Reserveringen, bijvoorbeeld voor extra periode (13e
maand)
Inhoud
In het kort .......................................................................................................................... 1
Automatische opbouw Extra periode (13e maand) ............................................................ 2
Niet verloond reserveringsbedrag alsnog invullen? ............................................................ 4
Uitbetaling reservering 13e maand (werknemer) ............................................................... 5
Vrijval reservering 13e maand (werkgever)........................................................................ 7
Vrijval reservering 13e maand (werkgever)........................................................................ 7
Altijd correcte reservering kosten werkgever ..................................................................... 7
Werknemer(s) zonder reservering? ................................................................................... 8
Reservering 13e maand in de journaalpost........................................................................ 9
Uitbetaling (vrijval) reservering in de journaalpost.............................................................10
Overzicht Reserveringen ..................................................................................................11
Reservering direct uitbetalen? ..........................................................................................13

In het kort
Met Loon kunt u gebruik maken van de optie 'Reserveringen'. Dat wil zeggen dat er een
automatische 'geld-opbouw' plaatsvindt voor een toekomstige verloning, bijvoorbeeld een
13e maand of een winstdeling die u als salaris uitbetaalt. Dit betreft reserveringen náást de
vakantiegeldreservering. In vogelvlucht werkt een reservering als volgt:
Automatische opbouw reservering
• Open de vaste werkgeversgegevens
• Premies, Wijzig premies
• Vul percentage in bij 'Reservering *** werknemer'
• Vanaf nu wordt bij iedere verloning het door u ingegeven % gereserveerd
• U kunt geen percentage voor de werkgever invullen want dat regelt Loon vanzelf correct
Niet-verloond reserveringsbedrag alsnog invullen?
• Open de vaste werknemersgegevens
• Overige
• Reserveringen
Uitbetaling reservering
• Loon Vandaag
• Verlonen
• Draai de reguliere verloning, dat kan samen met de incidentele beloning 'Uitbetaling
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reserveringen'. Kies daartoe voor de plus

als u de reservering voor één werknemer wilt

uitbetalen. Kies voor de twee plusjes
als u dat voor alle of de meeste werknemers wilt
doen.
• De reguliere verloning en de betaling van de reservering worden zo in één keer gedraaid en
getoond
• Loon weet dat het bij de reservering gaat om een 'bijzondere beloning'. Daar hebt u geen
omkijken naar.

Automatische opbouw Extra periode (13e maand)
Stel, u wilt iedere verloning 8,33% (100 :/: 12) van het brutoloon reserveren om uw werknemers bij de december-verloning ook een extra periode (13e maand) te kunnen betalen.
Om de automatische opbouw van de reservering te laten plaatsvinden:
1) Open de vaste werkgeversgegevens door op de blauw gehyperlinkte naam te klikken.
2) Premies
3) Wijzig premies
U ziet dit scherm, met o.a. de reservering voor de Extra periode:

Afbeelding: Werkgever, Wijzig premies
4) Dubbelklik op 'Reservering Extra Periode werknemer' en vul '8,33' in bij maandlonen (*)
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Bij iedere verloning zal nu 8,33% over het brutoloon worden gereserveerd onder de titel
'Reservering Extra Periode', die bij de loonberekening onder 'Reservering(en)' verschijnt:

Afbeelding: Loonberekening, Reservering extra periode
En uiteraard verschijnt de reservering ook op het tabblad 'Kosten werkgever', waarbij sinds
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:

Afbeelding: Loonberekening, Kosten werkgever, Reservering extra periode
(*) Bij vierwekenlonen vult u voor een '14e periode' 7,69 in.
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Niet verloond reserveringsbedrag alsnog invullen?
• Stel, het is april en u hebt tot en met maart verloond, zonder reservering voor de 13e
maand.
• U wilt nu alsnog het reserveringsbedrag voor de reeds verloonde periodes (januari tot en
met maart) invullen. Dit gaat als volgt:
1) Open de vaste werknemersgegevens
2) Overige
3) Reserveringen
Het scherm ziet er zo uit:

Afbeelding: Werknemer, Reserveringen, Beginstand
• Als de werknemer in ons voorbeeld € 2.000,- bruto per maand verdient, en de reservering
voor de 13e maand bedraagt 8,33% per maand (= € 166,60 per maand), dan vullen we voor
deze werknemer € 499,80 als beginstand 'Opbouw werknemer' in.
• De beginstand van de opbouw voor de werkgever zal altijd hoger zijn omdat deze bij de
uitbetaling van de reservering ook zijn aandeel in de werknemerspremies moet betalen.
Stel, € 499,80 voor sec de reservering, plus € 83,25 premies is tezamen: € 583,05.
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Uitbetaling reservering 13e maand (werknemer)
De daadwerkelijke uitbetaling in december van de reservering voor de 13e maand, gaat zo:
1) Draai de reguliere (serie)verloning van de periode waarin u de 13e maand wilt betalen. In
ons voorbeeld december.
2) Let op: u kunt die reguliere verloning tegelijk draaien met de 'Incidentele beloning'
'Uitbetaling reserveringen'.
3) Kies daartoe voor de plus als u de reservering voor één werknemer wilt
uitbetalen. Kies voor de twee plusjes
als u dat voor alle of de meeste werknemers wilt
doen.
4) Wij kiezen voor de uitbetaling reservering bij één werknemer, dus kiezen de .
5) Dan 'Incidentele beloning', 'Uitbetaling reserveringen'. Loon weet dan dat het gaat
om een 'bijzondere beloning'. Daar hebt u geen omkijken naar.
6) Dit scherm 'Uitbetalen reserveringen' verschijnt:

Afbeelding: Incidentele (bijzondere) beloning, Uitbetaling reserveringen
7) Wij vinken 'Vakantiegeldreservering' uit want het gaat ons in ons voorbeeld alleen om de
uitbetaling van de Reservering Extra periode.
8) Klik op 'OK'. Loon plaatst de Reservering Extra periode rechts bij de looncomponenten
van deze salarisberekening:
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Afbeelding: Verloning inclusief Incidentele (bijzondere) beloning, Uitbetaling reserveringen
9) Kies voor 'Verloon'
• De 'Opbouw werknemer' komt in ons voorbeeld als volgt tot stand: 12 x € 166,60
(automatische reservering) = € 1.999,20 bruto.
5) Na 'OK' ziet u de reguliere december-verloning, en de berekening (= 'uitbetaling') van de
reservering voor deze werknemer:

Afbeelding: Verloning Incidentele (= bijzondere) beloning, Uitbetaling Extra Periode
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Vrijval reservering 13e maand (werkgever)
Klik op het tabblad 'Kosten werkgever' van de 'Uitbetaling reservering Extra Periode' (12B in
ons voorbeeld) om Vrijval van deze reservering te zien:

Afbeelding: Loonberekening, Uitbetaling reserveringen / Vrijval

Altijd correcte reservering kosten werkgever
• 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.
Meer informatie over het exact reserveren vindt u in deze uitleg:
https://www.loon.nl/Handleiding/Reserveringen_kosten_werkgever.pdf
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Werknemer(s) zonder reservering?
Als u bij de werkgever hebt vastgelegd welk percentage aan reservering er iedere periode
moet plaatsvinden, dan geldt dat voor álle werknemers bij deze werkgever. Het kan echter
zijn dat u voor één of enkele werknemers die reservering niet wilt. Doe dan het volgende:
1) Open de vaste werknemersgegevens
2) Loon
3) Uitzonderingen
4) Wijzig premies
5) Pas het betreffende percentage (in ons voorbeeld 'Reservering Extra Periode') voor de
werknemer aan naar 0:

Afbeelding: Werknemer, Uitzonderingspercentage (uitsnede)
6) Bewaar
7) OK
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Reservering 13e maand in de journaalpost
In de journaalpost zien de 'Reserveringen' er zo uit voor (bijvoorbeeld) de maand april:

Afbeelding: Journaal 1, Opbouw reserveringen
Let op: In deze 'Reserveringen' zitten de kosten werkgever voor de 8,33% reservering 13e
maand, én de 8% vakantiegeldreservering, tezamen goed voor € 386,69. De verdeling ervan
ziet u als u op 'Rapport' klikt:

Afbeelding: Journaal 1, Opbouw reserveringen
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Uitbetaling (vrijval) reservering in de journaalpost
Bij de daadwerkelijke uitbetaling van de reservering de 13e maand in december ziet de
journaalpost 1 er zo uit:

Afbeelding: Journaal 1, Uitbetaling reserveringen
In deze situatie wordt de 'Vrijval reserveringen' van de 13e maand (€ 2.345,96) debet
geboekt en hetzelfde bedrag als 'Kosten werkgever' credit. In dezelfde periode vond
uiteraard ook de reguliere opbouw plaats van de reservering 13e maand, plus de reservering
vakantiegeld, tezamen goed voor de bovengenoemde € 383,24.
Als u nu op 'Rapport' klikt, ziet u deze situatie eveneens:

Afbeelding: Journaal 1, Uitbetaling reserveringen
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U kunt ook deze journaalpost exporteren naar de diverse boekhoudpakketten.
Overzicht Reserveringen
U kunt een overzicht oproepen van de reserveringen via:
1) Overzichten
2) Kies overzicht
3) Boekhouding
4) Vakantiegeld en reserveringen
5) U kiest daar welke reservering u wilt zien en voor welke periode. In ons geval 'Reservering
Extra Periode' voor werknemer Wilmans, en dat over het gehele jaar:

Afbeelding: Vakantiegeld en reserveringen, Extra Periode
Het overzicht dat volgt, ziet er zo uit:
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Afbeelding: Reserveringen, Extra Periode
Dit overzicht geeft weer wat er gedurende het jaar is opgebouwd aan reservering, wat er is
uitbetaald c.q. vrij gevallen, et cetera.

Welke soorten reserveringen zijn er nog meer?
U kunt nog meer soorten automatische reserveringsopbouw plaats laten vinden. Het Loonpakket heeft er in totaal zeven 'voorgebakken':

Afbeelding: Werkgever, Premies (uitsnede)
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Ook de volgende soorten reservering zijn dus mogelijk:
• Reservering Vrije Dagen (vooral gebruikt in de Uitzendsector)
• Reservering Kort Verzuim ( "
"
)
• Reservering Feestdagen ( "
"
)
• Vrije Reservering, bijvoorbeeld voor een reservering winstuitkering
• Eindejaarsreservering werknemer
Bij deze reserveringen is de werkwijze precies hetzelfde als bij de 'Reservering extra
periode'.

Reservering direct uitbetalen?
Het kan zijn dat u met de werknemer(s) hebt afgesproken dat de betaling van de reservering
meteen iedere verloning plaatsvindt. Ook dat kunt u aangeven bij de werknemer op het
tabblad Overige, Reserveringen:

Afbeelding: Werknemer, Betaal deze reservering meteen uit
Met deze optie vindt de betaling van de reservering direct plaats. Er wordt dan wel
gereserveerd voor bijvoorbeeld een Vrije dagen, maar die reservering wordt iedere verloning
meteen uitbetaald.
Voorbeeld: u reserveert 5 procent voor de Vrije dagen. De werknemer verdient € 2.000 per
maand. Dan zal er iedere maand € 100 direct worden uitbetaald als bedrag voor de Vrije
dagen. Dit bedrag ziet u dus verschijnen op de loonstrook, en uiteraard ook bij de Kosten
werkgever.
Vakantiereservering direct uitbetalen
Het kan ook zijn dat u met de werknemer(s) hebt afgesproken dat de betaling van de
vakantiereservering meteen iedere verloning plaatsvindt. Dat kunt eveneens aanvinken bij de
werknemer op tabblad 3 'Overige', subtabblad 'Reserveringen'.
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Voorbeeld: u reserveert 8 procent voor het vakantiegeld. De werknemer verdient € 2.000 per
maand. Dan zal er iedere maand € 160 direct worden uitbetaald als bedrag voor het
vakantiegeld. Dit bedrag ziet u dus verschijnen op de loonstrook, en uiteraard ook bij de
Kosten werkgever.
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