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'Overwerk' via toeslag, en niet meer als aparte strook 

Sinds 2018 is er in Loon 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 sinds 2018 niet 

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

('looncomponenten'): 

 

 
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 het als 'overwerk'? 

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 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.  
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Zelf overwerkpercentages en omschrijvingen toevoegen 

Vanaf 2016 zijn er al andere wijzigingen doorgevoerd in Loon. Als u in Loon 2016 of de jaren 

erna de looncomponent 'Overwerk' wilt draaien, is er sindsdien 'Standaard' nog maar één 

overwerkpercentage beschikbaar, namelijk 100%. U kunt (moet) sinds 2016 per werkgever 

dus zelf overwerkpercentages en omschrijvingen toevoegen.  

 

1. Ga daartoe vanuit het hoofdmenu naar 'Opties' (linksonderin) 

2. 'Looncomponenten' 

3. U kiest als Soort: 'Overwerk' (Standaard) 

4. 'Voeg type toe' 

5. U kunt hier de gewenste omschrijving ingeven, met het bijbehorende percentage  

 

 
Afbeelding: Zelf toeslag overwerk invoeren 

 

U kunt zo diverse types en percentages 'Overwerk' toevoegen. Stel, wij voeren de 

'Overwerktoeslag zaterdag. 140%' in: 

 

 
Afbeelding: Toeslag (looncomponent) overwerk invoeren 
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We doen hetzelfde voor de 'Overwerktoeslag zondag. 175%'. Dan ziet dat er (daarna) zo uit: 

 

Afbeelding: Zelf twee toeslagen (looncomponenten) overwerk ingevoerd 

 

Let erop dat u bij het aanmaken van de overwerktoeslag zélf het percentage ook in de Type-

omschrijving ingeeft want Loon vermeldt het percentage niet in de berekening van het 

overwerkbedrag. 

 

Overwerkpercentages zichtbaar bij de verloningen 

Vervolgens ziet u deze overwerktoeslagen terug bij de verloningen onder het plus(jes)-icoon, 

'Overwerk'. Wij kiezen daarbij voor de (zelfgemaakte) 'Overwerktoeslag zaterdag. 140%': 

 

 
Afbeelding: Loonberekening, Overwerktoeslagen 

 

U geeft het aantal uren in. Samen met het uurloon, en het eerder gekozen toeslag-

percentage neemt Loon het juiste bedrag mee als overwerkverloning.  
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Voorbeeld één (1) overwerkpercentage boven de 100% 

In ons voorbeeld gaat het om: 

• Voltijder 

• Uurloon: € 11,54 

• 15 uur overwerk 'Overwerktoeslag zaterdag. 140%' 

Dat levert deze strook op: 

 

 Afbeelding: Resultaten verloning. Overwerkverloning boven de 100% betaald 

Loon 'knipt' het overwerk boven de 100% in delen. Eerst wordt het overwerk getoond dat 

volgens het reguliere uurloon wordt betaald. In ons voorbeeld betekent dit: 15 uur 

'Overwerktoeslag zaterdag' à € 11,54 = € 173,10.  

 

Daaronder staat de 'Opslag overwerk 40%'. Dat betreft het percentage dat boven de 100% 

van het uurloon wordt uitbetaald. In ons voorbeeld 15 uur x/x (40% van € 11,54) = de 

vermelde € 69,24. 

 

Voorbeeld meerdere overwerkpercentages van boven de 100% 

Als er sprake is van meerdere overwerkpercentages van boven de 100% in een verloning 

dan krijgt u meerdere uitsplitsingen. In het onderstaande voorbeeld betreft het: 

• Voltijder 

• Uurloon: € 25 

• 5 uur 'Overwerktoeslag zaterdag. 140%' voor de zaterdagen 

• En 2 uur 'Overwerktoeslag zondag. 175%' voor de zondagen: 

 

Afbeelding: Gegevens voor verloning. Overwerkverloningen boven de 100% betaald 
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Dat levert deze strook op:  

 

Afbeelding: Resultaten verloning. Overwerkverloningen boven de 100% betaald 

Uitleg bedragen 

• 'Overwerktoeslag zaterdag. 140%'. 5 uur x/x € 25 = € 125 Overwerktoeslag zaterdag (nog 

zonder de opslag)  

• 'Overwerktoeslag zondag. 175%'. 2 uur x/x € 25 = € 50 Overwerktoeslag zondag (nog 

zonder de opslag) 

• 5 uur x/x (40% van € 25) = € 50 Opslag overwerk 40% (zaterdag) 

• 2 uur x/x (75% van € 25) = € 37,50 Opslag overwerk 75% (zondag) 

 

Waarom nog maar één standaard overwerkpercentage beschikbaar? 

Per cao zijn er vaak voorgeschreven percentages voor de diverse soorten overwerk (eerste 

twee uur, de daaropvolgende uren en zaterdag, de zon- en feestdagen, et cetera). Totaal 

gaat het om honderden soorten en een veelvoud aan percentages. Als we dat in Loon 

zouden bouwen wordt het een boom met zoveel vertakkingen dat u door die enorme boom 

het bos niet meer ziet.  

Vandaar dat er voor gekozen is dat om u als klanten zelf de overwerk toeslagen te laten 

toevoegen, en zelf het percentage in te geven. 

 

Meer voorbeelden 'Overwerk, overuren en meeruren in Loon' 

Er is een uitlegdocument dat nog veel meer voorbeelden toont over 'Overwerk, overuren en 

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

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

 

  

https://www.loon.nl/Handleiding/Overwerk_vanaf_2018.pdf
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In Loon toeslagen ('looncomponenten') samenvoegen mogelijk 

In Loon kunt u ervoor kiezen om de diverse splitsingen samen te voegen in de 

loonberekening. De 'opsomming' die u in de voorbeelden zag, wordt zo als het ware 

gecomprimeerd. Dat maakt de loonstrook korter. Sommige Loon-gebruikers vinden dat 

overzichtelijker.  

 

In Loon  hebt u dus de mogelijkheid om de loonstrook in deze aan te passen naar uw eigen 

wensen. 

U kunt uw keuze(s) in Loon instellen middels: 'Opties', 'Werkgeversinstellingen', tabblad 1 

'Loonstrook'. Daar ziet u o.a. het kopje 'Voeg looncomponenten samen:'. Daarbij kunt aan- of 

uitvinken 'Overwerk (opslag, boven/onder fulltime)' en 'Loonsverhoging na 1e periode':  

 
Afbeelding: 'Werkgeversinstellingen', 'Loonstrook', 'Voeg looncomponenten samen' 

Standaard staan de twee opties uitgevinkt in Loon. Als u toeslagen ('looncomponenten') 

inderdaad wilt 'samenvoegen' moet u dus zélf eenmalig uw keuze(s) aanvinken. 
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Voorbeeld 'Voeg toeslagen samen' 

Parttimer 86,67 uur, fulltime is: 173,33 uur 

Uurloon: 18,46  

Overwerk 125%. Ingegeven: 50 uur 

Overwerk 150%. Ingegeven: 60 uur 

 

Dat levert deze strook op zonder de optie 'Overwerk (opslag, boven/onder fulltime)' 

aangevinkt:  

 

 
Afbeelding: Optie 'Overwerk (opslag, boven/onder fulltime)' niet aangevinkt 

 

En met de optie 'Overwerk (opslag, boven/onder fulltime)' aangevinkt:  

 

Afbeelding: Optie 'Overwerk (opslag, boven/onder fulltime)' wél aangevinkt 

 

U ziet dat Loon bij 'aanvinken' het deel tot fulltime en boven fulltime (23,33 uur en 36,67 uur) 

heeft samengevoegd tot 60 uur overwerk. Daarnaast ziet u dat Loon de opslag heeft 

samengevoegd met het overwerk.  

 

Op het tabblad 'Grondslagen' bij de verloning blijft de splitsing wel zichtbaar, zodat u 

desgewenst alsnog e.e.a. kunt narekenen.  

 

Meer info en voorbeelden 'Toeslagen samenvoegen' ('Looncomponenten samenvoegen') 

Deze korte uitleg toont nog twee voorbeelden hoe het zit met het samenvoegen van 

toeslagen ('looncomponenten'): 

https://www.loon.nl/Handleiding/Toeslagen_samenvoegen_overwerk_loonsverhoging.pdf 

 

 

 

 

https://www.loon.nl/Handleiding/Toeslagen_samenvoegen_overwerk_loonsverhoging.pdf

