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Uitleg situatie 

De kosten werkgever bij de reserveringen in Loon zijn altijd precies correct. 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. 

 

De reserveringsgegevens uit Loon 202* zijn in Loon van het volgende jaar geïmporteerd.  

 

Echter, in het jaar 202* gelden andere premies en premiebedragen dan in het jaar daarna. 

Die wisselen immers ieder jaar. Zo wisselt de premie Zorgverzekeringswet ieder jaar.  

 

Dat kan ertoe leiden dat er bij de eerste verloning in het nieuwe jaar (januari bij maandlonen) 

een correctie plaatsvindt op het geïmporteerde reserveringsbedrag. 

 

Voorbeeld afwijkende reservering eerste maand 

In 202* is zeven maanden vakantiegeld gereserveerd. € 1.000 per maand, dus totaal € 

7.000, goed voor € 9.000 aan kosten werkgever. 

 

Die € 7.000 en € 9.000 zijn geïmporteerd in Loon van het jaar daarop. Over januari van dat 

nieuwe jaar wordt wederom € 1.000 gereserveerd => totaalstand nu € 7.000 + € 1.000 = € 

8.000. Stel dat door de premiewijzigingen die € 8.000 een kosten werkgever 'Reservering 

vakantierechten' oplevert van € 9.500. Dan zal er in januari een reservering van slechts € 

500 plaatsvinden (€ 9.500 -/- € 9.000). Dat bedrag van € 500 ziet u terug bij de 

loonberekening, op het tabblad Kosten werkgever onder 'Reservering vakantierechten'.  

 

In uitzonderlijke situaties kan de reservering bij de eerste verloning van het nieuwe jaar zelfs 

een negatief bedrag opleveren. 

 



Afwijkend reserveringsbedrag eerste verloning van het jaar                      2 
 

Afbeelding: Reservering vakantierechten, Kn Werkgever, v.b. negatief bedrag januari-loon  

 

Na de eerste verloning weer het verwachte reserveringsbedrag 

In de eerstvolgende verloning(en) verschijnt veelal weer het normale bedrag aan reservering. 

Dat wil zeggen: het bedrag dat u verwacht. Dan heeft immers de correctie over de import uit 

het voorgaande jaar reeds plaatsgevonden.  

 

Loon regelt dit alles automatisch voor u. U hebt er verder geen omkijken naar. 

Cumulatief rekenen kan ook een rol spelen 

Naast de hierboven geschetste situatie, kan ook het zogeheten cumulatieve rekenen een rol 

spelen. Ook die kan ervoor zorgen dat de reserveringen in de eerste maand(en) een ander 

bedrag aan 'Kosten werkgever' opleveren dan u had verwacht.  

 

Voorbeeld afwijkende kosten reservering door cumulatief rekenen 

• Werknemer verdient per maand € 2.000 bruto. 

• Vakantiegeldreservering aandeel werknemer bedraagt op 1 januari € 8.000. Dit relatief 

hoge bedrag wordt verklaard door een grote bonus met vakantiegeldreservering, aan het 

einde van het voorgaande jaar.  

• Stel, de maximum premiegrondslag bedraagt € 4.500 per maand. 

• Van die € 4.500 per maand wordt in de januari-verloning reeds € 2.000 opgesoupeerd.  

• De grondslag voor de kosten werkgever van de vakantiegeldreservering zijn in januari dan 

ook slechts € 2.500 (€ 4.500 -/- 2.000).  

• Zoals gezegd: reserveringen in Loon zijn gebaseerd op de daadwerkelijke kosten. Bij 

iedere verloning wordt dus namelijk gekeken naar wat de kosten zouden zijn als er 'nu' wordt 

uitbetaald. 

• Dus als in januari de vakantiegeldreservering zou worden uitbetaald dan zijn de kosten 

werkgever daarvan lager dan u zou verwachten.  

 

• Bij de februari-verloning is de vakantiegeldreservering inmiddels gestegen naar € 9.000 

• Het bruto februari-loon is wederom € 2.000. Dus de cumulatieve grondslag voor de premies 

is nu voor de brutolonen € 4.000 (€ 2.000 + € 2.000).  

• De cumulatieve maximum premiegrondslag bedraagt eind februari € 9.000 (2 x € 4.500). 

• De grondslag voor de kosten van de vakantiegeldreservering zijn dan ook 'slechts' € 5.000 

in februari (€ 9.000 -/- 4.000).  

• Dus als in februari de vakantiegeldreservering zou worden uitbetaald dan zijn de kosten 

werkgever daarvan nog steeds lager dan u wellicht zou verwachten.  
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• Dit cumulatieve effect zorgt er ook in de maart- en aprilverloning nog steeds voor dat de 

kosten werkgever bij de vakantiegeldreservering lager uitpakken.  

 

• Pas bij de vakantiegeldbetaling in mei kan bij de uitbetaling van de vakantiegeld-

reservering het volledige bedrag aan premies bij de kosten werkgever worden berekend.  

• Bij de mei-verloning is de vakantiegeldreservering inmiddels gestegen naar € 12.000 

• Het bruto mei-loon is wederom € 2.000. Dus de cumulatieve grondslag voor de premies is 

nu voor de brutolonen € 10.000 (5 x € 2.000).  

• De cumulatieve maximum premiegrondslag bedraagt eind mei € 22.500 (5 x € 4.500). 

• De € 12.000 vakantiegeldreservering plus de brutolonen van € 10.000 vormen tezamen € 

22.000 als basis voor de cumulatieve premieberekening (kosten werkgever).  

• De beschikbare cumulatieve ruimte daarvoor bedraagt in de maand mei € 22.500. Dus een 

hoger bedrag dan die € 22.000.  

• In mei zullen dan ook de volledige premiebedragen worden berekend voor de kosten 

werkgever.  

 
 

Schema voorbeeld afwijkende kosten reservering door cumulatief rekenen 

 
Het bovenstaande voorbeeld ziet er in een schema als volgt uit: 
 

Maand Vakantiegeld-
reservering 

Brutoloon 
cumulatief 

Maximum   
cumulatief 

Resteert als grondslag  
kosten vak.geldreservering  

Januari € 8.000 € 2.000 € 4.500 € 2.500  

Februari € 9.000 € 4.000 € 9.000 € 5.000 

Maart € 10.000 € 6.000 € 13.500 € 7.500  

April € 11.000 € 8.000 € 18.000 € 10.000  

Mei (vak.geld) € 12.000 € 22.000 € 22.500 € 22.000  

 
 
 
 
 
 
 

 


