
BETAALSTROKIE : LOONREGSTELLINGS 

 

In gevalle waar ‘n werker op sy/haar strokie die verkeerde loon ontvang het, is die korrekte 

prosedure om ‘n loonregstelling in die volgende betaalperiode te maak om die verskil bykomend 

aan die werker uit te betaal, of alternatiewelik geld wat aanvanklik te veel aan die werker 

oorbetaal is, te verhaal.  

 

As u die betaalstrokie probeer wysig nadat u reeds die EMP201 getrek het, sal die stelsel weier. 

As u die verstelling doen nadat u elektroniese oorbetalings gedoen het, sal u dan weer ‘n 

bykomende oorbetaling moet doen. Om hoofsaaklik hierdie redes is dit GLAD NIE nie ‘n goeie 

plan om aan die reeds bestaande, afgehandelde strokie wysigings te probeer aanbring nie. 

 

Sien voorbeeld hieronder:  

 
 

 

1. In die bogenoemde voorbeeld is daar 32.08 ure korttyd vir die werker.  Die scenario is dat 

daar 2 ure te veel korttyd vir die werker is, as gevolg van handrekords wat verkeerdelik vir 

die werker geskep is.   Die werker het op twee spesifieke dae eers teen 18h00 opgehou 

werk, en nie om 17h00 soos wat die handrekords geskep is nie, met die gevolg dat daar 2 

ure te veel afgetrek is. 

 

2. Om die loonregstelling in die volgende periode te maak, skep die strokie vir die periode 

soos verlang.  In die voorbeeld hierbo:  26/11/2014 – 25/12/2014. 

 

3. Laai ‘n addisionele item op die strokie deur op “Voeg by” te kliek: 

 



 
 

4. ‘n Skerm maak oop waar die nodige betaling/aftrekking uit die lys van item beskrywings 

gekies kan word.  Kliek op die swart “af pyltjie” om die lys van items beskrywings te sien:  

 

  

 

5. ‘n Lys sal vertoon word.  Kies die item:  Loonregstelling.    



 Sien voorbeeld hieronder:  

 
 

6. Nadat die item vir Loonregstelling gekies is, dui aan of die Loonregstelling ‘n “Loon” of ‘n 

“Aftrekking” moet wees.  

 

7. In die voorbeeld hierbo waar die werker vir 2 ure te min vergoed is, sal “Loon” gekies 

word.    

Voltooi ook die bedrag wat betaalbaar is.   Doen die berekening deur die werker se 

uurtarief te vat en dit met 2 te vermenigvuldig:  2 ure x R20.68 per uur = R41.36: 



 
 

8. Die bedrag sal op die werker se strokie aangebring word.  Sien voorbeeld hieronder:  

 

  

 

 

 


