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Keuzes verloningen ‘Netto naar bruto’. NB Niet geadviseerd! 

 

Standaard berekenen van netto naar bruto 

We raden netto naar bruto berekeningen ten stelligste af, maar in Loon bestaat die rekenwijze wel. 

Bij de werknemer, tabblad ‘Loon’, ‘Loon’ is er namelijk de optie ‘Netto’:  

 

Afbeelding: Loon, Loon, Netto (uitsnede) 

 

 Als u hier ‘Netto’ selecteert en het standaardloon staat op € 2.500,-- dan zal de loonstrook 

voor deze werknemer bij 'Netto' € 2.500,-- vermelden. Loon rekent ‘omhoog’ om voor het juiste 

brutobedrag, bijvoorbeeld € 3.216,24: 
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Afbeelding: Verloning Netto naar bruto 

 

Inclusief of exclusief onbelaste toeslagen? 

Daarnaast bestaat in Loon ook dit invulveld bij de ‘Werkgeversinstellingen’:  

 

 
Afbeelding: ‘Werkgeversinstellingen’, Voorkeuren, Bij ‘Netto naar bruto… (uitsnede) 

 

Hier kunt u aangeven dat Loon bij netto naar bruto-berekeningen het loon inclusief alle (*) 

toeslagen berekent. 

 

Voorbeeld: u wilt dat het totale netto loon uitkomt op € 1.400,--. Er wordt voor € 100,-- aan 

(onbelaste) reiskosten betaald. Dus het volledige netto loon, inclusief die reiskosten bedraagt  

€ 1.400,--. In dat geval het vinkje aan laten staan. 

 

Het kan echter ook zijn dat u wilt dat het netto loon uitkomt op € 1.400,-- zonder dat daarbij 

rekening wordt gehouden met de (onbelaste) reiskosten van € 100,--. U wilt die € 100,-- reiskosten 

dus nog eens apart vermeld hebben naast het netto loon van € 1.400,--. In dat geval het vinkje 

weghalen. Het totale netto loon bedraagt dan dus € 1.500,-- (€ 1.400,-- +/+  € 100,--). 

 

(*)  Sinds het voorjaar van 2021 is deze functie gewijzigd. Het is nu - zoals gezegd – inclusief alle 

toeslagen, behalve:  

- Toeslagen die met uren te maken hebben, zoals overwerk. 

- Inhoudingen voor verzuim/verlof,  bijvoorbeeld ziekte en onbetaald verlof.   

- Reserveringstoeslagen 

- Toeslagen ‘kosten werkgever’. 
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Bruto uurloon nu gebaseerd op het standaardloon 

Let op: sinds het voorjaar van 2021 zijn er een aantal aspecten in het netto-bruto-traject verbeterd. 

In dit hoofdstuk en het volgende leest u daar meer over.  

 

Het bruto uurloon dat op de loonstrook getoond wordt, is nu gebaseerd op het standaardloon 

zonder dat eventuele andere looncomponenten (zoals overwerkuren) daar invloed op hebben.  

 

Loon februari 2021      € 3.000,-- (100 reguliere uren)    

10 Uur overwerk x 100%  -    250,--  -/- 

                                              € 3.250,--     

 

Bruto uurloon op loonstrook: € 32,50 (€ 3.250,-- :/: 110 loonuren) 

 

Bruto uurloon was dus gebaseerd op:  

saldo brutoloon + looncomponenten met uren  

                          totale uren 

 

Nieuwe situatie 

Loon februari 2021      € 3.000,-- (100 reguliere uren)    

10 Uur overwerk x 100%  -    250,--  -/- 

                                              € 3.250,--     

 

Bruto uurloon op loonstrook: € 30,-- (€ 3.000,-- :/: 100 reguliere uren) 

 

Bruto uurloon is nu dus gebaseerd op:  

 saldo brutoloon.  

reguliere loonuren 

 

 

Standaard rekenmethode ‘netto’? Dan ook overwerk nu netto naar bruto 

Als de gekozen rekenmethode standaard op ‘Netto’ staat dan wordt eventueel overwerk nu ook 

standaard netto naar bruto berekend.  

 

Voorbeeld: nettoloon-afspraak is € 2.500. Uurloon (netto) is daarbij € 14,42. Dan ziet de recht-toe-

recht-aan berekening (zonder overwerk) er zo uit.  

 

 
Afbeelding: Verloning Netto naar bruto, zonder overwerk 

 

Als deze werknemer 10 uur overwerk draait, dan zal Loon ervoor zorgen dat het overwerk ook 

netto naar bruto wordt berekend. Uurloon netto: € 14,42. Tien overuren, dus netto er 10 x € 14,42 

= € 144,23 (afgerond) bovenop:  
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De loonstrook ziet er dus zo uit. € 2.500.-- +/+ € 144,23 = € 2.644,23: 

 

 
 Afbeelding: Verloning Netto naar bruto, mét netto overwerk 

 

Hogere bruto uurloon voor pensioen en reserveringen bij overwerk 

Bij het verlonen van netto overwerk wordt dit in Loon in de nieuwe situatie zo verwerkt: 10 uur à € 

14,42 = € 144,20 netto onderaan op de strook. Dit is leidend en wordt op de strook getoond.  

 

Om tot dit resultaat te komen, betekent dat vaak dat er een hóger bruto uurloon nodig is dan het 

bruto uurloon dat bepaald is vanuit het reguliere loon. Voor bijvoorbeeld de berekening van het 

pensioen of de reserveringen luidt dan de vraag: reken je met bruto uurloon uit de reguliere 

verloning, of met het (hogere) bruto uurloon uit de overwerkuren?  

 

Welnu, wij rekenen nu met het werkelijke, hogere bruto uurloon en om deze reden volgt er in dat 

geval een splitsing in Loon. Dit extra stukje bruto uurloon wordt als een bruto opslag afgehandeld. 

Voor de afwikkeling van deze bruto opslag (bijvoorbeeld reserveringen of pensioenberekening) 

wordt  de route gevolgd die normaal gesproken van toepassing is bij het verlonen van een bruto 

toeslag in de betreffende risicogroepen. Voorheen gebeurde dit niet. Dit principe wordt nu zo in alle 

risicogroepen doorgevoerd. Dit ziet er bovenaan de strook zo uit: 

 

 
Afbeelding: Verloning Netto naar bruto met overwerk, gebruteerde deel 
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Netto-bruto met uitbetaling reservering. Vaststelling aantal uren 

Bij deze wijziging gaat het om een netto naar bruto berekening waarbij ook een uitbetaling van een 

reservering met uren wordt toegevoegd. Denk aan een reservering vrije dagen, reservering 

feestdagen of reservering kort verzuim. Voor de vaststelling van het aantal uren wordt dan 

gekeken naar het bruto uurloon van het laatste (huidige of eerdere) verloonde reguliere salaris. 

 

Ter info. De Belastingdienst schrijft voor dat bij de uitbetaling van reserveringen ‘verloonde uren’ 

worden toegekend. Loon Salarissoftware kon het daarbij eerst niet aan om het uurloon te bepalen 

bij toevoeging van de bruto looncomponent ‘uurreserveringen’ in combinatie met het 

verloningstype ‘netto’. Nu kan Loon dat wel. 

 

 ‘Kosten werkgever’ nu inclusief de reserveringen 

Wanneer je verloont met verloningstype 'Kosten werkgever' zijn de kosten werkgever nu inclusief 

de reserveringen. Voorheen werden deze reserveringskosten er buiten gehouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


