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Vakantiegeld. Periode 'minder' of juist 'meer' uitbetalen? In het kort 

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

• Geef daar ook aan hoeveel reserveringsperiodes u extra of juist minder wilt uitbetalen bij 

die vakantiegeldverloning 

• Loon zal nu 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' 

• U zult zien dat de door u gewenste optie met + of – reserveringsperiode(s) door Loon is 

uitgevoerd 

• Sla de (correcte) verloningen op 

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

 

Redenen 'minder' of juist 'meer' reserveringsperiodes uitbetalen? 

 

Reden voor 'minder' 

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

werkgever, tabblad 6 'Prognose' '+ perioden' een -1 in. Dus met een minteken ervoor. Zo'n 

situatie kan bijvoorbeeld 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.  

 



Vakantiegeld. Periode 'minder' of juist 'meer' uitbetalen? 2 

Dat ziet er dan op het tabblad 'Prognose' bij de vaste werkgevergegevens zo uit: 

 

Afbeelding: Prognose, Vakantiegeld minus periode(s)  

 

Reden voor 'meer' 

Een situatie andersom is ook mogelijk. In sommige bedrijven is het bijvoorbeeld 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.  

 

In zo'n situatie wordt het als volgt in Loon ingegeven op het tabblad 'Prognose' bij de vaste 

werkgevergegevens:  

 

Afbeelding: Prognose, Vakantiegeld plus periode(s) 

 

Als u uw wens zo in Loon via het tabblad 'Prognose' bij de vaste werkgevergegevens ingeeft, 

gaat de vakantiegeldbetaling vanzelf goed. Loon houdt rekening met de plus, of juist met de 

min. 

 

Geen standaard periodeloon? Dan vakantiegeld volledig uitbetaald 

Let op: Een reserveringsperiode extra of juist minder uitbetalen, kan alleen bij werknemers 

met een standaard periodeloon (voltijders, regelmatige parttimers). Oproepkrachten krijgen 

via weg deze altijd het volledige vakantiegeld uitbetaald omdat er bij hen geen standaard 

periodeloon is. 

 

Loon geeft daarover deze melding zodra u de vakantiegeldsalarissen draait. 

 



Vakantiegeld. Periode 'minder' of juist 'meer' uitbetalen? 3 

Voorbeeld één periode vakantiegeld extra reserveren 

• U betaalt het vakantiegeld uit in mei.  

• Maar u wilt de reservering van juni ook al daarin meenemen vanwege het 'renteverlies'. 

• U hebt dan ook bij de vaste werkgevergegevens op het tabblad 'Prognose' bij '+ perioden' 

een 1 ingevuld. 

 

1) Start vanuit Loon Vandaag de taak 'Periode mei verlonen (+ vakantiegeld)'. 

 

2) Deze melding verschijnt: 

 

 
Afbeelding: Vakantiegeld (+1 periode), Alleen bij standaardperiodeloon 

 

3) Geef 'OK'. Loon zal in het looncomponentenscherm (rechts) laten zien dat het gehele 

vakantiegeld plus één periode wordt verloond. In ons voorbeeld € 160 erbij voor werknemer 

Bakker:   

 

Afbeelding: Gegevens voor verloning, Extra periode reservering bij vakantiegeld  

 

4) Kies 'Verloon'. 

 

 



Vakantiegeld. Periode 'minder' of juist 'meer' uitbetalen? 4 

5) De loonstrook over mei (inclusief vakantiegeld) ziet er voor werknemer Bakker zo uit:  

 

 
Afbeelding: Resultaten van verloning, Extra periode reservering bij vakantiegeld 

 

Zoals u ziet, is er een extra reservering in de berekening opgenomen. In ons voorbeeld 8% 

over € 2.000 = € 160. Die wordt opgeteld bij het reguliere reserveringsbedrag tot en met mei 

(€ 1.760) = € 1.920. En dat getal ziet u dan ook staan onder 'Uitbetaling vakantiegeld-

reservering'. 

 

Logischerwijze zal bij de cumulatieven het 'Vakantiegeld' nu in de min staan met € 160. Er is 

immers door de extra reserveringsperiode een 'voorschot' genomen op het vakantiegeld. 

Ook dat wordt op de strook getoond.  

 

In de juni-verloning zal het vakantiegeldsaldo op nul euro komen. Want -/- 160 +/+ 160 = 0.  

 

6) Check de lonen per werknemer.  

 

7) Zijn ze in orde? Met 'OK' en 'Ja' slaat u de lonen op.  

 



Vakantiegeld. Periode 'minder' of juist 'meer' uitbetalen? 5 

8) Als we nu het overzicht 'Vakantiegeldreserveringen' zouden draaien voor 

werknemer Bakker, dan zien we dit:  

 

 
Afbeelding: Overzicht Vakantiegeldreserveringen, Saldo werknemer 

 

Let u daarbij in het kader van ons voorbeeld op de twee linker kolommen. De twee rechter 

kolommen zijn de saldi voor de werkgever. 

 

 



Vakantiegeld. Periode 'minder' of juist 'meer' uitbetalen? 6 

Voorbeeld één periode vakantiegeld minder reserveren 

• U betaalt het vakantiegeld uit in mei.  

• U 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 hebt dan ook bij de werkgevergegevens op het tabblad 'Prognose' bij '+ perioden' -1 

ingevuld. Dus met een minteken ervoor. 

 

1) Start vanuit Loon Vandaag de taak 'Periode mei verlonen (+ vakantiegeld)'. 

 

2) Deze melding verschijnt:  

 

 
Afbeelding: Vakantiegeld (-1 periode), Alleen bij standaardperiodeloon 

 

3) Geef 'OK'. Loon zal in het looncomponentenscherm (rechts) laten zien dat het gehele 

vakantiegeld minus één periode wordt verloond. In ons voorbeeld € 200 eraf voor werknemer 

Wilmans:   

 

 
Afbeelding: Gegevens voor verloning, Periode reservering minder bij vakantiegeld  

 

4) Kies 'Verloon'. 

 

5) De loonstrook over mei (inclusief vakantiegeld) ziet er voor werknemer Wilmans zo uit:  

 



Vakantiegeld. Periode 'minder' of juist 'meer' uitbetalen? 7 

 
Afbeelding: Resultaten van verloning, Periode reservering minder bij vakantiegeld 

 

Zoals u ziet, is er een reservering (van de maand mei) in de berekening weggelaten. In ons 

voorbeeld 8% over € 2.500 = € 200. Die wordt afgetrokken bij het reguliere reserverings-

bedrag tot en met mei (€ 2.200) = € 2.000. En dat getal ziet u dan ook staan onder 

'Uitbetaling vakantiegeldreservering'. 

 

Logischerwijze zal bij de cumulatieven het 'Vakantiegeld' nu in de plus staan met € 200. Er is 

immers door de vermindering van een reserveringsuítbetaling een verhoging ontstaan in het 

saldo vakantiegeld. Ook dat wordt op de strook getoond.  

 

6) Check de lonen per werknemer.  

 

7) Zijn ze in orde? Met 'OK' en 'Ja' slaat u de lonen op.  

 



Vakantiegeld. Periode 'minder' of juist 'meer' uitbetalen? 8 

8) Als we nu het overzicht 'Vakantiegeldreserveringen' zouden draaien voor 

werknemer Wilmans, dan zien we dit:  

 

 
Afbeelding: Overzicht Vakantiegeldreserveringen, Saldo werknemer 

 

Let u daarbij in het kader van ons voorbeeld op de twee linker kolommen. De twee rechter 

kolommen zijn de saldi voor de werkgever.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


