Resultaten van verlonen

Inhoud
Serieverlonen in het kort, en de voordelen ervan ............................................................... 1
Serieverlonen: alles zichtbaar en invulbaar in één scherm ................................................ 2
Resultaten serieverloning vanaf 'nul'.................................................................................14
Resultaten herziene serieverloningen ...............................................................................15
Herrekenen van meerdere lonen ......................................................................................21
Gevolgen correcties in andere overzichten .......................................................................23
Per ongeluk 'Verreken het verschil in een volgende loonperiode' aangevinkt? .................23
Alleen volledige 'periode' verwijderen ...............................................................................24

Serieverlonen in het kort, en de voordelen ervan
In deze uitleg gaan we dieper in op het berekenen van de lonen voor meerdere werknemers
tegelijk, het zogenoemde serieberekenen. Loon kan u ook helpen als u salarissen opnieuw
berekent. Loon kan er namelijk voor zorgen dat het netto loonverschil vanzelf meegaat in
een volgende verloningsronde.
In deze uitleg worden de volgende onderwerpen nader behandeld:
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Serieverlonen in het kort
1) Markeer vanuit 'Loon Vandaag' de taak 'Periode [eerstvolgende periode] verlonen'.
2) Klik op 'Start taak'. U belandt vanzelf in het scherm voor het (serie)verlonen
3) Geef de loonperiode in. Bijvoorbeeld '10' voor de maand oktober
4) Is een werknemer oproepkracht? Markeer (blauw) de oproepkracht en geef de uren en
dagen in.
5) Heeft een werknemer losse toeslagen, inhoudingen of een incidentele beloning
(bijzondere beloning, zoals overwerk, bonus, vakantiegeld)? Markeer (blauw) de werknemer
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en voeg via het 'plusje' de extra looncomponent toe.
6) 'Verloon'
7) U belandt in het 'Resultatenscherm'
8) Klik linksboven op de werknemersnamen en check de lonen.
9) Lonen in orde? Geef 'OK'
10) Klaar!
Is één of meerdere lonen niet in orde?
11) Vink de foute lonen uit (links bovenin)
12) 'OK'. U slaat de correcte lonen op.
13) Markeer nu de foute werknemer, corrigeer de fout en draai de verloning opnieuw
14) Loon nu wel in orde? Geef 'OK'
15) Klaar!
Voordelen serieverlonen
Serieverloningen zijn sneller
Serieverloningen zijn reeksen geautomatiseerde verloningen, waarmee u een loonperiode
voor een aantal werknemers tegelijkertijd kunt verlonen. Dit gaat natuurlijk veel sneller dan
verlonen per individuele werknemer.
U kunt nog alle loongegevens aanpassen
Sommige gebruikers zijn wat huiverig om gebruik te maken van (serie)verlonen omdat ze
denken dat er bij serieverlonen niets (meer) aan de loongegevens, toeslagen en inhoudingen
en het verzuim/verlof te veranderen valt. Dat is ten onrechte, want ook bij serieverlonen kunt
u nog volop wijzigingen aanbrengen voor de betreffende loonperiode(s).
Ook Incidentele beloningen (bijzondere beloningen)
Als u vanuit het hoofdmenu linksboven kiest voor 'Verlonen' komt u in het venster waar u een
serieverloning kunt voorbereiden. U stelt hier in op welke periode de serieverloning
betrekking heeft, en u kiest eventueel de incidentele beloning (bijzondere beloning zoals
overwerk, vakantiegeld), die u via het plusje als 'Incidentele beloning' kunt toevoegen.

Serieverlonen: alles zichtbaar en invulbaar in één scherm
Voorbereiden van de serieverloning
1) Markeer vanuit 'Loon Vandaag' de taak 'Periode [eerstvolgende periode] verlonen'.
2) Klik op 'Start taak'. U belandt vanzelf in het scherm voor het (serie)verlonen
De individuele loonberekening en de serieberekeningen zijn in elkaar geschoven. Bovendien
zijn de reguliere verloning, de toeslagen, inhoudingen en de incidentele (= bijzondere)
beloningen ook vanuit het (serie)verloningsscherm benaderbaar.
U ziet zo direct alle salarisgegevens van een werknemer. En u kunt in hetzelfde scherm
extra looncomponenten invullen. Wisselen van tabbladen is dus niet nodig. Het scherm ziet
er - als u er voor het allereerst komt - zo uit:
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Afbeelding: Gegevens voor verloning
De werking spreekt grotendeels voor zich. Onderstaand worden de hoofdlijnen nader
beschreven. Eerst de linkerkant van het scherm: de salarisgegevens van de werknemers. En
daarna de rechterkant van het scherm: de looncomponenten per werknemer.

Linkerkant: salarisgegevens alle werknemers
Per werknemer ziet u de diverse salarisgegevens staan. U kunt o.a. de gewenste periode
kiezen, en met het euro-teken de verloningsstatus van deze werkgever zien.
Aanpasbare en niet aanpasbare velden
De gegevens die u aan kunt passen staan in witte velden, de data die u niet kunt aanpassen
in het grijs.
Als u één of meerdere 'witte' velden aanpast (bijvoorbeeld de uren en/of de dagen van nietoproepkrachten) dan verschijnt er bij de werknemer een symbool in de kolom 'Extra'. Hover
daarboven met de muis en u ziet de oorspronkelijke waarden staan, en ook de door u
aangepaste. En de financiële gevolgen daarvan:

Afbeelding: 'Wit' veld aangepast. Extra informatie
Wel of niet reeds verloond
Als een werknemer voor de gekozen periode nog niet is verloond dan staat er een rood
kruisje bij de naam, en is de werknemer standaard uitgevinkt. Is er wel al verloond voor deze
periode dan ziet u een groen vinkje staan, en is de werknemer standaard aangevinkt.
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Geen loonsoorten (maand, week) door elkaar
Bij Loon klikt u aan welke lonen u wilt berekenen, bijvoorbeeld maand- of weekloon. Een
serieverloning kan alleen over een bepaald type loon worden uitgevoerd. Dus bijv. alleen
maandlonen. Maandlonen en weeklonen tegelijkertijd is niet mogelijk. Als er in het bedrijf
geen werknemers zijn met bijv. weeklonen, dan kunt u de optie 'Weekloon' niet aanvinken.
Kolommen toevoegen
Met een klik op de rechtermuisknop, en dan de optie 'Kolommen', kunt u eenvoudig
kolommen toevoegen, of juist uit beeld laten verdwijnen:

Afbeelding: Welke kolommen wilt u zien?
Loon onthoudt uw instellingen. De volgende keer dat u in dit scherm belandt, ziet u de door u
gewenste kolommen weer staan.
Kolommen verplaatsen
U kunt ook de getoonde volgorde van de kolomen eenvoudig wijzigen. Houdt u de
linkermuisknop op een kolom (bovenin) en schuif die kolom naar de gewenste plaats. Laat
dan de muisknop los.
Loon onthoudt uw instellingen. De volgende keer dat u in dit scherm belandt, ziet u de door u
gewenste kolomvolgorde weer staan.
Nadere selecties binnen een kolom (‘filteren')
U kunt binnen een kolom een nadere selectie toe laten passen. Als u bijvoorbeeld met de
rechtermuisknop op 'Werkschema' klikt dan ziet u dat u onderin wederom kunt kiezen voor
'Werkschema'. Klik daarop en u kunt aangeven welke werkschema's u gefilterd wilt hebben.
In ons voorbeeld de werknemers met een regelmatig werkschema:
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Afbeelding: Nadere selecties binnen een kolom (filteren)
Dit kan handig zijn als u alleen werknemers met een bepaald werkschema wilt verlonen.
Bijvoorbeeld de oproepkrachten (‘Onregelmatig')
Deze nadere filtering op werknemers kunt u in alle kolommen toepassen waarbij zo'n filtering
nuttig kan zijn. Als er sprake is van een filter dan toont Loon dat met een  links naast de
gefilterde kolom. NB Loon onthoudt de gekozen filtering niet als u het verloningsscherm hebt
verlaten.
Als u de filtering wilt opheffen, kies dan via dezelfde weg voor 'Toon alle'.
Werknemers sorteren
Met deze opzet kunt u de werknemers per kolom sorteren. Klik op 'Dagen' en u ziet de
werknemer(s) met de meeste loondagen per periode bovenaan staan. Klik nog een keer op
de kolom 'Dagen' en u ziet juist de werknemer(s) met de minste loondagen per periode
bovenaan.
U kunt op die manier alle kolommen sorteren. Dus ook de kolom 'Werkschema', waarmee u
direct de 'Onregelmatigen' (oproepkrachten) handig onder elkaar ziet staan.
Verder kunt u de werknemers selecteren op 'Verloond' of 'Niet verloond' via deze optie,
linksbovenin:
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Afbeelding: Selectie op werknemers 'Verloond'

Met de twee plusjes
opent u een lijst met alle mogelijke toeslagen, inhoudingen en
incidentele beloningen voor alle geselecteerde werknemers.

Afbeelding: collectief toevoegen looncomponenten, voor alle geselecteerde werknemers
Deze ene lange lijst vervangt de drie aparte lijsten die er eerst waren voor de toeslagen,
inhoudingen en incidentele beloningen. Het grote voordeel daarbij is dat u hoeft te kiezen uit
maar één lijst. Daarbij weet Loon om wat voor component het gaat, en hoe die correct moet
worden verloond. Onder de keuze 'Incidentele beloningen' vindt u de bijzondere beloningen,
zoals een eenmalige bonus, provisie en vakantiegeld. Loon zal die automatisch verlonen met
de bijzondere tabellen.
Zie voor meer uitleg het volgende hoofdstuk, waarin het toevoegen van looncomponenten
nader wordt uitgelegd, maar dan per individuele werknemer. De werkwijze is echter identiek.
Collectieve vrije tekst
In de twee regels 'Vrije tekst' kunt naar believen invullen. Ze worden - indien gevuld - op de
loonstrook afgedrukt. Deze vrije tekst betreft alle aangevinkte werknemers.
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U kiest de collectieve vrije tekst via de dubbele plusjes, en dan de laatste optie(s):

Afbeelding: Vrije tekst invoeren, collectief
Voorbeeld: In december zou u de tekst 'Prettige feestdagen' hier in kunnen vullen. Die tekst
verschijnt dan op de loonstroken van alle werknemers (van deze werkgever), en alleen voor
de maand december.

Rechterkant: looncomponenten per werknemer
Aan de rechtkant van het scherm ziet u - bij een nieuwe verloning - per geselecteerde
werknemer de (eventuele) vaste toeslagen en inhoudingen staan. Zoals de reiskosten, of
een maandelijkse toeslag.
Als u 'links' een andere werknemer kiest, zal van hem of haar bij 'looncomponenten' de vaste
data verschijnen. U kunt zich daarbij niet vergissen in de werknemer want die wordt bij naam
genoemd.
Toevoeging looncomponenten per werknemer
Met het plusje
aan de rechterkant van het scherm opent u een lijst met alle mogelijke
eenmalige toeslagen, inhoudingen en incidentele (= bijzondere) beloningen voor de
geselecteerde werknemer:

Serieverlonen

7

Afbeelding: toevoegen looncomponenten, per werknemer
Deze ene lange lijst vervangt de drie aparte lijsten die er eerst waren voor de toeslagen,
inhoudingen en incidentele beloningen (= bijzondere beloningen). Het grote voordeel daarbij
is dat u hoeft te kiezen uit maar één lijst. Daarbij weet Loon om wat voor component het
gaat, en hoe die correct moet worden verloond. Onder de keuze 'Incidentele beloningen'
vindt u de bijzondere beloningen, zoals een eenmalige bonus, provisie en vakantiegeld. Loon
zal die automatisch verlonen met de bijzondere tabellen.
Toevoegen eenmalige looncomponent. Voorbeeld
U wilt het looncomponent 'bruto toeslag' eenmalig invoeren voor de geselecteerde
werknemer. Klik op de plus-icoon, en dan voor 'Bruto' (met vakantiereserering). U krijgt
vervolgens het scherm in beeld waar u uit de diverse bruto toeslagen een keuze kunt maken.
In het onderstaande voorbeeld een Bruto Ploegentoeslag.
De rest spreekt voor zich. Het werkt zoals u gewend bent. Als u de eenmalige
looncomponent hebt toegevoegd, toont Loon die in het blauw in plaats van in het zwart (voor
de vaste looncomponenten):

Afbeelding: toevoegen looncomponenten, eenmalige component (blauw)
Op dezelfde wijze kunt u andere eenmalige looncomponenten toevoegen voor deze
werknemer. Zoals overwerk, een bonus, et cetera.
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Individuele vrije tekst
In de twee regels 'Vrije tekst' kunt naar believen invullen. Ze worden - indien gevuld - op de
loonstrook afgedrukt. Deze vrije tekst betreft alleen de gekozen (= gemarkeerde) werknemer:

Afbeelding: Vrije tekst invoeren, individueel
Voorbeeld: Een werknemer heeft in de drukke maand oktober vrijwillig een flink aantal extra
uren gewerkt. Voor hem zou u hier de tekst 'Dank voor je hulp in drukke tijden!' in kunnen
vullen. Die tekst verschijnt dan op de loonstrook van alleen deze werknemer, en uitsluitend
voor de oktober-strook.

Favorieten aanmaken
In het scherm 'Verlonen' opent u met het plusje(s)-teken
een lijst met alle mogelijke
eenmalige toeslagen en inhoudingen, en de keuze 'Incidentele beloning'. 'Incidentele
beloning' toont de zogeheten bijzondere beloningen, zoals overwerk, vakantiegeld en een
bonus.
U kunt bij 'Verlonen' ook uw eigen Favorieten aanmaken voor de door u vaak gebruikte
toeslagen, inhoudingen en incidentele beloningen. Die hebt u dan voortaan direct in beeld.
Als u nog geen Favorieten hebt, dan ziet het scherm er bij klikken op het plusje zo uit:

Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Wijzig favorieten
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Kies eenvoudigweg de door u gewenste toeslag, inhouding of incidentele beloning, en klik
dan op de rechtermuisknop. In ons voorbeeld een Bruto, Ploegentoeslag:

Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Voeg *** toe aan favorieten
Die Favoriet krijgt vervolgens een 'oranje ster' en belandt bij deze werkgever in de keuzelijst:

Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Favoriet toegevoegd
Voortaan staat deze Favoriet helemaal bovenaan in de lijst, dus makkelijk zichtbaar, en
direct te kiezen. Dit geldt uiteraard ook voor andere Favorieten die u eventueel aanmaakt,
zoals in onderstaand voorbeeld met favoriete toeslagen, inhoudingen, en favoriete
incidentele beloningen (in ons voorbeeld Bonus en Provisie):
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Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Meerdere Favorieten toegevoegd
Vanzelfsprekend kunt u ook door uzelf gemaakte toeslagen en inhoudingen tot Favoriet
maken.
Verwijderen van een favoriet
Als u een Favoriet wilt verwijderen dan is dat heel simpel: klik ook nu met de
rechtermuisknop op de betreffende Favoriet. Kies vervolgens voor 'Verwijder *** uit
favorieten'.
De betreffende toeslag, inhouding of incidentele beloning staat niet langer in het
Favorietenlijstje.
Favorieten per werkGever, en alleen per 'subsoort'
Voor alle duidelijkheid: u kunt per werkGever uw Favorieten aanmaken. Logisch, want de
ene werkgever zal weer heel andere veel gebruikte toeslagen, inhoudingen of incidentele
beloningen hanteren dan de ander. U kunt niet per werkNemer Favorieten aanmaken.
Houdt u er verder rekening mee dat u Favorieten alleen per 'subsoort' kunt aanmaken. Sec
de toeslag 'Bruto' kunt u logischerwijze geen favoriet maken. Loon moet namelijk wel weten
welke Bruto toeslag uw favoriet is. Vandaar dat Favorieten alleen per nader gespecificeerde
soort te kiezen zijn.

Looncomponenten wijzigen, nieuw type, verwijderen, en zoeken
De looncomponenten kunt u eenmalig wijzigen, u kunt een nieuw type aanmaken, en u kunt
looncomponenten eenmalig verwijderen. Eenmalig wil zeggen: alleen voor de gekozen
verloningsperiode.
U kunt Loon laten zoeken naar looncomponenten, en vrije tekst invoeren. Onderstaand
worden de diverse mogelijkheden nader uitgelegd.
Looncomponent eenmalig wijzigen: edit-potlood
Met het edit-potlood kunt u de geselecteerde component (normaliter een vaste toeslag of
inhouding) eenmalig wijzigen. Namelijk alleen voor deze loonberekening:
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Als u op het edit-icoon klikt, kunt u voor deze loonberekening het bedrag aanpassen, en
eventueel de omschrijving.
Nieuw type toeslag of inhouding maken
Met deze optie kunt u een nieuw type toeslag of inhouding maken:

NB De nieuwe toeslag of inhouding wordt hiermee alleen aangemaakt. Als u hem ook in de
verloning wilt terugzien, moet u de toeslag of inhouding vervolgens nog kiezen. Deze optie is
dan ook precies hetzelfde als in de 'oude' opzet bij (Serie)berekenen, Toeslagen /
Inhoudingen en dan 'Nieuw type'.
Verwijder geselecteerde looncomponent
Met het blauwe vuilnisbakje verwijdert u de geselecteerde looncomponent. Dat doet u dan
alleen voor deze verloning:

Als u bijvoorbeeld een vaste toeslag selecteert en dan op het icoon klikt op het
looncomponent te verwijderen dan gebeurt dat alleen voor de huidige verloning. Bij de
volgende verloning zal die vaste looncomponent weer in de lijst staan bij de werknemer.
Verwijder alle looncomponenten
Wilt u alle looncomponenten van deze werknemer verwijderen voor de gekozen
verloningsperiode? Klik dan op het pijltje naast de blauwe vuilnisbak:

Bij de volgende verloning zullen de vaste looncomponenten weer in de lijst staan bij de
werknemer.
Zoekfunctie looncomponenten
Met het zoekveld kunt u Loon laten zoeken naar toeslagen, inhoudingen of incidentele
beloningen die u hebt ingevoerd. Vast of eenmalig:

Voert u bijvoorbeeld 'Ploe' in dan toont Loon u de Ploegentoeslagen.

Serieverlonen

12

Reeds bekende salarisgegevens getoond
Bij de (serie)verloningsopzet geldt het volgende: als er reeds een verloning is voor een
gekozen periode, zal Loon u alle gegevens van die verloning direct in dit scherm laten zien.
Inclusief de eenmalige toeslagen, inhoudingen en incidentele beloningen, die in het blauw
staan aangegeven.
Het grote voordeel daarvan is dat u die eenmalige gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren.
U kunt ze - als u dat wilt - aanpassen en de strook opnieuw draaien.

Verlonen van maar één werknemer
U verloont alleen maar de gewenste werknemer als u vanuit het hoofdscherm van Loon eerst
kiest voor de optie 'Werknemers'. Markeer (‘blauw') de werknemer die u wilt verlonen.
Vervolgens kiest u voor 'Verlonen'. U zult zien dat in het verloningsscherm alleen de eerder
gemarkeerde werknemer staat aangevinkt en blauw gemarkeerd is. De rest is uitgevinkt. Zo
verloont u toch eenvoudig slechts één werknemer. In ons voorbeeld R. Koning:

Afbeelding: verlonen voor één werknemer tegelijk
Overigens kunt u ook vanuit 'Loon vandaag' kiezen voor 'Verlonen' (linksbovenin), en dan
alle werknemers uitvinken (vinkje linksboven
weghalen). Daarna alleen de werknemer
aanvinken die u wél wilt verlonen. Dan bent u er ook.
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Resultaten serieverloning vanaf 'nul'
Nieuwe periode, dus nog geen lonen voor gekozen tijdvak
Na 'Verloon' belandt u in het scherm waarin u de resultaten van de serieverloning kunt
oproepen. Loon zal 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.
We beginnen echter eenvoudig met de verloning van een geheel nieuwe periode, dus zonder
dat er al lonen zijn voor dat tijdvak. In dat geval zijn er uiteraard nooit verschillen met
bestaande salarissen.
We nemen als voorbeeld de serieverloning van februari:

Afbeelding: 'Resultaten van serieverlonen', Nog geen eerder loon voor deze periode
U ziet dat er geen verschillen zijn met de eerdere februari-strook. Die is er immers niet.
NB Laat u niet op het verkeerde been zetten door de kolomnamen als 'Te betalen (nieuw)',
'Verschil Te betalen' en 'Verschil Kosten werkgever'. Dat zijn standaardtermen die handig zijn
als er een eerdere strook voor dezelfde periode is, maar bij een initiële verloning verder niet
echt van belang zijn.

Cockpit bij serieverloning vanaf 'nul'
Uw 'cockpit' zit links bovenin. 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 net als voorheen de 'Kosten werkgever' oproepen, de 'Grondslagen' en eventuele
'Meldingen':
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Afbeelding: 'Resultaten verlonen', Nog geen eerder loon voor deze periode

Resultaten herziene serieverloningen
Verschillen in de loonstrook door herrekening of opnieuw berekenen
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. Het kan tevens zo zijn
dat u zélf naderhand wijzigingen in een bestaande loonstrook wilt doorvoeren.
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:
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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.
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)'
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- 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

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:
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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'.
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Toon Detailberekeningen
Via de optie 'Toon detailberekeningen' worden voor de gekozen strook ook de WASberekening (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 2020 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'.
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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
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).
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- 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'
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 meerdere lonen
Wanneer herrekenen van meerdere of 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:
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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:

Afbeelding: Verloning opslaan? Na herrekenen
Meer info over herrekenen en opnieuw verlonen
Meer informatie over herrekenen en opnieuw verlonen, vindt u hier:
https://www.loon.nl/Handleiding/Herrekenen_en_opnieuw_verlonen.pdf
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Gevolgen correcties in andere overzichten
De correcties uit eerdere periodes (in ons voorbeeld een aanpassing van de premie WGAvast) 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.
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':
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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 2019 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
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