Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II
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In het kort
• De reserveringen voor het verzuim zijn in de Uitzendbranche verdeeld naar vakantiegeld,
vrije dagen, kort verzuim en feestdagen.
• Er vindt dus een gescheiden reserveringsopbouw per soort verzuim plaats.
• Op de loonstrook staan de reserveringsbedragen per verzuimsoort vermeld.
• De betaling van de reserveringen bij verzuim, verloopt via de reguliere toeslag ‘Uitbetaling
uren uit reservering’
• De betaling van het restant van de reserveringen verloopt via de looncomponent
(incidentele beloning) 'Uitbetaling reserveringen'. Die kunt u samen en tegelijk draaien met
de reguliere verloning.
• Deze situatie sluit aan bij de Uitzend-cao van ABU en NBBU.
• Wilt u geen geld reserveren voor verzuimen, maar het loon doorbetalen bij verzuim? Zet de
percentages dan op nul via de werkgever, tabblad 2.
• Wilt u de verzuimbedragen iedere week/periode uitbetalen (indien toegestaan volgens de
cao)? Gaat u dan in het werknemersscherm naar tabblad 3 Overige, subtabblad
Reserveringen. Bij de diverse reserveringen kunt u een vinkje zetten bij 'Betaal deze
reservering meteen uit'.

Standaard reserveringspercentages (jaar 2019)
De standaard reserveringspercentages voor het jaar 2019 zijn als volgt:
Vakantiegeld werknemer
Reservering Kort Verzuim werknemer

: 8,00%
: 0,60%

ABU:
Reservering Vrije Dagen werknemer
Reservering Feestdagen werknemer

: 10,87%
: 2,61%
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NBBU:
Reservering Vrije Dagen werknemer
Reservering Feestdagen werknemer

: 10,39%
: 2,60%

Voor de vakantiewerker vindt – naast de vakantiegeldreservering - alleen een verlaagde
reservering Vrije dagen (8,3%) plaats.
U ziet deze percentages terug bij de werkgever op tabblad 2, 'Wijzig premies':

Afbeelding: Werkgever (ABU), Wijzig premies

Reserveringen in de loonberekeningen
Loonstrook werknemer
Bij de verloning voor de werknemer vindt u de automatische opbouw van de genoemde
reserveringen terug. Zie de rode omkadering, rechtsonderin:
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Afbeelding: Loonberekening, Opbouw reserveringen
• Naast de reserveringsbedragen worden de gereserveerde uren van deze periode getoond
• Als u de cumulatieven van de reserveringen (onder) in het scherm wilt zien, ga dan naar
'Opties', 'Werkgeversinstellingen', 'Loonstrook voor scherm', 'Met cumulatieven'.
Kosten werkgever
• Het tabblad 'Kosten werkgever' laat de getallen zien wat betreft de reserveringsopbouw aan
de kostenkant. In ons voorbeeld totaal € 578,68:

Afbeelding: Loonberekening, Opbouw reserveringen, Kosten werkgever
Deze bedragen zijn uiteraard hoger dan bij de werknemer want de kosten van de werkgever
gaan over het bruto plus de premies.

Reserveringen in de uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II

3

Reserveringen in de journaalpost
In de journaalpost vindt u het totaalbedrag aan reserveringen 'Kosten werkgever'. In ons
voorbeeld de € 604,57 die we ook al bij de berekening zagen staan:

Afbeelding: Journaal 1, Opbouw reserveringen
De precieze verdeling van het bedrag aan reserveringen ziet u als u op 'Rapport' klikt:

Afbeelding: Journaal 1, Opbouw reserveringen
U kunt deze journaalpost exporteren naar de diverse boekhoudpakketten of Excel.
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Uitbetaling reserveringen bij verzuim, via toeslag 'Uitbetaling reserveringen'
Wanneer in een loonperiode een feestdag, kort verzuim/bijzonder verlof valt, dan wordt de
reservering hiertoe ingezet. Stel, er is sprake van een dag kort verzuim in week 4 bij een
werknemer met een onregelmatig werkschema met een weekloon. U verloont dan 4 dagen
en voegt daaraan toe een toeslag 'Uitbetaling reserveringen'.
1) Kies voor de reguliere verloning de weekperiode 4, vul de loonuren en -dagen in
2) Voeg via het plusje-icoon
de toeslag ‘Uitbetaling reserveringen’ toe
3) Stip ‘Bedrag’ aan en vul het brutoloon in, in ons voorbeeld 100 euro:

Afbeelding: toeslag Uitbetaling bedrag uit reservering
U kunt de toeslag toevoegen aan de reguliere strook. Op de strook komt dat er zo uit te zien:

Afbeelding: verloning, Uitbetaling uren uit reservering

Geheel uitbetalen van reserveringen
De uitbetaling van het restantbedrag van de reserveringen (exclusief de vrije dagen) vindt
volgens de ABU cao plaats uiterlijk in de eerste week van juni. Uitbetaling van de reservering
vrije dagen vindt alleen plaats bij einde van de uitzendovereenkomst, anders uiterlijk aan het
einde van het kalenderjaar (tenzij de overeenkomst voortduurt in het volgende jaar).
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Wanneer de uitzendkracht de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt mogen de
reserveringen periodiek worden uitgekeerd.
Ook volgens de NBBU cao dienen de reserveringen alleen uitgekeerd te worden indien er
daadwerkelijk sprake is van een vrije dag, kort verzuim of een feestdag. Indien er nog een
restantbedrag blijft staan, dient dit uiterlijk 6 weken na beëindiging van het dienstverband te
worden uitgekeerd.
De uitbetaling van de vakantiegeldreservering vindt gewoonlijk in mei plaats.
In ons voorbeeld gaan wij uit van een uitbetaling van alle reserveringen in week 24 (de 6e
vierwekenperiode).
Loonstrook werknemer
1) Kies voor de reguliere verloning de vierwekenperiode '6'
2) Kies vervolgens het plusje-icoon:
. Dan voor de toeslag 'Uitbetaling reserveringen'.
3) Controleer of alle reserveringen zijn aangevinkt, standaard staat de uitbetaling op
‘Geheel’, dit laat u zo staan:

Afbeelding: Geheel uitbetalen reserveringen
Loon weet nu dat het gaat om een incidentele (= bijzondere) beloning. Daar hebt u geen
omkijken naar.
4) Na 'Verloon' ziet u bij de verloningen:
- periode 6 voor de reguliere verloning en de uitbetaling voor Kort verzuim, Vrije dagen en
Feestdagen.
- en periode 6B voor de uitbetaling van de reservering vakantiegeld.
Tezamen (6 en 6B) ziet het er zo uit:
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Afbeelding: Geheel Uitbetalen reserveringen
Klik op het tabblad 'Kosten werkgever' om de Vrijval van de reservering te zien:

Afbeelding: Loonberekening, Uitbetaling reserveringen / Vrijval
De kosten werkgever van de reserveringen zijn altijd precies correct, want de reserveringen
worden gebaseerd op de daadwerkelijke kosten in plaats van op een vast percentage.
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 hierbij
cumulatief. Dat betekent dat Loon ook terugkijkt naar de eerdere verloningen in 2019. Het
eventuele verschil tussen die eerder berekende bedragen en het daadwerkelijke
reserveringsbedrag corrigeert Loon vanzelf in de eerstvolgende verloning.

Overuren in Loon 2019. In het kort
U zag op de loonstrook van de werknemer, en bij de 'Kosten werkgever' tevens de
zogeheten 'Overwerkuren' staan. Dat is nieuw per 2017 en heeft te maken met het volgende:
• De fiscus en het UWV willen het precieze aantal 'verloonde uren' weten
• Zij ontvangen die via de loonaangifte, die weer is gebaseerd op de loonstroken
• Zowel meeruren als overwerkuren zijn voor de fiscus en het UWV 'verloonde uren'
• Ook bij de uitbetaling van de reserveringen vrije dagen, feestdagen en kort verzuim
worden in Loon 2019 verloonde uren (overuren) aangemaakt
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• Loon zorgt hier allemaal automatisch voor. Zowel in de loonberekeningen als in de
loonaangifte. U hebt er dus verder geen omkijken naar.
Meer info over deze materie vindt u hier:
https://www.loon.nl/handleiding/Overwerk_vanaf_2018.pdf

Uitbetaling reserveringen in de journaalpost
Bij de uitbetaling van de reservering, ziet de journaalpost 1 er zo uit:

Afbeelding: Journaal 1, Uitbetaling reserveringen
In deze situatie wordt de 'Vrijval' debet geboekt en de 'Kosten werkgever' credit. Als u nu op
'Rapport' klikt, ziet u de nadere specificatie:

Afbeelding: Journaal 1, Vrijval reserveringen
Hier vindt u uiteraard hetzelfde bedrag dat werd getoond op het tabblad 'Kosten werkgever'
bij de loonberekening van periode 6 en 6B.
U kunt ook deze journaalpost exporteren naar de diverse boekhoudpakketten en Excel.

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. Als voorbeeld nemen we
'Reservering Feestdagen' over het gehele jaar (tot nu toe):
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Afbeelding: Vakantiegeld en reserveringen, Reservering Feestdagen
Het overzicht dat volgt, ziet er in ons voorbeeld zo uit:

Afbeelding: Reserveringen, Reservering Feestdagen
Dit overzicht geeft weer wat er gedurende het jaar (tot nu toe) is opgebouwd aan de
'Reservering Feestdagen' en wat er is uitbetaald c.q. vrij gevallen.
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Iedere periode reserveringen uitbetalen?
Wilt u de reservering voor het vakantiegeld, de feestdagen, vrije dagen en kort verzuim
iedere verloning uitbetalen? Doet u dan het volgende:
1) Open de vaste werknemersgegevens
2) Tabblad Overige, subtabblad Reserveringen
3) Bij bijvoorbeeld 'Vakantiegeldreservering' kunt u het vinkje aanzetten bij 'Direct uitbetalen’.
4) Doe dit ook voor overige reserveringen als (!) u die iedere verloning direct uitbetaald wilt
hebben. Opslaan met 'OK'.
5) Bij elke loonberekening vindt dan uitbetaling van de reserveringen plaats.
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