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Overwerk, overuren en meeruren in Loon. In het kort. 

• 'Overwerk' wordt in de loonberekening niet meer als aparte strook getoond. 

• 'Overwerk' vindt u niet meer onder 'incidentele beloning', maar in het 'normale' rijtje met 

toeslagen. 

• Loon meldt 'Meeruren' alleen bij onregelmatige parttimers (oproepkrachten), in deze 

situatie: in het verloningscherm blijft het aantal uren onder fulltime. Maar vervolgens worden 

via de + 'Overwerk'-uren ingegeven. Resultaat: 'Meeruren'. 

• Als u een overwerktoeslag hebt ingevoerd met een percentage erbij (bijv. 140%), dan wordt 

dat percentage niet getoond in de loonberekening. Wel wordt het percentage boven de 100% 

van het uurloon vermeld als 'Opslag'. Dus in ons voorbeeld: 'Opslag overwerk 40%'.  

Wilt u dat het percentage wél wordt getoond? Pas dan de omschrijving van het overwerk-

'Type' ietsjes aan. Zet bijvoorbeeld een punt achter de omschrijving, of gebruik een 
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underscore. Via 'Werkgever', 'Looncomponenten'.  

• Bij oproepkrachten worden de overwerktypes met dezelfde omschrijving samengevoegd, 

tot 100% van het uurloon. Wilt u geen samenvoeging van overwerktypes met dezelfde 

omschrijving? Ook dan geldt: pas de omschrijving van het overwerk-'Type' ietsjes aan. Zet 

bijvoorbeeld een punt achter de omschrijving, of gebruik een underscore. Via 'Werkgever', 

'Looncomponenten'. 

• Bij voltijders en regelmatige parttimers worden de overwerktypes met dezelfde omschrijving 

sowieso nooit samengevoegd.  

 

Situatieschets en Wet 

Vanaf 2018 zijn er in Loon een aantal wijzigingen in de overwerkloonstrook doorgevoerd. 

Ons doel is daarbij geweest het werk voor u nog makkelijker en inzichtelijker te maken.  

 

Een belangrijke pijler daarbij is 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. 

 

In dit document vindt u een nadere uitleg en vele voorbeelden, per werkschema (voltijd, 

deeltijd, oproepkracht).  

 

Incidentele beloning 'overwerk' niet meer als aparte strook 

Sinds 2018 is er 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:  

 

 
Afbeelding: 'Overwerk' via de gebruikelijke lijst met toeslagen 
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De (ene) strook met overwerk (tegen 100%) 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'? 

Sinds 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.  

 

'Meeruren' alleen bij oproepkrachten via het plusje, en 'Overwerk' 

Meeruren komen in Loon (sinds 2018) 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'.   

 

Voorbeeld: Voltijd in dit bedrijf is 173,33 uur. Voor de oproepkracht wordt 100 uur en 18 

dagen ingevoerd aan de linkerkant van het verloningscherm. Via de + en dan 'Overwerk' 

wordt er 5 uur overwerk ingegeven, tegen 125%:  
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Afbeelding: 'Gegevens voor verloning', 'Meeruren' bij oproepkracht  

 

De 5 uur overwerk tegen 125% worden '5 Meeruren' in de loonberekening. De 125% wordt 

weergegeven als 'Opslag overwerk 25%':  

 

Afbeelding: 'Loonberekening', 'Meeruren' bij oproepkracht 

Invoeren overwerktypes voor meer dan 100% betaald 

Betaalt u overwerk met een toeslag, dus boven de 100% van het uurloon, dan moet u per 

werkgever zelf overwerkpercentages (boven de 100%) 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.  

 

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

'Overwerktoeslag zaterdag. 140%' in: 

 

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

uit: 

 

Afbeelding: Zelf twee toeslagen 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 verloningscomponenten 

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

'Overwerk': 

 

 
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. 



Overwerk. Hoe gaat Loon daarmee om? 6 

 

Wat doet Loon met overwerktypes met dezelfde omschrijving? 

Als er overwerktypes zijn (door uzelf ingevoerd) die dezelfde omschrijving hebben, dan hangt 

het van het werkschema af wat Loon ermee doet.  

• Bij oproepkrachten (onregelmatige parttimers) worden de overwerktypes met dezelfde 

omschrijving samengevoegd. Echter, er zal een splitsing plaatsvinden tussen het deel onder 

fulltime, en het deel boven fulltime. Het deel tot fulltime zal 'Meeruren' worden genoemd, het 

deel boven fulltime zal 'Overwerk' worden genoemd. 

• Bij fulltimers is er altijd een splitsing te zien van overwerktypes met dezelfde omschrijving. 

Dus bij fulltimers nooit samenvoeging van overwerktypes met dezelfde omschrijving.  

• Idem voor regelmatige parttimers. Ook bij hen is er nooit een samenvoeging te zien van 

overwerktypes met dezelfde omschrijving.  

 

Oproepkrachten. Samenvoegen overwerktypes, in schema 

Stel, u maakt in Loon een nieuw type toeslag aan: Overwerk. U kiest bij 'Type' een naam,  

bijvoorbeeld 'Overwerk 125%'. Vervolgens maakt u een nieuw type: 'Overwerk 150%'.  

 

Loon ziet deze twee overwerktypes alleen bij oproepkrachten (!) als één, en dus wordt bij 

hen het deel tot 100% van het uurloon samengevoegd om zodoende het aantal regels op de 

loonstrook te reduceren.  

Onderstaand in schema een aantal voorbeelden van overwerktoeslagen en of deze worden 

samengevoegd bij een oproepkracht: 

Overwerkomschrijving 1 Overwerkomschrijving 2 Samengevoegd bij 

oproepkracht? 

Overwerk 125% Overwerk 150% Ja 

Overwerktoeslag zaterdag 120% Overwerktoeslag zondag 200% Nee 

Overwerktoeslag 120% Overwerktoeslag 200% Ja 

Overwerktoeslag 120% Overwerk 150% Nee 
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Geen samenvoeging van dezelfde overwerktoeslagen (oproepkrachten)? 

• Bij oproepkrachten (onregelmatige parttimers) worden de overwerktypes met dezelfde 

omschrijving dus samengevoegd (tot 100% van het uurloon). Wilt u geen samenvoeging van 

overwerktypes met dezelfde omschrijving? Pas dan de omschrijving van het overwerk-'Type' 

ietsjes aan. Zet bijvoorbeeld een punt achter de omschrijving, of gebruik een underscore. 

Voorbeeld tegengaan samenvoeging 

U hebt twee maal 'Overwerktoeslag' ingevoerd. Eén van 120% en één van 200%. Die staan 

dan ook bij 'Werkgever', 'Looncomponenten'. Deze overwerktoeslagen zullen bij 

oproepkrachten (onregelmatige parttimers) worden samengevoegd in de loonberekening.  

 

Dat gebeurt echter niet als u een kleine 'afwijking' ingeeft bij de Type-omschrijving. In het 

onderstaande voorbeeld voegen we een underscore toe bij de 120%-variant: 

Afbeelding: Tegengaan samenvoeging overwerktypes bij oproepkrachten 

Het gevolg: de 'Overwerktoeslag_120%' en de 'Overwerktoeslag 200%' blijven ook bij de 

oproepkrachten altijd apart vermeld staan op de loonstrook. 



Overwerk. Hoe gaat Loon daarmee om? 8 

Overwerk tegen 100%. Voorbeelden. 

 

In de onderstaande voorbeelden kijken we naar verloningen van overwerk tegen 100% van 

het uurloon. Voor zowel een voltijder, deeltijder als oproepkracht.  

Fulltimer met overwerk tegen 100% 

U kunt het overwerk (100%) voor een fulltimer (voltijder) het best invoeren door in het 

verloningscherm het aantal 'Uren' simpelweg te verhogen met het aantal overwerkuren.  

 

In ons voorbeeld kiezen we voor 6,67 uur overwerk door het aantal 'Uren' te verhogen van 

173,33 (voltijd) naar 180. Loon verhoogt dan automatisch het bruto 'Bedrag':  

 

Afbeelding: 'Gegevens voor verloning', 'Overwerk' via verhogen aantal 'Uren' 

 

Het resultaat ziet er dan zo uit.  

 

Afbeelding: 'Resultaten van verlonen', 'Overwerk' via verhogen aantal 'Uren' 

 

Het resultaat was hetzelfde geweest als u in het verloningscherm hadden gekozen voor de 

component 'Overwerk', 'Standaard', 6,67 uur. Echter, de omschrijving wordt in deze situatie 

anders, namelijk: 6,67 uur Overwerk x 100%. En wellicht zijn er een paar cent verschil door 

afrondingen, maar meer niet.   
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Parttimer met overwerk tegen 100%, onder fulltime 

U kunt in Loon het overwerk (100%) ook voor een regelmatige parttimer invoeren door: 

- in het verloningscherm de toeslag 'Overwerk' in te voeren, of 

- in het verloningscherm het aantal 'Uren' te verhogen met het aantal overwerkuren.  

 

In ons voorbeeld kiezen we ervoor het aantal standaarduren (69,33) in het verloningscherm 

handmatig te verhogen naar 100:  

 

 
Afbeelding: 'Gegevens voor verloning', 'Overwerk' 

 

Loon verhoogt dan automatisch het 'Bedrag'. Namelijk met 30,67 (100 -/- 69,33) x het 

uurloon van € 28,84 = € 884,62.  

 

De loonstrook ziet er nu zo uit:  

 

 
Afbeelding: 'Resultaten van verlonen', 'Overwerk' 

 

Het resultaat was hetzelfde geweest als u in het verloningscherm had gekozen voor de 

toeslag 'Overwerk', 'Standaard', 30,67 uur. Echter, de omschrijving wordt in deze situatie 

anders, namelijk: 30,67 uur Overwerk x 100%. En wellicht zijn er een paar cent verschil door 

afrondingen, maar meer niet.  
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Parttimer met overwerk tegen 100%, boven fulltime 

 

In ons voorbeeld gaat het om: 

• Parttimer: 98,80 uur 

• Brutoloon: € 1.600 

• Uurloon: € 16,19 

• Voltijd = 173,33 uur 

• In ons voorbeeld kiezen we ervoor het aantal loonuren voor de maand september direct in 

het verloningscherm handmatig te verhogen naar 180:  

 

Afbeelding: 'Gegevens voor verloning', 'Overwerk' 

 

De loonstrook ziet er nu zo uit:  

 

Afbeelding: 'Resultaten van verlonen', 'Overwerk' direct via verhoging aantal Uren 

 

Uitleg bedragen en teksten 

• Standaard brutoloon blijft € 1.600 

• Loon splitst de overwerkuren in 'boven voltijd' en daarna in 'tot voltijd'.  

• 'Boven voltijd' wordt: 180 uur -/- 173,33 uur = 6,67 uur. 6,67 uur x/x € 16,19 = € 107,96. 

• 'Tot voltijd' wordt: 173,33 uur -/- 98,80 uur = 74,53 uur. 74,53 uur x/x € 16,19 = € 1.207,02 

(afgerond). 

• € 1.600 +/+ € 107,96 +/+ € 1.207,02 = € 2.914,98 totaal bruto. 

 

Het resultaat was bruto en netto hetzelfde geweest als u in het verloningscherm had 
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gekozen voor de toeslag 'Overwerk', 'Standaard', 81,20 uur. Echter, de omschrijving wordt in 

deze situatie anders, namelijk: '6,67 Uur overwerk x 100%' en '74,53 Uur overwerk x 100%': 

 

Afbeelding: 'Resultaten van verlonen', 'Overwerk' via 'Component'  

  

Dus ook nu de splitsing van de overwerkuren in 'boven voltijd' en daarna in 'tot voltijd'. NB 

Wellicht zijn er in deze opzet een paar centen verschil door afrondingen, maar meer niet.
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Oproepkracht minder uren dan voltijd (= geen overwerk) 

In dit voorbeeld bij een oproepkracht (= onregelmatige parttimer) voeren we het aantal 'Uren' 

(80) in via het verloningscherm. 80 uur is minder dan het aantal voltijduren bij deze 

werkgever, want dat is 173,33 uur. Loon berekent automatisch het 'Bedrag'. Namelijk 80 uur 

x € 20 = € 1.600 bruto. 

 

 
Afbeelding: 'Gegevens voor verloning', Oproepkracht, minder dan voltijd 

 

De strook ziet er dan zo uit:  

 

 
Afbeelding: 'Gegevens voor verloning', Oproepkracht, minder dan voltijd 

 

Loon geeft als (bruto) weer: 'Loon januari  € 1.600' (80 uur x € 20 per uur). 

 

Merk op dat Loon hier dus niet spreekt van 'overwerk' omdat het aantal ingevulde uren (80) 

minder is dan het aantal voltijduren bij deze werkgever (173,33).  
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Oproepkracht met overwerk tegen 100%, boven fulltime 

In dit voorbeeld van een oproepkracht (= onregelmatige parttimer) voeren we wederom het 

aantal 'Uren' in via het verloningscherm. In ons voorbeeld 200 uur. Die 200 uur is meer dan 

het aantal voltijduren bij deze werkgever, want dat is 173,33 uur. Loon berekent automatisch 

het 'Bedrag'. Namelijk 200 uur x € 20 = € 4.000 bruto: 

 

 
Afbeelding: 'Gegevens voor verloning', 'Oproepkracht, meer dan voltijd 

 

De loonstrook ziet er nu zo uit: 

 

 
Afbeelding: 'Resultaten van verlonen', 'Overwerk' 

 

Loon geeft als (bruto) weer: 'Loon april € 3.466,67' (173,33 uur x € 20 per uur).  

Merk op dat Loon boven de voltijduren wél spreekt van overwerk ('26,67 Overwerkuren') 

omdat het aantal ingevulde uren (200) meer is dan het aantal voltijduren bij deze werkgever 

(173,33).  

 

We raden het niet aan, maar als u had gewild dan kunt u in ons voorbeeld ook eerst het 

aantal uren handmatig verhogen naar het reguliere voltijd-aantal (173,33 uur), en de rest 

(26,67 uur) als toeslag 'Overwerk', 'Standaard' (100%) in kunnen voeren:  
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Afbeelding: 'Gegevens voor verloning', 'Overwerk', alternatieve weg (niet geadviseerd!) 

 

Dan was het resultaat hetzelfde geweest. Echter, de omschrijving wordt in deze situatie 

anders, namelijk: 26,67 uur Overwerk x 100%. En wellicht zijn er een paar cent verschil door 

afrondingen, maar meer niet.  

 

In de twee berekeningswijzen in dit hoofdstuk zien we niet 'Meeruren' op de loonstrook 

verschijnen. De reden is dat 'Meeruren' enkel en alleen in deze specifieke situatie verschijnt: 

in het verloningscherm blijft het aantal uren onder fulltime, maar vervolgens worden via de + 

'Overwerk'-uren ingeven. Dat speelt niet in de de twee berekeningswijzen die wij in dit 

hoofdstuk zagen.  

 



Overwerk. Hoe gaat Loon daarmee om? 15 

Overwerk tegen meer dan 100%. Voorbeelden.  

 

In de onderstaande voorbeelden kijken we naar verloningen van overwerk tegen meer 100% 

van het uurloon. Voor zowel een voltijder, deeltijder als oproepkracht.  

 

Fulltimer met één overwerkpercentage > 100% 

In ons voorbeeld gaat het om: 

• Voltijder: 167,67 uur 

• Uurloon: € 12,15 

• Type: Overwerktoeslag zaterdag. 140% 

• Ingegeven: 10 uur. Dat levert deze strook op:  

 

Afbeelding: Reguliere verloning, en de overwerkverloning boven de 100% betaald 

Uitleg bedragen en teksten 

• Sinds 2018 'knipt' Loon het overwerk boven de 100% in delen. Eerst wordt het overwerk 

getoond dat volgens het reguliere uurloon wordt betaald.  

• In ons voorbeeld betekent dit: 10 uur x/x € 12,15 = € 121,50.  

• Merk op dat '140%' daar niet wordt getoond. Het gaat immers in dit deel om de 100%.  

• Vervolgens zien we de 'Opslag overwerk 40%'. Dat betreft het percentage dat boven de 

100% van het uurloon wordt uitbetaald.  

• In ons voorbeeld 10 uur x/x (40% van € 12,15) = de vermelde € 48,60. 

Fulltimer meerdere overwerkpercentages > 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: 167,67 uur 

• Uurloon: € 12,15 

• Type: Overwerk 110%. Ingegeven: 10 uur 

• Type: Overwerk 120%. Ingegeven: 6 uur 

 Dat levert deze strook op:  

Afbeelding: Fulltimer meerdere overwerkpercentages boven de 100% 
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Uitleg bedragen en teksten 

• 10 uur x/x € 12,15 = € 121,50 Overwerk (nog zonder de opslag) 

• 6 uur x/x € 12,15 = € 72,90 Overwerk (nog zonder de opslag) 

• 10 uur x/x (10% van € 12,15) = € 12,15 Opslag overwerk 10%  

• 6 uur x/x (20% van € 12,15) = € 14,58 Opslag overwerk 20%  

• Hier worden overwerktypes met dezelfde omschrijving niet samengevoegd. Bij fulltimers is 

er immers altijd een splitsing te zien van overwerktypes met dezelfde omschrijving. 

• Er is geen vermelding van de percentages overwerktoeslagen (Overwerk 110%, en 

Overwerk 120%) die door de gebruiker zo zijn ingevoerd.  

• Wilt u dat het percentage overwerktoeslag wél wordt getoond? Pas dan de omschrijving 

van het overwerk-'Type' ietsjes aan. Zet bijvoorbeeld een punt achter de omschrijving, of 

gebruik een underscore. Via 'Werkgever', 'Looncomponenten'.  

 

Parttimer meerdere overwerkpercentages > 100%, onder fulltime 

We kijken nu naar een voorbeeld met meerdere overwerkpercentages bij een regelmatige 

werknemer, waarbij het totaal aantal uren onder fulltime blijft.  

• Parttimer van 98,8 uur. Fulltime is 173,33 uur 

• Uurloon: € 15,18 

• Overwerktoeslag zaterdag. 140%. Ingegeven: 5 uur.  

• Overwerktoeslag zondag. 200%. Ingegeven 8 uur. 

Dat levert deze strook op:  

 

Afbeelding: Parttimer meerdere overwerkpercentages > 100%, onder fulltime 

 

Uitleg bedragen en teksten 

• 5 uur x/x € 15,18 = € 75,90 Overwerktoeslag zaterdag. 

• 8 uur x/x € 15,18 = € 121,44 Overwerktoeslag zondag. 

• 8 uur x/x (100% van € 15,18) = € 121,44 Opslag overwerk 100% (200% -/- 100%) 

• 5 uur x/x (40% van € 15,18) = € 30,36 Opslag overwerk 40% (140% -/- 100%) 

• Hier worden sowieso geen overwerktypes samengevoegd want de omschrijvingen 

verschillen onderling ('Overwerktoeslag zaterdag' versus 'Overwerktoeslag zondag').  

• Er is geen vermelding van de percentages overwerktoeslagen (140% zaterdag, en 200% 

zondag) die door de gebruiker zo zijn ingevoerd.  

• Wilt u dat het percentage overwerktoeslag wél wordt getoond? Pas dan de omschrijving 

van het overwerk-'Type' ietsjes aan. Zet bijvoorbeeld een punt achter de omschrijving, of 

gebruik een underscore. Via 'Werkgever', 'Looncomponenten'. 
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Parttimer meerdere overwerkpercentages > 100%, boven fulltime 

In dit voorbeeld is sprake van meerdere overwerkpercentages bij een regelmatige parttimer, 

waarbij het totaal aantal uren boven fulltime uitkomt.  

• Parttimer: van 98,8 uur. Fulltime is 173,33 uur 

• Overwerk 110%. Ingegeven: 50 uur. 

• Overwerk 120%. Ingegeven: 30 uur. 

• Totaal dus 178,8 uur gewerkt 

• Uurloon: € 16,19 

 

 
Afbeelding: Gegevens voor verloning. Parttimer meerdere overwerkpercentages > 100%, 

boven fulltime 

 

Dat levert deze strook op: 

 

 
Afbeelding: Parttimer meerdere overwerkpercentages > 100%, boven fulltime 

 

Uitleg bedragen en teksten 

• 50 uur x/x € 16,19 = € 809,72 Overwerk  

• De 30 uur Overwerk à 120% 'doorbreekt' de voltijdgrens. Die 30 uur wordt daarom 

opgesplitst in het deel tot fulltime, zijnde 24,53 uur, want 173,33 -/- (98,8 +/+ 50) = 24,53. En 

in het resterende deel boven fulltime, zijnde 5,47 uur, want 30 -/- 24,53 = 5,47. 

• 178,8 uur totaal gewerkt -/-173,33 uur voltijd = 5,47 uur Overwerk. 5,47 uur x/x € 16,19 = € 

88,53 aan Overwerktoeslag. 

• 98,8 uur +/+ 50 uur +/+ 5,47 uur = 154,27 uur. 178,8 uur totaal gewerkt -/- 154,27 uur = 

24,53 Overwerk. 24,53 uur x/x € 16,19 = € 397,30 (met afrondingen) aan Overwerktoeslag. 

• 50 uur x/x (10% van € 16,19) = € 80,97 Opslag overwerk 10% (110% -/- 100%) 

• 30 uur x/x (20% van € 16,19) = € 97,17 Opslag overwerk 20% (120% -/- 100%) 

• Hier worden overwerktypes met dezelfde omschrijving niet samengevoegd. Bij parttimers is 

er immers altijd een splitsing te zien van overwerktypes met dezelfde omschrijving. 

• Er is geen vermelding van de percentages overwerktoeslagen (Overwerk 110%, en 
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Overwerk 120%) die door de gebruiker zo zijn ingevoerd.  

• Wilt u dat het percentage overwerktoeslag wél wordt getoond? Pas dan de omschrijving 

van het overwerk-'Type' ietsjes aan. Zet bijvoorbeeld een punt achter de omschrijving, of 

gebruik een underscore. Via 'Werkgever', 'Looncomponenten'. 

 

Oproepkracht meerdere overwerkpercentages > 100%, boven fulltime 

In dit laatste voorbeeld maken we het nog een stapje uitgebreider. Er is sprake van 

meerdere overwerkpercentages bij een onregelmatige werknemer (oproepkracht), waarbij 

het totaal aantal uren boven fulltime uitkomt. Overwerktypes met dezelfde omschrijving 

zullen dan worden samengevoegd. Het deel tot fulltime wordt meeruren. Het deel dat boven 

fulltime zit, wordt overwerk. Bovendien wordt de opslag gesplitst in een deel dat in fulltime 

past, en in een deel wat er boven zit.  

 

Dat klinkt wellicht lastig allemaal. In het onderstaande voorbeeld werken we het uit: 

• Oproepkracht  

• Fulltime = 173,33 uur 

• Uurloon: € 12,12 

• In het verloningscherm is als 'Uren' ingegeven '100' 

• Overwerk 110%. Ingegeven: 10 uur. 

• Overwerk 120%. Ingegeven: 70 uur. 

• Totaal dus 180 uur gewerkt 

 

 
Afbeelding: Gegevens voor verloning. Oproepkracht meerdere overwerkpercentages > 

100%, boven fulltime 

 

Dat levert deze strook op: 

 Afbeelding: Oproepkracht meerdere overwerkpercentages > 100%, boven fulltime 

 

Uitleg bedragen en teksten 

• Fulltime 173,33 uur -/- 100 uur = 73,33 Meeruren. 73,33 uur x/x € 12,12 = € 888,80 aan 

Meeruren  
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• 180 uur totaal -/-173,33 uur voltijd = 6,67 Uur Overwerk. 6,67 uur x/x € 12,12 = € 80,80 aan 

Overwerk 

• 10 uur x/x (10% van € 12,12) = € 12,12 Opslag overwerk 10% (110% -/- 100%) 

• 180 uur -/- 173,33 uur = 6,67 uur. Deze 6,67 x/x (20% van € 12,12) = € 16,16 Opslag 

overwerk 20% (120% -/- 100%) 

• 70 uur -/- 6,67 uur = 63,33 uur. Deze 63,33 uur x/x (20% van € 12,12) = € 153,52 Opslag 

overwerk 20% (120% -/- 100%) 

• De twee types die hetzelfde zijn (Overwerk 110% en Overwerk 120%), worden 

samengevoegd.  

• Het overwerk t/m 100% (110% -/- 10% en 120% -/- 20%) wordt samengevoegd en is in dit 

geval 70 +/+ 10 = 80 uur. Die wordt vervolgens opgesplitst in het deel tot fulltime: 73,33 

Meeruren. En in een deel boven fulltime: 6,67 uur Overwerk. 

• Er is geen vermelding van de percentages overwerktoeslagen (Overwerk 110%, en 

Overwerk 120%) die door de gebruiker zo zijn ingevoerd.  

• Wilt u dat het percentage overwerktoeslag wél wordt getoond? Pas dan de omschrijving 

van het overwerk-'Type' ietsjes aan. Zet bijvoorbeeld een punt achter de omschrijving, of 

gebruik een underscore. Via 'Werkgever', 'Looncomponenten'. 

 

Wilt u geen bijzonder tarief bij overwerk? 

Standaard hanteert Loon de 'bijzondere tabel' bij de overwerkverloningen voor voltijder en 

regelmatige parttimers.  

 

Wilt u voor een werknemer (voltijder of deeltijder) per se niet dat het bijzondere tarief wordt 

toegepast bij de overwerkuren? Dan hebt u op werknemersniveau de optie om het reguliere 

tarief in te schakelen, en wel via het tabblad 'Loon', 'Loonheffing'. Zet daar het onderstaande 

vinkje dan aan: 

 

 
Afbeelding: tabblad 'Loon', 'Loonheffing', 'Op overwerkuren altijd regulier tarief' 

 

NB Het uitgangspunt bij de onregelmatige parttimers (oproepkrachten) is standaard in Loon 

niet het bijzonder tarief toepassen.  
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Ook vakantietoeslag over overwerk  

Sinds 1 januari 2018 wijzigt artikel 6 Wettelijk Minimumloon (WML) waardoor overwerk 

onderdeel wordt van het salaris waarover de werknemer (op grond van artikel 15 WML) 

vakantiebijslag opbouwt. Dit geldt voor iedere werknemer. Loon reserveert sinds 2018 dan 

ook vakantietoeslag over het overwerk.  

 

Wettekst artikel 6 WML 

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

verstaan: "Alle geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking, en waarvan alleen 

zijn uitgezonderd: 

- de vakantietoeslag zelf; 

- winstuitkeringen; 

- (voor de overige uitzonderingen zie verder artikel 6, lid 1, letter a t/m i, WML). 

Onregelmatigheidstoeslagen, loon over reisuren, bereikbaarheidstoeslagen, loon over 

verschoven uren, zondagstoeslagen en dergelijke behoren tot het loon waarover (wel) 

vakantiegeld is verschuldigd." En dat zijn de toeslagen aanwezig in Loon. Derhalve daarover 

de wettelijk verplichte vakantietoeslag. 

 

Meer dan 3x WML? 

Let op: Indien het loon het drievoud van het minimumloon overschrijdt, dan hoeft over het 

meerdere (meer dan 3x WML) geen vakantiebijslag opgebouwd te worden (art. 15 WML). Dit 

is overigens niet nieuw, maar door de wijziging in artikel 6 WML zullen de werkgevers hier 

wellicht wat meer aandacht voor hebben. 

 

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 bij de diverse risicogroepen. 

 

In Loon toeslagen samenvoegen mogelijk 

Sinds 2019 kunt u er in Loon voor 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 toeslagen samen:'. Daarbij kunt aan- of 

uitvinken 'Overwerk (opslag, boven/onder fulltime)' en 'Loonsverhoging na 1e periode':  
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Afbeelding: 'Werkgeversinstellingen', 'Loonstrook', 'Voeg toeslagen samen' 

Standaard staan de twee opties uitgevinkt in Loon. Als u toeslagen inderdaad wilt 

'samenvoegen' moet u dus zélf eenmalig uw keuze(s) aanvinken. 

 

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 
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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' 

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

toeslagen: 

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