De  

  Eindejaarsreservering is aangepast van 2,0% naar 3,0%. 

 

• In de sector 53 Particuliere beveiliging is de grondslag voor de Eindejaarsreservering  

  aangepast. 

Versie 24.0.36. Gepubliceerd 7 januari 2022 

 

• De premies 2022 van onderstaande risicogroepen zijn helaas nog niet compleet: 

  23 Visserij 

  23 Walpersoneel 

  28 Ambulancevervoer 

  29 Openbaar vervoer 

  29 Vervoer (openbaar) 

  39 Zorgverzekeraar 

  48 Kalkzandindustrie  

  49 Natwasserij 

  54 Omroeppersoneel 

  63 Overheid defensie 

 

• In deze versie van Loon 2022 kunt u de pensioenaangiften nog niet maken. In een  

  volgende update van Loon is dit beschikbaar. 
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• In Loon is een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag opgenomen. Op het tabblad  

  'Vervoer en thuiswerk' bij de vaste gegevens van de werknemer kunt u het toepassen van  

  de thuiswerkvergoeding instellen. 

 

• Bij het toepassen van reiskosten 'Vast bedrag via praktische regeling' worden geen  

  reiskosten meer berekend over thuiswerkdagen. 

 

• In 2022 is de vrije ruimte (WKR) 1,7% over uw fiscale loon tot en met € 400.000. Boven de  

  € 400.000 is 1,18% van toepassing. 

 

• De naam van de  premie 'Basispremie WAO/WIA' is gewijzigd in 'Arbeidsongeschikt- 

  heidsfonds (Aof)'. 

 

• Bij wijziging van de premie ZW-flex bent u een (middel)grote werkgever en/of een 

   Eigenrisicodrager. U dient vanaf dit jaar dan ook de premie 'Arbeidongeschiktheidsfonds  

   (Aof)' te bevestigen of aan te passen naar de hoge premie van 7,05% als u  een  

   (middel)grote werkgever bent.  

 

  Let op! De grens tussen kleine en (middel)grote werkgevers is sinds 2022 veel hoger  

  komen te liggen. U bent een kleine werkgever als er in het refertejaar 2020 een totaal  

  premieloon is van maximaal € 882.500. 

 

  De kans is dus zeer wel aanwezig dat u tot en met het jaar 2021 een (middel)grote 

  werkgever was, maar vanaf 2022 een kleine werkgever. 

 

  Hier leest u er meer over:  

  https://www.loon.nl/Handleiding/Aanpassen_Werkhervattingskas_2022.pdf 

 

• De premie 'Wet Opslag Kinderopvang' van 0,5% is toegevoegd. Voorheen maakte deze  

  opslag (premie) deel uit van het totaalpercentage basispremie WAO/WIA. Per 2022 dient  

  deze premie apart in de loonaangifte opgenomen te worden. 

 

• De levensloopregeling is vervallen per 1-1-2022. Zie voor meer informatie:   

  https://www.loon.nl/Handleiding/Aandachtspunten_00_Levensloopuitkering_61_plus.pdf 

 

• Voor de bijtelling 'Privégebruik auto van de zaak' zijn diverse percentages toegevoegd en  

  diverse vervallen.  

 

• Voor nieuw ingevoerde auto’s worden de RDW-gegevens automatisch ingevuld door Loon. 

 

• De pensioengrondslag wordt in risicogroepen die aangesloten zijn bij het pensioenfonds  

  PFZW (PGGM) ook bij opvolgend aangemaakte dienstverbanden opnieuw bepaald. 

 

• Het tabblad 'Sparen' bij de vaste gegevens van de werknemer is vanwege het vervallen  

  van de levensloopregeling opgeschoond. 

 

https://www.loon.nl/Handleiding/Aanpassen_Werkhervattingskas_2022.pdf
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• Aanvullend geboorteverlof heeft geen effect op het aantal verloonde uren. Dit is op basis  

  van voorschriften van Belastingdienst/UWV. 

 

• De iso-landcodes en nationaliteiten zijn bijgewerkt. 

 

• Historische betalingsregelingen uit vorig jaar worden niet meer geïmporteerd. 

 

• In deze versie zijn de Wettelijk minimumlonen (WML) per 1 januari 2022 verwerkt. 

 

• Bij het maken van de SEPA wordt nu ook automatisch het overzicht als pdf opgeslagen en  

  krijgt de bestandsnaam standaard de verloningsperiode mee. 

 

• In Loon is de naamswijziging UPA AGH naar Appel Pensioenuitvoering B.V. verwerkt. 

 

• Tabblad 'Planning' is uitgebreid met de opties week-, kwartaal- en jaarverloningen.  

  Daarnaast is de titel '13e maand' gewijzigd in 'Extra periode'. 

 

• Eigen taken waarbij opgegeven wordt dat de taak voor een bepaalde datum voltooid moet  

  zijn, zullen in 'Loon vandaag' pas zichtbaar worden zodra de datum voltooid van de  

  betreffende taak binnen 30 dagen valt. 

  Let op! Dit geldt ook voor taken die u in Loon 2021 al een voltooiddatum had meegegeven.  

  Middels de optie 'Toon toekomstige taken' kunt u deze taken alsnog bekijken. 

 

• In de sector 01 Agrarische bedrijven is de minimum pensioengrondslag vervallen. 

 

• In de sector 01 Agrarische bedrijven is de aspirantenregeling toegevoegd voor  

  werknemers jonger dan 21 jaar. 

 

• In de risicogroepen 05 Jachtbouw en 05 Houten emballage-industrie, houtwaren- en  

  borstelindustrie zijn de toetredingsleeftijd voor pensioen en de Aspirantenregeling  

  vervallen. 

 

• Voor de sector 10 Metaalindustrie en 11 Electrotechnische industrie zal per 2022 de  

  aanlevering van pensioengegevens via UPA TKP plaatsvinden. Meer informatie:  

  https://www.loon.nl/handleiding/UPA_TKP.pdf 

 

• In de risicogroep 10 Metaalindustrie rekent Loon nu op basis van kalenderdagen bij in- en  

  uitdienstberekeningen. 

 

• In de risicogroep 10 Metaalindustrie is de premie Aanvullende WIA-excedentregeling  

  toegevoegd met 0%, voor de verwerking van een eventuele Excedentregeling. 

 

• In de risicogroep 11 Electrotechnische industrie is de premie Aanvullende WIA- 

  excedentregeling toegevoegd met 0%, voor de verwerking van een eventuele  

  Excedentregeling. 

 

https://www.loon.nl/handleiding/UPA_TKP.pdf
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• In de risicogroep 11 Electrotechnische industrie rekent Loon nu op basis van  

  kalenderdagen bij in- en uitdienstberekeningen. 

 

• In de risicogroep 35 Kinderopvang is het maximum uurloon voor opslag ORT per 1 januari  

  vastgesteld op € 17,44. 

 

• De naam van de risicogroep 44 TrueBlue is gewijzigd in 44 Informatie-, Communicatie- en  

  Kantoortechnologiebranche. 

 

• Vanwege de nieuwe cao voor de sector 52 Uitzendbedrijven is een aantal wijzigingen  

  opgenomen voor zowel de fases als voor de pensioenregeling. U leest hier meer over in 

  deze handleiding: https://www.loon.nl/Handleiding/Wijzigingen_uitzendbranche_2022.pdf 

 

• De naam van de risicogroep 54 Toneel & Dans is gewijzigd in 54 Dans (T&D). 

 

• De naam van de risicogroep 54 Nederlands theater is gewijzigd in 54 Theater (T&D). 

 

• In de risicogroep 54 Dans (T&D) wordt nu een bedrag aan eindejaarsuitkering  

  gereserveerd. 

 

• In de risicogroep 54 Theater(T&D) wordt nu een bedrag aan eindejaarsuitkering  

  gereserveerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.loon.nl/Handleiding/Wijzigingen_uitzendbranche_2022.pdf

