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Vakantiegeld, via taak in Loon Vandaag. In het kort 

• Geef bij de werkgever, tabblad 6 'Planning' aan in welke periode u vakantiegeld verloont 

• Loon kan dan de reguliere verloning en het vakantiegeld tezamen verlonen 

• Start daartoe vanuit Loon Vandaag de taak 'Periode *** verlonen (+ vakantiegeld)' 

• Geef 'OK', en vervolgens 'Verloon' 

• Check de verloningen (regulier en vakantiegeld) via 'Resultaten' 

• Sla de (correcte) verloningen op  

• Klaar! De taak 'Periode *** verlonen (+ vakantiegeld)' is weg uit Loon Vandaag. 

• Wilt u een specificatie zien en uitreiken van sec de vakantiegeldbetaling? 'Overzichten', 

'Loonoverzichten',  'Loonstroken', '…incl. specificaties' 

 

 

Periodiek 8% opbouw vakantiegeldreservering 

Iedere periode reserveert het Loon-pakket 8% van het brutoloon voor de vakantiegeldreser-

vering. Eén maal per jaar vindt de betaling van die vakantiegeldreservering plaats, meestal in 

mei of juni. 

 

Vakantiegeld is een Incidentele beloning 

Zoals gezegd, de vakantiegeldbetaling is een zogeheten 'Incidentele beloning': een bijzondere 

beloning, of te wel een niet-vaste verloning. Ook een eenmalige bonus en overwerk zijn 

incidentele beloningen.  

 

De hoogte van de loonheffing voor een incidentele beloning wordt bepaald via het (vorig) 
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fiscaal jaarloon. Die vindt u op tabblad 2 bij de werknemer. Let erop dat het bedrag daar 

correct is ingevuld anders wordt er wellicht een verkeerd bedrag aan loonheffing ingehouden. 

Lees eventueel de helptekst bij het veldje (vorig) fiscaal jaarloon. 

 

Vakantiegeldverloning via taak in Loon Vandaag? Gebruik 'Planning' 

U kunt de verloning van het vakantiegeld  op (laten) nemen in Loon Vandaag. Dat is handig 

want zo 'vergeten’ Loon en u de vakantiegeldverloning niet. Bovendien kunt u de verloning 

van de reguliere periode en de vakantiegeldbetaling op die manier via 'Start taak' tezamen 

laten uitvoeren.  

 

Ga naar de vaste werkgeversgegevens, tabblad 6 'Planning'. Geef daar aan wanneer het 

vakantiegeld verloond moet worden. In ons voorbeeld in mei: 

 

 
Afbeelding: Werkgever, Planning, Vakantiegeld 

 

Periode meer of minder reserveren bij de uitbetaling? 

In sommige bedrijven is het gebruikelijk om (bijvoorbeeld) eind mei het vakantiegeld inclusief 

de vakantiereservering van de maand juni uit te betalen. Dit onder meer om het rentenadeel 

voor de werknemer te compenseren, die immers elf maanden geen rente trekt van zijn 

vakantiereservering. Als u inderdaad een extra periode wilt laten reserveren bij de uitbetaling 

dan vult u bij '+ perioden' een 1 in bij het bovenstaande scherm.  

 

Wilt u juist een periode vakantiegeld mínder laten reserveren bij de uitbetaling dan vult u bij '+ 

perioden' een -1 in bij het bovenstaande scherm. Dus met een minteken ervoor. Zo'n situatie 

kan optreden als de werkgever in mei het vakantiegeld uitbetaalt, en reserveert van 1 mei tot 

en met 30 april. Dan wilt u de reservering van mei zelf niet meenemen in de uitbetaling, 

anders zouden er 13 reserveringsmaanden worden uitgekeerd.  

 

U leest uitgebreid over een reserveringsperiode extra of juist minder in deze 

uitleg:https://www.loon.nl/Handleiding/Vakantiegeld_reserveringperiode_extra_of_juist_minder

.pdf 

https://www.loon.nl/Handleiding/Vakantiegeld_reserveringperiode_extra_of_juist_minder.pdf
https://www.loon.nl/Handleiding/Vakantiegeld_reserveringperiode_extra_of_juist_minder.pdf
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Stappenplan reguliere verloning met vakantiegeld 

In ons voorbeeld is dit de situatie:  

• Maandlonen.  

• De vakantiegeldverloning vindt in mei plaats. 

• Bij de vaste werkgeversgegevens, tabblad 6 'Planning' is aangegeven dat het vakantiegeld 

verloond moet worden in de maand mei. 

• De reguliere salarissen van januari tot en met april zijn al gedraaid.  

• Nu kan dus de maand mei, inclusief het vakantiegeld worden verloond. Volg daartoe het  

  onderstaande stappenplan: 

 

1) U kunt de reguliere strook en het vakantiegeld tegelijkertijd laten verlonen. In ons voorbeeld 

betalen we in mei het vakantiegeld uit. 

2) Markeer vanuit Loon Vandaag de taak 'Periode 5 (mei) verlonen (+ vakantiegeld)'  

3) Klik op 'Start taak' 

4) Dit scherm verschijnt, als u bij de werkgever, tabblad 'Planning' de periode van de 

vakantiemaandbetaling hebt aangegeven:  

 

 
Afbeelding: Automatisch componenten toevoegen, Vakantiegeld 

 

5) Geef 'OK' 

U ziet nu het scherm 'Gegevens voor verloning', waar voor alle werknemers in deze mei-

maand de 'Uitbetaling vakantiegeldreservering' wordt opgenomen:  

 

Afbeelding: Gegevens voor (serie)verlonen, Reguliere verloning en Vakantiegeldbetaling 
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6) 'Verloon' (rechtsonderin) 

7) U krijgt nu dit resultatenscherm te zien, met de reguliere verloning (mei, periode 5), en de 

vakantiegeldverloning (in ons voorbeeld 5B): 

 

 
Afbeelding: Resultaten van de serieverloning, Reguliere verloning en Vakantiegeldbetaling 

 

Check verloningen vakantiegeld 

Uw 'cockpit’ zit links bovenin. Daar kunt u per werknemer de loonstroken (regulier, de 

vakantiegeldverloning, en ook die twee tezamen) oproepen. U doet dat eenvoudigweg door de 

werknemer te markeren, en uw keuze te maken.  

 

• Klik links op de naam van de werknemer en u ziet de combi-strook. U ziet dan twee 

loonheffingsbedragen staan. Die voor de reguliere verloning, en die van het 'bijzonder tarief' 

voor de incidentele beloning (het vakantiegeld). 

• Voor alleen het reguliere loon klikt u op het kleine plusje links naast de werknemersnaam en 

dan voor 'Periode *'.  

• Voor sec de vakantiegeldbetaling doet u hetzelfde, maar kies dan de 'Periode *B'-verloning. 

 

In ons voorbeeld kiezen we voor werknemer Vader, en haar vakantiegeldverloning (Periode 

5B):  

 

 
Afbeelding: Loonstrook vakantiegeldbetaling 
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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’.   

 

Vakantiegeldverloningen opslaan 

Zijn de verloningen in orde? Dan slaat u ze op door op 'OK' te drukken, en - let op - daarna te 

kiezen voor 'Ja'. Pas dan worden de vakantiegeldberekeningen opgeslagen. In ons voorbeeld 

als 5B: de vakantiegeldverloning gedraaid in de maand mei. 

 

Eén of meer vakantiegeldverloningen niet in orde? 

Is er één of meer vakantiegeldverloning niet in orde? Vink de betreffende werknemer(s) dan 

uit vóórdat u de lonen opslaat. Het Loon-pakket is dan zo slim om te onthouden welke 

werknemer(s) u hebt uitgevinkt, en zal na het opslaan van de (correcte) verloningen alleen 

maar díe werknemers tonen.  

 

Pas de data van de (foute) vakantiegeldverloningen aan, draai ze alsnog en sla ze op. 

 

Taak 'Vakantiegeld verlonen' voltooid 

U bent nu klaar met de vakantiegeldverloning. Die taak zal vanzelf verdwijnen uit Loon 

Vandaag. Dit hoeft u door de nieuwe, vereenvoudigde vakantiegeldverloning dus (ook) niet 

meer zelf te doen. 

 

Opnieuw oproepen (combi)-loonstroken vakantiegeld? 

U kunt na het opslaan van de verloningen de salarissen (regulier en vakantiegeld) opnieuw 

oproepen en openen. Dat kan op meerdere manieren. Eén ervan is vanuit 'Loon vandaag' en 

dan de optie 'Loonstroken'.  

 

Als u de loonstroken oproept via 'Overzichten', 'Loonoverzichten',  'Loonstroken' dan ziet u dit 

scherm:  

 

Afbeelding: Overzicht 'Loonstroken' 
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In Loon 2017 moest u nog de 'Bijzondere beloning(en)' apart aanvinken voor de A- en B-

stroken. U kon daarbij tevens kiezen voor de 'Combi-loonstrook'. Dat alles hoeft niet meer 

want nu wordt altijd de volledige strook getoond, dus inclusief de eventuele incidentele 

beloning.  

 

U kunt met de optie '…incl. specificaties' voor elke 'Incidentele beloning' wel de nadere 

specificatie oproepen. Dus een apart getoonde strook voor het vakantiegeld, de bonus, 

provisie, et cetera. Nadere uitleg vindt u in het volgende hoofdstuk: Nieuw: specificatie 

'Incidentele beloningen'.  

U kunt er in Loon verder gelijk voor kiezen alle stroken (loonstrook, kosten werkgever en de 

grondslagen) te draaien, en eventueel te versturen. Maar per onderdeel kan ook. Vink uw 

keuze(s) simpelweg aan. 

Wij kiezen voor de 'Loonstroken', 'Loonberekening'. Na 'OK' ziet u wederom de stroken van de 

maand mei, samen met (in ons voorbeeld) de vakantiegeldbetaling: 

 

 
Afbeelding: Loonstroken, 'Combi-loonstrook' 

 

U ziet (in dit voorbeeld!) twee loonheffingsbedragen staan. Die voor de reguliere verloning, en 

die van het 'bijzonder tarief' voor de incidentele beloning (het vakantiegeld).  
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Specificatie 'Incidentele beloningen'. Ook voor de vakantiegeldstrook 

U kunt voor elke 'Incidentele beloning' een specificatie oproepen. Dus een apart getoonde 

strook voor het vakantiegeld, de bonus, provisie, et cetera. Daarin ziet u o.a. wat er netto van 

het bruto resteert, en hoeveel loonheffing er is betaald.  

 

U roept de specificatie op via 'Overzichten', 'Loonoverzichten',  'Loonstroken' waar u de opties 

'Loonstroken' en '… incl. specificaties' aanvinkt:  

 

 
Afbeelding: 'Loonstroken' en '… incl. specificaties' 

 

Na 'OK' ziet u nog steeds de combi-strook (regulier en incidenteel samen), en de reguliere 

strook, maar u ziet nu ook de specificatie van de incidentele beloning. In deze uitleg gaat het 

om de uitbetaling van de vakantiegeldreservering:  

 

 
Afbeelding: Resultaat 'Loonstroken' en '… incl. specificaties' 

 

Let op: de specificatie kan alleen worden getoond via 'Overzichten', en dus niet direct bij het 

verlonen zelf.  

 

Nog een aandachtspunt: voor 'overwerk' is geen nadere specificatie mogelijk. Overwerk wordt 

sinds 2018 immers altijd samengevoegd met het reguliere salaris. 
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Vakantiegeldreservering direct uitbetalen? 

Het kan zijn dat u met de werknemer(s) hebt afgesproken dat de betaling van de vakantiegeld-

reservering meteen iedere verloning plaatsvindt. Dat kunt u aangeven bij de werknemer op het 

tabblad 'Overige', 'Reserveringen':  

 

 

Afbeelding: Werknemer, Betaal deze reservering meteen uit 

 

Voorbeeld: u reserveert 8 procent voor het vakantiegeld. De werknemer verdient € 2.000 per 

maand. Dan zal er iedere maand € 160 'reservering' direct worden uitbetaald als bedrag voor 

het vakantiegeld. Dit bedrag ziet u dus verschijnen op de loonstrook, en uiteraard ook bij de 

Kosten werkgever. 

 

Bij de 'Cumulatieven' op de loonstrook blijft het bedrag voor de vakantiegeldreservering steeds 

op nul staan. Er wordt immers iedere periode direct uitbetaald: 

 

 
Afbeelding: Cumulatieven, Vakantiegeldreservering, direct uitbetaald 
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Journaalpost vakantiegeld 

Bij het draaien van de journaalpost kunt u de 'Loonberekening' en de 'Bijzondere beloning(en)'  

(incidentele beloningen) aanvinken of juist uitvinken. Wij willen de volledige journaalpost voor 

de maand mei, en vinken dus alle opties aan.  

 

Na 'OK', 'Rapport' ziet de journaalpost voor de vakantiegeldverloning er bij de gekozen 

werknemer (N. Bakker in ons voorbeeld) zo uit: 

 

 
Afbeelding: Journaalpost Vakantiegeld- en reguliere verloning 

 

Zoals u ziet, vindt in deze periode automatisch de vrijval plaats van de opgebouwde 

vakantiegeldreservering (€ 1.129,96). Dit bedrag is hoger dan het gereserveerde vakantiegeld-

bedrag werknemer (€ 960,-) want voor de werkgever komen de premies (aandeel werkgever) 

er nog bovenop.  

 

In deze journaalpost vindt u uiteraard ook de reguliere reservering vakantierechten voor – in 

dit geval - de maand mei (€ 188,32). 

 

Overzicht vakantiegeld 

Een handig overzicht over de vakantiegeldbetaling, vindt u vanuit Loon Vandaag via 

'Overzichten', 'Boekhouding', 'Vakantiegeld en reserveringen'. Als u daarbij kiest voor alle 

werknemers, en het gehele jaar, hebt u in één keer alle data bij elkaar:  
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Afbeelding: Reserveringen, Vakantiegeld 

 

Helemaal onderin ziet u de totalen van alle (geselecteerde) werknemers tezamen staan. 

 

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  
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Vreemde percentages voor Bijzondere beloningen? Verrekeningspercentage! 

In Loon wordt het percentage LB/PVV (Loonbelasting / Premies Volksverzekeringen) voor de 

bijzondere beloningen - zoals vakantiegeld - getoond inclusief het verrekeningspercentage.  

 

Daar kunt u dan ook ‘vreemde’ percentages zien, die wijzigen vanaf de grensbedragen:  

 

 
Afbeelding: Werknemer, Loon, % bij Bijzondere beloningen (voorbeeld!) 

 

De loonheffingskorting is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, en de tabellen voor 

bijzondere beloningen hielden daar geen rekening mee hielden. Daarom is sinds 2015 de 

kolom 'verrekeningspercentage loonheffingskorting' toegevoegd voor werknemers voor wie u 

de loonheffingskorting toepast. De verrekende loonheffingskorting sluit daarmee beter aan bij 

de inkomstenbelasting die uw werknemer over zijn loon moet betalen. 

 

Met het verrekeningspercentage past Loon de opbouw en afbouw van de arbeidskorting en de 

afbouw van de algemene heffingskorting toe op bijzondere beloningen. Met het positieve 

percentage corrigeert Loon het teveel aan loonheffingskorting. Met het negatieve percentage, 

dat sinds 2016 is toegevoegd, corrigeert Loon het tekort. 

 

Dat negatieve verrekeningspercentage loonheffingskorting kan oplopen tot tientallen 

procenten.  

 

Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen mag het 

verrekeningspercentage worden opgeteld bij het percentage uit de kolom 'standaardtarief'. 

Loon doet dat ook op die manier. 

 

Meer info over de verrekeningspercentages leest u in deze uitleg:  

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

 

 

 

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

