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Vanaf 2018 zijn er een aantal wijzigingen in de loonstrook waar u zeker mee te maken zult krijgen. 

Ons doel is daarbij geweest het werk voor u nog makkelijker en inzichtelijker te maken. 

Onderstaand vindt u per gewijzigd onderwerp een hoofdstukje met uitleg.  

 

Incidentele beloning 'overwerk' niet meer als aparte strook 

U bent gewend dat de incidentele beloning 'overwerk' in het Loon-pakket een aparte A- of B-strook 

oplevert. Dat is sinds 2018 anders. Vanaf 2018 is er bij overwerk altijd sprake van maar één strook 

per periode, en dus geen aparte strook meer voor de incidentele beloning.  

 

In het verlengde daarvan: de optie 'overwerk' vindt u in het verloningscherm per 2018 niet meer 

onder 'incidentele beloning', maar in het 'normale' rijtje met toeslagen: 

 

 
Afbeelding: 'Overwerk' via de gebruikelijke lijst met toeslagen 
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De (ene) strook met overwerk ziet er dan zo uit: 

 

Afbeelding: 'Regulier' en 'Overwerk', via één salarisstrook 

 

U ziet dat Loon, ondanks de ene strook, uiteraard wel het bijzonder tarief toepast voor het 

overwerk, daar waar nodig.  

Wanneer ziet Loon 2018 het als 'overwerk' of 'meeruren'? 

Vanaf 2018 zijn de criteria wanneer een verloning onder 'overwerk' valt een stuk eenvoudiger en 

inzichtelijker geworden. Het hangt af van het werkschema: 

 

 

Fulltimers: altijd wanneer u meer uren verloont dan het fulltime schema. 

Regelmatige parttimers: altijd wanneer u meer uren verloont dan het ingegeven schema.  

Onregelmatige parttimers (oproepkrachten): niet voor de reguliere verloningen (= tot voltijd).   

 

 

Alle uren boven het werkschema van de werknemer zullen 'overwerk' genoemd worden. Dus een 

regelmatige parttimer die volgens het werkschema 20 uur in de week werkt, zal bij 25 uur aan 

overwerk 5 uur op zijn of haar strook zien staan.  

 

Wanneer 'Meeruren'? 

Meeruren komen in Loon 2018 alleen nog in de volgende situatie voor: Onregelmatige parttimers 

(oproepkrachten) die in het verloningscherm onder het fulltime aantal uren blijven, maar bij wie 

vervolgens via het plusje (+) en dan 'Overwerk' uren worden ingeven. Dat worden dan 'Meeruren'.   

 

Overwerk? Wat zegt de Wet? 

Een belangrijke pijler voor 'overwerk of niet?' is uiteraard de Wet. Van overwerk is in artikel 13a lid 

1 WML (Wet Minimumlonen) sprake als de feitelijke arbeidsduur langer is dan de overeengekomen 

arbeidsduur als bedoeld in de artikel 12 lid 1 WML. 

 

Wilt u geen bijzonder tarief bij overwerk? 

Standaard hanteert Loon de 'bijzondere tabel' bij de overwerkverloningen voor voltijder en 

regelmatige parttimers.  
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Wilt u voor een werknemer (voltijder of deeltijder) per se niet dat het bijzondere tarief wordt 

toegepast bij de overwerkuren? Dan hebt u op werknemersniveau de optie om het reguliere tarief 

in te schakelen, en wel via het tabblad 'Loon', 'Loonheffing'. Zet daar het betreffende vinkje dan 

aan.  

  

NB Het uitgangspunt bij de onregelmatige parttimers (oproepkrachten) is standaard in Loon niet 

het bijzonder tarief toepassen. 

 

Meer voorbeelden en uitleg 'Overwerk, overuren en meeruren in Loon 2018' 

Er is een uitlegdocument dat nog vele voorbeelden toont over 'Overwerk, overuren en meeruren in 

Loon 2018'. En uiteraard de nadere uitleg van de bedragen en teksten.  

Dat is deze pdf: https://www.loon.nl/Handleiding/Overwerk_vanaf_2018.pdf 

 

Alleen volledige 'periode' verwijderen 

Nog een wijziging. 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 

 

Logischerwijze is er voor het overwerk vanaf 2018 sowieso nog maar één strook beschikbaar. Zie 

het hoofdstukje 'Incidentele beloning 'overwerk' niet meer als aparte strook'. 

Verschillen na herziene salarisstrook? 

Als er na het (opnieuw) verlonen van een periode verschillen ontstaan dan helpt Loon 2018 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'.  

 

https://www.loon.nl/Handleiding/Overwerk_vanaf_2018.pdf
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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).  

- 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.  
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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.  

 

Handige overzichten bij 'Lonen' 

 

Als u nu via 'Lonen' eerdere lonen van een werknemer oproept dan ziet u dat er in dat scherm een 

aantal handige opties zijn bijgekomen en een aantal optisch zijn gewijzigd. We gaan de 

belangrijkste kort langs.  

 

Loonstaat 

Het programma laat u bij binnenkomst op 'Lonen' direct de loonstaat zien. Als u wilt kunt u de lege 

kolommen (nul-waarden) ook in het overzicht oproepen met de optie 'Toon lege kolommen'. 

 

 
Afbeelding: 'Lonen', 'Loonstaat' 

 

Historische lonen 

Loon bewaart alle salarissen. Ook de verwijderde en opnieuw berekende. De meest recente strook 

staat altijd bovenaan. Het nu geldende salaris is altijd vetgedrukt. 

 

Een historisch salaris is sinds Loon 2018 voorzien van een 'klok-icoontje'.  
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Afbeelding: 'Lonen', 'Toon historische lonen' 

 

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' 

 

Toon grafiek 

Met deze optie ziet u de grafische weergaven (middels staafdiagrammen) van de diverse premies 

en de heffingskortingen van de gekozen loonberekening. 

 

U kunt zelf aangeven wat u wilt zien. Zowel voor de werknemer, als voor de werkgever. Bij de 

werkgever ziet u uiteraard niet de loonheffingskortingen, want alleen de werknemer betaalt 

loonheffing. 

 

In de grafieken wordt ook het Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR) voor u duidelijk 

gemaakt. VCR geldt alleen voor de werknemerspremies, niet voor de loonheffing. Meer info over 

VCR vindt u hier: https://www.loon.nl/Handleiding/CumulatieveMethode.pdf 

https://www.loon.nl/Handleiding/WAS_proef.pdf
https://www.loon.nl/Handleiding/CumulatieveMethode.pdf
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Afbeelding: 'Lonen', 'Toon grafiek' 

 

Loonstroken en specificatie incidentele beloning via 'Overzichten' 

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

2018 een gewijzigd scherm. Links 2018, rechts 2017:  

 

  
Afbeelding: Overzicht 'Loonstroken', 2018 versus 2017 

 

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 in 2018 niet meer want per 

2018 wordt altijd de volledige strook getoond, dus inclusief de eventuele incidentele beloning.  

 

Specificatie incidentele beloning 

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

oproepen, en eventueel uitreiken aan uw werknemers. 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. Let op: de specificatie kan alleen worden getoond via 

'Overzichten', en dus niet direct bij het verlonen zelf.  
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Nog een aandachtspunt: voor 'overwerk' is geen nadere specificatie mogelijk. Overwerk wordt 

sinds 2018 immers altijd samengevoegd met het reguliere salaris. 

 

U kunt er in Loon 2018 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. 

 

Nog een handige nieuwe optie is dat u kunt kiezen voor 'Alleen loonberekening voor afdrukken op 

voorbedrukt papier'. Dan verschijnt alleen de loonberekening, met de lay-out van de voorbedrukte 

loonstrook. Die print u vervolgens op het voorbedrukte papier:  

  

Afbeelding: Voorbedrukte loonstroken afdrukken (hard copy) 

 

Ook vakantietoeslag over overwerk 

Per 1 januari 2018 wijzigt artikel 6 Wettelijk Minimumloon (WML) waardoor overwerk onderdeel 

wordt van het salaris waarover de werknemer (op grond van artikel 15 WML) vakantiebijslag 

opbouwt. Dit geldt voor iedere werknemer. Loon reserveert sinds 2018 dan ook vakantietoeslag 

over het overwerk.  

 

Wettekst artikel 6 WML 

Op grond van artikel 6 WML is vakantietoeslag verschuldigd over het loon, waaronder wordt 

verstaan: "Alle geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking, en waarvan alleen zijn 

uitgezonderd: 

- de vakantietoeslag zelf; 

- winstuitkeringen; 

- (voor de overige uitzonderingen zie verder artikel 6, lid 1, letter a t/m i, WML). 

 

Onregelmatigheidstoeslagen, loon over reisuren, bereikbaarheidstoeslagen, loon over verschoven 

uren, zondagstoeslagen en dergelijke behoren tot het loon waarover (wel) vakantiegeld is 

verschuldigd." En dat zijn de toeslagen aanwezig in Loon. Derhalve daarover de wettelijk 

verplichte vakantietoeslag. Zie het volgende hoofdstukje.  

 

Meer dan 3x WML? 

Let op: Indien het loon het drievoud van het minimumloon overschrijdt, dan hoeft over het 

meerdere (meer dan 3x WML) geen vakantiebijslag opgebouwd te worden (art. 15 WML). Dit is 

overigens niet nieuw, maar door de wijziging in artikel 6 WML zullen de werkgevers hier wellicht 

wat meer aandacht voor hebben. 
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Afwijking per cao mogelijk 

Alleen bij cao is het toegestaan om van de wettelijke regeling ten aanzien van de vakantietoeslag 

af te wijken, ook wanneer dit ten nadele van de werknemer is. In Loon hebben wij hier, voor zover 

bekend, rekening mee gehouden bij de diverse risicogroepen. 

 

'Bruto toeslagen' 2017 versus 2018 

In 2018 is er in vergelijking met 2017 eveneens het e.e.a. veranderd in het toeslagenscherm. Zo is 

de toeslag 'Bruto' per 2018 gewijzigd qua werking. Dat wordt feitelijk een 'Bruto met vakantie-

toeslag'. Dus over de toeslag 'Bruto' wordt vanaf 2018 ook vakantiereservering opgebouwd. Ook 

dit heeft te maken met artikel 6 Wettelijk Minimumloon (WML).  Zie het vorige hoofdstukje.  

 

De wijzigingen naast elkaar 

Onderstaande tabel zet de wijzigingen in de bruto toeslagen naast elkaar: 

 

In 2017 heette de toeslag: Dat wordt in 2018 de toeslag: 

Bruto met vakantiereservering Bruto (die met vakantiereservering is) 

Bruto (die zonder vakantiereservering was) Bruto zonder vakantiereservering 

NB Heet 'Bruto onkostenvergoeding' 

sinds 2019 

 

Verder zijn de meest gebruikte toeslagen per 2018 bovenin het lijstje beland. Het toeslagen-

scherm 2017 versus 2018 ziet er dan zo uit:  

 

 
Afbeelding: 'Toeslagen' 2017 versus 2018 
 

Import vaste bruto toeslagen van Loon 2017 in Loon 2018 

Bij de import van Loon 2017 in Loon 2018 zal Loon de vaste bruto toeslagen daar waar nodig 'her-

organiseren'. Na de import kan het dus zijn dat een bruto toeslag een bepaalde andere 'werking' 

heeft dan daarvoor (2017). Ons advies luidt dan ook na de import de vaste bruto toeslagen goed te 

checken.  

 

We proberen de import in deze zo logisch mogelijk te doen, maar kijkt u s.v.p. nog even kritisch of 

dat ook gebeurd is.  
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Herrekenen alleen nog via 'Werkgever' 

Tot en met 2017 kon u op het scherm 'Lonen' ook salarissen herrekenen. Vanaf 2018 is dat daar 

niet meer mogelijk. Herreken kan nu alleen nog via 'Werkgever' (bovenin het hoofdmenu), 

'Herreken': 

 

 
Afbeelding: 'Werkgever', 'Herrekenen' 

 

Voor herrekenen moet een goede reden aanwezig zijn. Dit doet u normaliter alleen op advies van 

Loon Salarissoftware BV.  

 

Mocht u inderdaad moeten herrekenen, let er dan op dat u de juiste werknemer(s) selecteert, en 

de juiste periode(s). Ons advies vóór herrekenen, luidt altijd: maak eerst een back-up.  

 

 
Afbeelding: 'Werkgever', 'Herrekenen', vervolgscherm 

 

 

 
 


