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Situatieschets 'Bruto toeslagen' 
In 2018 is er in vergelijking met 2017 het e.e.a. veranderd in het toeslagenscherm. Zo is de 

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

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

opgebouwd. Dit heeft te maken met artikel 6 Wettelijk Minimumloon (WML).  

 

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

meer wordt verstaan: "Onregelmatigheidstoeslagen, loon over reisuren, 

bereikbaarheidstoeslagen, loon over verschoven uren, zondagstoeslagen en dergelijke 

behoren tot het loon waarover (wel) vakantiegeld is verschuldigd." En dát zijn de toeslagen 

aanwezig in Loon. Derhalve daarover de wettelijk verplichte vakantietoeslag per 2018. 

 

NB Indien het loon het drievoud van het minimumloon overschrijdt, dan hoeft over het 

meerdere (meer dan 3x WML) geen vakantiebijslag opgebouwd te worden. 

 

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. 

 

Dit geldt bijvoorbeeld voor de cao voor Hoveniers en groenvoorzieners (middels artikel 49). 
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De wijzigingen in 'Bruto's' 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 

 

 

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

toeslagenscherm 2017 versus 2018 ziet er dan zo uit:  

 
 

 
Afbeelding: 'Toeslagen' 2017 versus 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


