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In het kort 

• De reserveringen zijn gebaseerd op de daadwerkelijke kosten.  

• Er wordt bij iedere verloning namelijk gekeken naar wat de kosten zouden zijn als er ‘nu’  

  wordt uitbetaald.  

• Die daadwerkelijke kosten vallen vrij bij de uitbetaling.  

• Loon rekent cumulatief. Dat betekent dat Loon ook terugkijkt naar de eerdere verloningen in  

  het jaar. Het eventuele verschil tussen die eerder berekende bedragen en het  

  daadwerkelijke reserveringsbedrag corrigeert Loon vanzelf in de eerstvolgende verloning.  

• Als u lonen moet herrekenen, wordt het exact reserveren vanaf de januari-strook toegepast. 

 

Reserveringsmethode 

De kosten werkgever van de reserveringen zijn altijd precies correct. Want de reserveringen 

in Loon zijn gebaseerd op de daadwerkelijke kosten en niet berekend aan de hand van een 

vast percentage.  

 

Ter vergelijking: Bij een methode waarbij gerekend wordt met een vast percentage zou er bij 

de uitbetaling (vrijval) van de reservering vaak een verschil zitten tussen de begrote kosten 

en de echte kosten, doordat de daadwerkelijke vrijval op voorhand zelden helemaal precies 

valt vast te stellen. 

 

Met de rekenwijze van Loon wordt er bij iedere verloning gekeken naar wat de kosten 

zouden zijn als er ‘nu’ wordt uitbetaald. Loon rekent cumulatief met deze manier van 

reserveren. Dat betekent dat Loon ook terugkijkt naar de eerdere verloningen. Die 

daadwerkelijke kosten telt Loon bij elkaar op bij de uitbetaling (vrijval).  

 

Het reserveringsbedrag bij de eerste verloning van een loonjaar kan ook afwijken, ook al zijn 

er geen eerdere verloningen. In het voorgaande loonjaar waren andere premies en 

premiebedragen van toepassing dan in het nieuwe loonjaar. Die wisselen immers ieder jaar. 

Dat kan ertoe leiden dat er bij de eerste verloning een correctie plaatsvindt op het 

geïmporteerde reserveringsbedrag. 
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Het gevolg van de reserveringsmethode in Loon is dat u het percentage reservering aandeel 

werkgever niet zelf hoeft in te vullen bij de werkgever, op tabblad 2, Premies. 

Vanzelfsprekend moet u nog wel het percentage reservering voor de werknemer invullen.  

Reserveringen. Een voorbeeld 

In onderstaand voorbeeld gaan we uit van de reservering ‘Vakantiegeld werknemer’ van 8% 

en de ‘Eindejaarsreservering werknemer‘ van 10%: 

 

Afbeelding: Werkgeversscherm, Wijzig premies, Reservering 

 

Reservering op tabblad ‘Kosten werkgever’ 

In de verloning, op het tabblad ‘Kosten werkgever’ ziet u de reserveringen gebaseerd op de 

kosten als er ‘nu’ zou worden uitbetaald.  

 

Let op: soms zal dat een correctie opleveren, aangezien Loon cumulatief rekent. Het kan dus 

zijn dat het reserveringsbedrag voor de werkgever in de berekening een stuk(je) hoger of 

juist lager uitvalt dan u verwachtte. 
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In ons voorbeeld is dat ook zo. Namelijk € 180,65 aan Reservering vakantierechten, terwijl 
8% normaliter een reservering van € 167,01 zou opleveren: 
 

 
Afbeelding: Verloning, Kosten werkgever, Reserveringen 

 

In de eerstvolgende verloning(en) verschijnt veelal weer de € 167,01 als Reservering 

vakantierechten (in ons voorbeeld). 

 

Loon regelt dit uiteraard allemaal automatisch voor u. U hebt er verder geen omkijken naar. 
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Uitbetaling reserveringen 

Bij de daadwerkelijke uitbetaling zal er nooit een verschil zitten tussen het gereserveerde 

bedrag en het echte bedrag.  

 

Onderstaand de uitbetaling (vrijval) van de reservering vakantiegeld, waarbij er door 

berekeningsmethode in Loon (vrijwel) geen verschil is met de begrote kosten: 

 

Afbeelding: Bijzondere beloning, Uitbetaling vakantiegeld, Kosten werkgever 
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En nog een voorbeeld van de uitbetaling (vrijval) van de Eindejaarsreservering. Ook die zal 

met de berekeningsmethode in Loon geen verschillen kennen tussen de gereserveerde 

kosten en de daadwerkelijke kosten: 

 

Afbeelding: Bijzondere beloning, Uitbetaling eindejaarsreservering, Kosten werkgever  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


