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1 Inleiding 
 
AaSalaris is het software-systeem van AaRiverside voor loon- en salarisadministratie. 
AaSalaris is gebouwd met en draait onder besturing van Aadres. AaSalaris is 
geïntegreerd met een aantal andere systemen van AaRiverside waaronder het systeem 
voor personeelsadministratie AaPersoneel, het systeem voor financiële administratie 
AaFinancieel en het systeem voor de glazenwassers-, gevelreinigers- en schoonmaak-
branche ItsClean. 
 
AaSalaris is voor wat betreft de basisgegevens van de werknemers gekoppeld aan 
AaPersoneel. AaSalaris kan door de projectadministratie ItsClean via de urenregistratie, 
welke is gekoppeld aan AaPersoneel, gevoed worden met de gewerkte uren. 
 
De programmatuur van AaSalaris is onderverdeeld in de volgende hoofdprogramma’s: 
 

 Onderhoud tabellen 
 Beheer werknemers 
 Overzicht loongegevens 
 Werknemerslijsten 
 Salariskalender 
 Aangifte loonheffingen 
 Levering Premie en gegevens APG 
 Jaaroverzichten 

 
Een aantal algemene opmerkingen vooraf: 
 
Door AaSalaris wordt het begrip “werknemer” gehanteerd, dit in tegenstelling tot de 
“medewerker” van AaPersoneel. Met de werknemer bestaat een (ook fiscale) 
arbeidsverhouding, een medewerker kan ook een uitzendkracht of een rechtspersoon 
zijn. 
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2 Instellingen & parameters 
 
In dit hoofdstuk worden de parameters toegelicht. Met deze parameters wordt AaSalaris 
op uw wensen afgestemd. Tevens worden alle programma’s besproken die noodzakelijk 
zijn voor een goede werking van AaSalaris. 
 
Deze programma’s worden grotendeels in overleg met de consultant ingevuld.  
 

2.1 Tabellen AaSalaris 
 
In Onderhoud tabellen AaSalaris worden alle parameters, bijzonderheden en 
componenten vastgelegd voor een optimale werking van de salarisadministratie. 
 
De tabellen zijn opgebouwd uit een aantal tabbladen welke van belang zijn om tijdens de 
implementatie correct in te voeren. Tijdens het gebruik van AaSalaris kunnen sommige 
parameters nog aangepast worden, maar altijd in overleg met de Consultant.  
 
Tevens vindt er bij de jaarovergang, begin januari/februari, samen met de Consultant 
een conversie plaats waarmee de nieuwe premies en bedragen worden opgenomen in de 
tabellen.  

2.1.1 Parameters bedrijf 
 
Op het tabblad Parameters bedrijf vindt u alle belangrijke instellingen terug die uw 
organisatie aan gaan en betrekking hebben op de salarisadministratie. 
Denk hierbij aan de periode van uitbetaling vakantiegeld, de te volgen cao (vaak 433 
voor Schoonmaak), de contactgegevens, loonheffingsnummer en gegevens 
pensioenfonds. Maar ook gegevens t.b.v. instellingen voor het versturen van loonstroken, 
afdrukken van urenspecificaties etc. 
 

 

2.1.2 Parameters jaar 
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In dit tabblad worden de gegevens t.b.v. berekeningen en grondslagen opgenomen. Deze 
zullen veelal jaarlijks aangepast worden n.a.v. wijzigingen in het loonheffingenboek. Hier 
wordt het minimumloon aangegeven, de diverse franchise bedragen, maar ook het WHK 
% dient hier jaarlijks ingegeven te worden. 
 
Bij aanvang wordt dit samen met u ingevuld en bij de jaarovergang samen 
geconverteerd naar het nieuwe jaar.  
 

 

2.1.3 Tijdvakken jaar 
 
Bij de start met het werken met AaSalaris dient bepaald te worden of de verloning op 
basis van een maandperiodiek of een vier wekelijkse periodiek plaats moet vinden. 
 
Dit zal vaak ook samenhangen met de tijdvakken die gehanteerd worden in de financiële 
administratie (niet noodzakelijk, doch wel wenselijk). 
 
Tevens kan in deze tabel ook altijd teruggevonden worden wanneer het tijdvak start en 
eindigt, maar ook wanneer de diverse aangiften ingediend dienen te zijn. 
 
Maand: 
 

 
 
4 Weken: 
 



   © AaRiverside BV 

 

 Gebruikershandleiding AaSalaris - 7 - 

 
 

2.1.4 Componenten jaar 
 
Onder dit tabblad zijn de componenten binnen de salarisadministratie verzameld. Deze 
componenten bestaan uit systeem, variabele en optionele componenten en zijn op een 
bepaalde wijze opgebouwd. De meeste componenten zijn standaard en worden bij het 
prepareren van de lonen toegekend aan de individuele werknemer. Daarnaast is het wel 
mogelijk bepaalde componenten toe te voegen aan het systeem. Echter doe dit altijd in 
overleg met uw consultant. 
 

 
 

2.1.5 Auto van de zaak 
 
Wanneer een werknemer een auto van de zaak rijdt dient dit ingegeven te worden in de 
tabellen. Hier wordt aangegeven om welke auto het gaat en of de werknemer ook 
bijtelling en/of een eigen bijdrage dient te betalen. 
 
Stap 1: 
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Auto invoeren: onderhoud auto’s wordt zonder transactie uitgevoerd 
 
- kenteken 
- omschrijving 
- waarde: volgens de fiscus gedefinieerde grondslag, hangt vaak af van de ouderdom van 
de auto en/of het kenteken is toegekend vóór 1 juli 2006 of niet. 
- begindatum: datum aankoop of begindatum lease 
- einddatum: datum verkoop of einddatum lease 
- categorie bijtelling: dit kan per auto anders zijn en ook door de Overheid/ 
Belastingdienst veranderd worden 
 

 
 
Stap 2: 
Auto toewijzen aan werknemer: 

1. Klik de gewenste auto aan 
2. Dubbelklik in de kolom Roepnaam 
3. Er wordt om een bevestiging gevraagd: Gegevens voor de XX-XX-99 voor 

wijziging openen? 
4. Er kan nu gekozen worden voor een werknemer 
5. Begindatum kan gemuteerd worden 
6. Einddatum wordt aan het einde ingevuld 
7. Bijtelling bij werknemers kan zijn:  

0=standaard bijtelling, mag het bedrag bijtelling (4e kolom) niet ingevuld worden. 
1=geen bijtelling of eindheffing, bijtelling niet invoeren. 
2=geen standaard bijtelling, als de code bijtelling niet standaard is moet de 
eindheffing (bij gedeelde bestelauto) of de bijtelling per periode worden ingevuld. 
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Stap 3: 
Afdrukken lijsten: 
Eén gegroepeerd per auto en één gegroepeerd per werknemer. De lijsten kunnen op 
jaarbasis of over alle jaren gemaakt worden. 
 
> Met rechtermuistoets klikken en kiezen voor per werknemer of per auto 
> Salarisjaar invullen (bijv. 2018 of alle jaren (dan veld leeglaten)). 
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3 Beheer werknemers 
 
Het programma Beheer werknemers is een belangrijk programma binnen AaSalaris. Hier 
worden alle persoons- en verloningsgegevens opgenomen voor iedere werknemer die 
verloond dient te worden vanuit het systeem. Onderstaand per tabblad de uitleg hoe dit 
behandeld dient te worden en welke mogelijkheden er zijn. 
 
Let op: Afhankelijk van synchronisatie vanuit AaPersoneel – Onderhoud medewerkers 
kan het zijn dat de basisgegevens van de werknemer al gevuld zijn. Zo niet, dan dient 
een nieuwe werknemer aangemaakt te worden. Dit kan zijn wanneer er enkel gebruikt 
gemaakt wordt van de module AaSalaris. 
 
Advies is echter om altijd de basisgegevens eerst in te geven in AaPersoneel – 
Onderhoud medewerkers. Op basis van het dienstverband wordt vervolgens bepaald of 
synchronisatie naar de salarisadministratie gewenst is. Vervolgens kan dan de benodigde 
informatie verder aangevuld worden.  
 
code omschrijving Waarde Uitleg 

#pnr 
Numerator 
werknemernummer  

Hier wordt getoond wat het 
laatst uitgegeven nummer is en 
vanuit waar verder geteld wordt 
bij het aanmaken van een 
nieuwe werknemer 

a002 Uren per dag 
7,6 (volgens cao 
schoonmaak) 

Hiermee wordt bepaald hoe een 
dag of voltijd schema eruit ziet 

apr Aantal cijfers automatisch 
personeelsnummer 

Bijv. 3 Het aantal cijfers waaruit het 
werknemernummer bestaat 

xl36 
Update sleutel 
medewerker AaPersoneel 
bij synchronisatie  

1 = updaten 

Mocht de salkey (sleutel 
werknemer) aangepast worden 
dan wordt dit ook aangepast in 
Onderhoud medewerkers 

ximp 
Uitsluiten 
dienstverband(en) voor 
import medewerkers 

Bijv. pnil,oa,pay,uitz (zie 
de code in Onderhoud 
tabellen AaRelatie – 
Dienstverband) 

Indien dit dienstverband gekozen 
is worden de medewerkers bij de 
inrichting/ import NIET doorgezet 
naar de salarisadministratie 

xl10 
Uitsplitsen saldo 
wettelijke/bovenwettelijke 
verlofuren 

(1=uitsplitsen) 

Hiermee wordt bepaald of bij de 
berekening van verlof een deel 
aan wettelijk en deel 
bovenwettelijk toegeschreven 
wordt.  

xsyn 
Uitsluiten 
dienstverband(en) voor 
sync medewerkers 

Bijv. pnil,oa,pay,uitz (zie 
de code in Onderhoud 
tabellen AaRelatie – 
Dienstverband) 

Indien dit dienstverband gekozen 
is wordt de medewerker NIET 
doorgezet naar de 
salarisadministratie 

  
Onderhoud tabellen 
AaPersoneel   

ms01 
Update sleutel werknemer 
AaSalaris bij 
synchronisatie 

0=niet, 1=update Zie ook xl36 

msyn 
Synchroniseren 
medewerker/werknemer  0=niet, 1=hand, 2=auto  Advies = 2 
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3.1 Beheer werknemers 
 

3.1.1 Basisgegevens 
 
Indien de gegevens voor dit tabblad gesynchroniseerd zijn vanaf AaPersoneel – 
Onderhoud medewerkers dienen verder onderstaande gegevens gecontroleerd/ 
aangevuld te worden. 
 

 
 

 Werknemernummer: deze wordt (vaak) automatisch ingegeven indien de 
synchronisatie plaatsvindt. Deze is eventueel handmatig aan te passen, maar is 
afhankelijk van de instelling.  

 Roepnaam: indien dubbelklik dan kan hier ook de achternaam in opgenomen 
worden. 

 Initialen: deze zijn belangrijk voor de aangiften Loonbelasting en APG. Geef dit 
als volgt in ‘T.P.’ 

 Geboortenaam: indien de werknemer getrouwd is en een andere achternaam 
aangenomen heeft.  

 Email: indien hier het emailadres van de werknemer is ingegeven wordt de 
loonstrook eventueel automatisch digitaal verstuurd. 

 ID & vervallen: indien dit goed bijgehouden wordt, kan eventueel in de 
salariskalender ook een melding gegeven worden indien deze dreigt te vervallen. 

 Geboortedatum: voor aangiften en controles erg belangrijk dat hier de correcte 
datum is ingegeven. 

 Burgerlijke staat: controleer of deze correct is ingevuld en wijzig deze ook, 
indien dit gewijzigd is in de persoonsadministratie van de werknemer.  
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 Functie: zorg ervoor dat de juiste functie is ingegeven i.v.m. de achterliggende 
codes en berekening SGB (cao) uurloon en afdracht aangiften. 

 Dienstverband: op basis van deze gegevens is bepaald of de werknemer 
gesynchroniseerd mocht worden. 

 Datum uit dienst: NIET vullen als deze datum nog in de toekomst ligt 
Het is wel mogelijk een extra veld voor bijv. einddatum contract aan te maken. 
Hierop kunnen dan ook wel acties gestart worden. 

 In dienst (functioneel) = branchedatum 
Deze datum is belangrijk voor bepaalde berekeningen in het systeem. Zo wordt 
onder andere rekening gehouden met deze datum bij het bepalen van het in te 
houden ziekengeld, berekening van de eindejaarsuitkering en het SGB (cao) 
uurloon. Deze datum kan van toepassing zijn indien een werknemer als 
uitzendkracht is gestart of via een overname in dienst is gekomen. 

3.1.2 Kwalificaties 
 
In dit tabblad kan eventuele extra informatie in platte tekst ingegeven worden. Echter 
met deze gegevens gebeurt verder niets. Indien er informatie gemist wordt, kan er beter 
gekozen worden voor het aanmaken van extra velden op tab 8.  

3.1.3 Beschikbaarheid en salaris 
 
Dit tabblad bestaat uit 2 sub tabbladen; Werktijden, loon, groepering en verlof & cao-
uurloon SGB. Onderstaand wordt uitgelegd wat het 1e sub tabblad inhoudt. Voor verdere 
uitleg omtrent de SGB-uurlonen wordt verwezen naar het hoofdstuk SGB-uurloon.  
 

 
 
 
 
Werktijd 
• Voltijd: 5 x 7,6 uur = vast gegeven (instelling parameters) 



   © AaRiverside BV 

 

 Gebruikershandleiding AaSalaris - 13 - 

Indien een voltijd schema gekozen is, gaat het systeem bij de berekening van het 
 salaris ook altijd uit van de 38 uur bij de berekening van verlof en vakantiegeld. 
Ondanks dat bijvoorbeeld de werknemer minder gewerkt heeft in een bepaalde 
periode. 

• Regelmatig deeltijd met schema: aan de hand van een ingevuld schema 
worden uren per periode en week berekend. Per salarisperiode kan hiervan 
afgeweken worden (i.c.m. Import uren AaPersoneel). 

• Regelmatig deeltijd zonder schema: vul de contracturen per periode/week in. 
 Er worden dan geen uren vast per dag ingegeven.  
• Onregelmatig deeltijd: alleen uurloon invullen EN minimaal aantal contracturen 

per week (bijvoorbeeld 2 uur) EN op TAB4 – Code invloed of E (Opkomstplichtig). 
 Let op: dit is een erg belangrijk werkschema welke gebruikt dient te 

worden indien een werknemer een zogenaamde 0-verloning krijgt. Dit 
kan zijn doordat een werknemer een periode geen uren heeft gewerkt en 
geen loon ontvangt, maar ook wanneer een werknemer uit dienst is 
getreden en de eindafrekening plaatsvindt, zonder dat er nog uren zijn 
ingeboekt. Voor de Aangifte APG is het van groot belang dat dit 
werkschema goed staat VOORDAT de lonen worden geprepareerd. 

 
Tijd voor tijd 
Dit vinkje mag opengelaten worden. Indien er gewerkte wordt met tijd-voor-tijd dan 
dient dit vanuit de urenregistratie overgenomen te worden. Meer informatie hierover 
vindt u terug in de betreffende paragraaf. 
 
Soort loon 
Dit wordt automatisch gevuld doordat bij de inrichting is aangegeven of de verloning 
plaatsvindt op basis van maand of 4 weken. Dit is altijd voor alle werknemers hetzelfde. 
 
Standaardloon 
Wanneer hier een bedrag ingevoerd wordt, wordt er NIET verloond aan de hand van de 
urenregistratie (= vast loon). De werknemer krijg altijd dat loon bij het preparen van de 
lonen. Hou hier ook rekening mee indien er gewerkt wordt met toeslaguren of overwerk. 
 
Per uur 
Hier dient ALTIJD een uurloon te staan. Met de knop CAO kan bij het registreren van de 
nieuwe werknemer éénmalig berekend worden wat het uurloon zou moeten zijn a.d.h.v. 
de functie(code). 
 
Indien dubbelklik hierachter wanneer de uren in de periode gevuld zijn, dan wordt er een 
standaardloon berekend. Dit is echter alleen nodig, indien er een vast loon is afgesproken 
met de werknemer en urenregistratie niet van belang is. 
 
Groepering  
Kan handig zijn bij het opmaken van werknemerslijsten. 
 
Verlof en verzuim 
In deze kolom aan de rechterkant wordt (automatisch) het verlof van de werknemer 
bijgehouden. De opbouw in wettelijke en bovenwettelijk verlof, maar ook de opname en 
ziektedagen worden hier geregistreerd.  
 
Probeer hier ook zo min mogelijk handmatige aanpassingen in door te voeren. 
Handmatige handelingen kunnen bijvoorbeeld wel bij het inrichten van de module, bij 
overname van een werknemer, een nieuw dienstverband of bij het uitbetalen van verlof. 
Dan kan het beginsaldo ingegeven worden door te kiezen voor ‘saw’ of ‘sal’, 
respectievelijk saldo wettelijk verlof en saldo bovenwettelijk verlof.  
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Mutatiesoorten – alleen ter info 
• “reg” voor registratie van verzuim of opgenomen verlof (standaard code 0) 
• “end” voor registratie eindafrekening (code 1), zie ook verder bij “Uit dienst” 
• “opb” voor de automatische opbouw van bovenwettelijke verlofuren (code 2) 
• “arg” voor automatische registratie vakantie/verlof en ziekte vanuit import (code 3) 
• “tvt” voor automatische registratie van “tijd-voor-tijd” vanuit import (code 4) 
• “opw” voor de automatische opbouw van wettelijke verlofuren (code 5) 
• “opp” voor de automatische opbouw van PLB-verlofuren (VVT) (code 6) 
• “afv” voor vervallen verlofuren (code 7) 
• “ovb” voor afgeboekte PLB-verlofuren (VVT) (code 8) 
• “ovg” voor overgeboekte PLB-verlofuren (VVT) (code 9) 
• “sal” voor beginsaldo bovenwettelijke verlofuren (code 10) 
• “saw” voor beginsaldo wettelijke verlofuren (code 11) 
• “sap” voor beginsaldo PLB-verlofuren (code 12) 
 
Verder kan vanuit dit tabblad ook een individuele verlofspecificatie opgemaakt worden. 
Indien met de rechtermuisklik gekozen wordt voor het maken van een overzicht. 
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3.1.4 Salaris 2 
 
Op dit tabblad worden gegevens ten behoeve van de arbeidsverhouding gedefinieerd.  
De meeste gegevens zijn standaard en dienen ongewijzigd te blijven. Onderstaand een 
paar punten voor verdere uitleg. Verderop in het document worden nog bijzonderheden 
beschreven, zoals de verwerking van een stagiair, DGA of arbeidsgehandicapte.  
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Vorig fiscaal jaarloon 
Hier dient ingegeven te zijn wat het (verwachtte) vorig fiscaal jaarloon van de 
werknemer is. Dit bedrag is van belang vanwege de tabellen van de Belastingdienst bij 
de berekening van verloningen tegen de bijzondere loonheffingen.  
Daarna wordt dit ieder jaar automatisch bepaald bij de Jaarafsluiting. 
 
Zie ook  
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/dl/rekenhulpen/loonheffing/2018/v0
1/pdf/wit_bb_std_01012018.pdf   
 
Hint bij verloning 
Wanneer via de Salariskalender verloond wordt, zal deze hint de aandacht trekken op 
specifieke situaties die niet automatisch (kunnen) verlopen. 
 
Kenmerken AV (arbeidsverhouding)  
Bij CAO 433 (SGB): vul hier begindatum van actuele loonperiode in. Deze datum mag 
nooit vóór de datum in dienst liggen. 
 
Verder wordt hier bij een wijziging in gegevens op dit tabblad en nieuwe datum 
ingegeven, waarbij er altijd gekeken wordt naar de 1e dag van de periode die op dat 
moment geselecteerd is onder tab 9. Er komt vervolgens altijd en melding die 
gecontroleerd dient te worden.  
 
Let op: stel men voert een wijziging door die gaat over de periode mei. Wanneer dan de 
ingangsdatum van die wijziging in de periode augustus valt, gaat dit niet goed met de 
diverse aangiften. Deze datum dient dan handmatig aangepast te worden naar de 1e dag 
van de periode waar het wel betrekking op heeft. 
 

 
 
Componenten  
Standaard worden tijdens de verloning bij elke werknemer de vaste componenten uit de 
onderhoud tabellen AaSalaris mee genomen tijden het prepareren. Zijn er echter 
componenten die specifiek voor een werknemer gelden én standaard elke periode 
terugkomen dan kan dit hier gekoppeld worden. 
Voorbeeld: wasvergoeding, reiskosten of afwijkend uurloon voor afwijkende 
werkzaamheden.  
 
Invloed verz. Plicht 
Deze mag alleen aangepast worden naar E, indien het werkschema op tab 3 staat op 
Onregelmatige deeltijd.   
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Contract 
Hier wordt vaak gestart met Bepaalde tijd, maar dient aangepast te worden naar 
Onbepaalde tijd indien van toepassing.  
 
Heffingskorting  
De werknemer mag zelf bepalen of deze toegepast wordt. Mag slechts bij één werkgever 
toegepast worden. Standaard staat dit vinkje AAN. 
 
Nummer inkomstenverhouding (volgnummer) 
Dit nummer is een belangrijk gegeven voor de Belastingdienst. Hiermee wordt namelijk 
aangegeven hoeveel dienstverbanden een werknemer heeft. Hiermee wordt ook bepaald 
dat de unieke combinatie tussen BSN-nummer, geboortedatum en nummer IKV 
gewaarborgd blijft. Standaard kan dit nummer niet gewijzigd worden, mits dit aan het 
begin van de inrichting handmatig aangepast dient te worden. 
 
Zie paragraaf ‘Nieuw dienstverband werknemer’ voor verder uitleg.  
 
De overige velden/ vinkjes worden hier niet besproken.  
 

3.1.5 Salaris 3 
 
Op dit tabblad worden gegevens t.b.v. loonbeslagen, auto van de zaak en het 
vakantiegeld en eindejaarsuitkering weergegeven. Zie verdere informatie ook in de 
betreffende paragrafen.  
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Vakantiegeld 
Hier kan de beginstand van de werknemer en werkgever ingegeven worden bij inrichting 
of overname. Verder wordt dit automatisch gevuld na elke verloning en geactualiseerd ná 
de uitbetaling in april/ mei.  
 
EJU SGB 
Hier wordt de reservering bijgehouden t.b.v. de eindejaarsuitkering. Dit gaat lopen indien 
een werknemer langer dan 6 maanden in dienst is. Tevens wordt rekening gehouden met 
het aantal dienstjaren dat een werknemer is dienst is.  
 
Opb. vak. uren 
Standaard wordt 10% van het gewerkte aantal uren gereserveerd voor vakantie-uren. 
Indien dit voor een specifieke reden een ander % zou moeten zijn bij een individuele 
werknemer dan kan hier de afwijking ingegeven worden. Bijvoorbeeld ‘prc=0’, om ervoor 
te zorgen dat er geen verlof wordt gereserveerd.  

3.1.6 Documenten en notities 
 
Op tabblad 6 worden door het systeem gegenereerde documenten opgeslagen in het 
digitale dossier van de werknemer. Dit is vergelijkbaar met het tab documenten en 
notities in het relatiebeheer en bij onderhoud medewerkers. 
 
Ook kunnen hier zelf nog documenten en notities aan toegevoegd worden.   
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Actie 
 
Tevens is het mogelijk om een ‘actie’ toe te kennen aan een notitie. 
Hiermee kan deze dan getoond worden tijdens de verloning in de Salariskalender. 
 
LET OP: parameters bedrijf – ka01 – aantal maanden bereik (toekomst) in maanden 
 

1. Ga naar AaSalaris – Beheer werknemers 
2. Naar TAB6. Documenten en notities 

 onderste helft is bedoeld om notities te maken: 

3. Druk op  om een nieuwe notitie te maken 
4. De velden van de notitie/contact kunnen nu gevuld worden: 

5. Bevestig met OK  
6. Wanneer u het veld actie dd NIET vult, wordt de notitie als actie beschouwd en 

wordt deze actie getoond in de Salariskalender: 
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7. Met een dubbelklik op de actie in de Salariskalender, wordt er doorgeklikt naar 
Beheer werknemers en kan de actie opgevolgd worden.  

8. Wanneer op Wijzig  geklikt wordt, kan de notitie aangevuld/gewijzigd 
worden. Druk na wijzigen op OK. 

9. Met  wordt de wijziging of het aanmaken van de notitie geannuleerd. 

3.1.7 Mutaties 
 
Hier wordt getoond wanneer welke gegevens ingevoerd of gewijzigd zijn. Dit kan handig 
zijn om te bepalen wat de oude inhoud is geweest of om te zien op welke datum een 
wijziging is doorgevoerd.  
 
Dit tabblad is puur informatief en hier kunnen geen wijzigingen doorgevoerd worden. 
 

 

3.1.8 Extra velden 
 
In Onderhoud tabellen AaSalaris kunnen in de parameters extra velden worden 
aangemaakt. Dit is vergelijkbaar met extra velden zoals mogelijk in relatiebeheer, 
personeel en projecten. Zo kan het bijvoorbeeld handig zijn een einddatum van een 
contract te willen registreren of de vervaldatum van een certificaat. 
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Hierbij is het wel belangrijk om te kijken wie binnen de organisatie welke informatie dient 
in te zien en waar deze het beste ingegeven kan worden. 
 
Zo zullen sommige velden beter tot hun recht komen in Onderhoud medewerkers 
(AaPersoneel) dan in de salarisadministratie.  
 

 

3.1.9 Berekening salaris 
 
De verloning vindt veelal plaats vanuit het programma Salariskalender. Vanuit daar 
wordt batchmatig het salaris van de werknemer berekend. 
 
Op tab 9 van Beheer werknemers worden de verloningen per periode getoond. 
Er kan eventueel ook gekozen worden om vanuit hier de verloning te starten. 
Hier wordt dan gewerkt met ‘Nieuw set componenten’. 
 
Verder is dit tabblad voornamelijk bedoeld voor wijzigingen die doorgevoerd moeten 
worden op individueel niveau of bijvoorbeeld voor het doorvoeren van de eindafrekening. 
 
Ook kan vanuit hier makkelijk een salarisspecificatie van een specifieke periode 
opgemaakt worden. Via de knop ‘Toon uren’ wordt doorgelinkt naar de achterliggende 
urenregistratie. 
 
Let op: sommige functionaliteiten werken alleen via de salariskalender, zoals het 
toevoegen van het vakantiegeld, uitbetalen eindejaarsuitkering of andere bijzonderheden 
die batchmatig doorgevoerd dienen te worden. 
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4 Verloning salaris 
 
Voor het daadwerkelijk verlonen van de werknemers is het belangrijk om ten alle tijden 
in de meest recente update van ItsClean te werken.  
 
Wanneer een update/ release is uitgebracht ontvangt u daarover correspondentie in de 
vorm van een mailing. Tevens kunt u, indien ingelogd als sysman, onderin zien of u de 
meest recente versie heeft. 
 
Voor Cloud klanten geldt dat zij altijd in de juiste versie werken.  
 

4.1 Beheer SGB-uurloon 
 
Voor het naleven van de juiste CAO lonen wordt aangeraden elke periode, voorafgaand 
aan de verloning, het programma Beheer SGB-uurlonen uit te voeren. 
Dit programma kijkt naar de CAO lonen en de periodieken en geeft voorstellen ter 
voorhoging of aanpassing van uurlonen 
 
Beheer SGB-uurloon 

1. Open Beheer SGB-uurloon 
2. Controleer op tab 2 of hier de juiste tabel geselecteerd is, bijvoorbeeld 201801 of 

201807 i.v.m. wijzigingen in de cao 
3. Selecteer de betreffende periode 
4. Druk op button: “Maak voorstel, open voor bewerken” 
5. Grid wordt gevuld met huidige uurlonen t.o.v. CAO-uurlonen 
6. Wanneer op de button ‘Bevestig’ wordt geklikt, worden de aangepaste uurlonen 

(kolom “Nieuw”) opgeslagen bij de betreffende werknemers. 
 

 
 
 
 
Betekenis gebruikte kolommen en kleuren: 
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 “Funct dd”: datum in dienst functioneel, houdt rekening met In dienst 
(functioneel) bij Beheer werknemers 

 “Functie”: conform codes CAO (zie tabellen AaRelatie) 
 “Periodiek”: wanneer de volgende periodiek toegepast moet worden 
 “Per”: huidige loongroep 
 “Lft”: leeftijd werknemer 
 “Fdj”: functiejaren/ dienstjaren  
 “Uurloon”: het actuele uurloon 

Oranje achtergrond met rood driehoekje = lonen via standaard (=vast) loon  
 “CAO”: uurloon conform CAO  

Groene achtergrond = actuele uurloon is hoger dan het cao-loon 
Rode achtergrond = actuele uurloon is lager dan het cao-loon 

 “Nieuw”: het voorstel voor het nieuwe uurloon 
 “Opmerkingen” 

 
Let op: dit programma wordt steeds belangrijker en blijft zich ontwikkelen. Hou altijd de 
diverse correspondentie, ons cursusaanbod en recente gebruikershandleiding in de gaten 
om altijd over de juiste informatie te beschikken. 
 

4.2 Salariskalender/ tab 9 

4.2.1 Salariskalender 
 
Het programma Salariskalender is bedoeld voor het batchmatig verwerken van de 
salarissen per periode.  
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4.2.2 Individuele berekening op tab 9 
 
Indien u liever individueel de lonen wilt berekenen/ opmaken kunt u dit ook doen via tab 
9 bij Beheer werknemers. Daar kunt u per werknemer de lonen preparen via ‘Nieuw set 
componenten’ en dezelfde handelingen uitvoeren. 
 
Hou wel rekening met specifieke functionaliteiten die niet via de individuele berekening 
uit te voeren zijn. 

4.3 De verloning - stapsgewijs 
 
Onderstaande stappen worden beschreven vanuit verloning via de Salariskalender. 
Echter deze stappen komen overeen met de stappen bij een individuele berekening op 
tab 9. Echter daar zitten de knoppen wat meer verborgen achter een rechtermuisklik. 

4.3.1 Prepareer lonen 
 
Wanneer de urenregistratie compleet is en eventuele nieuwe werknemers ingevoerd zijn, 
kunnen bij alle werknemers looncomponenten aangemaakt worden. 
 

1. Ga naar AaSalaris – Salariskalender 
2. Selecteer de juiste periode 
3. Ga naar het tweede tabblad “2 maand xxxx” (bij maandverloning) of “2 week xx-

xx” (bij verloning per periode van 4 weken) 
4. Open voor wijzigen <F2> 
5. Druk op button 'Prepareer lonen' 

(bevestig window: 'Lonen voor afdeling (alle afdelingen) prepareren?' met JA) 
Er kan eventueel ook per afdeling verloond worden, maar let dan goed op de te 
nemen stappen en de meldingen tussentijds. 

6. Druk op button 'Importeer uren' 
(bevestig window: 'Uren voor afdeling (alle afdelingen) prepareren?' met JA) 

 
Let op: het is belangrijk dat Prepareer loon in principe maar éénmaal per periode 
gebeurd. Wanneer namelijk na het doorvoeren van mutaties e.d. nogmaals geprepareerd 
wordt dan kunnen hiermee de eerdere aanpassingen overruled worden met de blanco 
componentregels. 
 



   © AaRiverside BV 

 

- 26 - Gebruikershandleiding AaSalaris 

 
 

4.3.2 Importeer uren 
 
Als de looncomponenten aangemaakt zijn kunnen de uren geïmporteerd worden, welke in 
ItsClean of AaPersoneel zijn geregistreerd. 
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Wanneer alle uren, zoals verlofuren, ziekte-uren, reisuren, toeslaguren en 
rayonleidersuren goed geregistreerd zijn dan worden deze nu ook op de juiste 
componenten meegenomen in de verloning. 
 
Dit komt vanuit de koppeling tussen de urenactiviteiten en de looncomponenten.  
 

 

4.3.3 Doorvoeren mutaties 
 
Individuele en periode specifieke of éénmalige mutaties dienen handmatig doorgevoerd 
te worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de inhouding van een parkeerboete, toevoeging 
van een wasvergoeding of correctie uit een voorgaande periode. 
 
Klik aan de bovenkant op de betreffende werknemer en voer onderin de mutatie door. 
Hier kan eventueel nog een optioneel component aan toegevoegd worden met <insert> 
of rechtermuis.  
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4.3.4 Bereken lonen 
 
Alvorens wijzigingen in de salariskalender opgeslagen kunnen worden, moet altijd eerst 
het loon berekend worden. Het berekenen van het loon mag vaker gedaan worden en 
met deze knop wordt het brutoloon en de aanvullende emolumenten omgezet naar het 
nettoloon van de werknemer. 
 
Hiermee worden dan ook alle premies en afdrachten berekend. 
 

 

4.3.5 Eindafrekening doorvoeren 
 
Wanneer een werknemer uit dienst gaat, kunnen daar afspraken over gemaakt worden.  
Als er geen afwijkende afspraken/mutaties gemaakt worden dan wordt de standaard 
eindafrekening uitgevoerd: 
 

1. Maak salaris op gebruikelijke wijze (zodat vakantie-uren en vakantiegeld van 
huidige periode nog worden opgebouwd). 

2. Ga naar AaSalaris – Beheer werknemer en selecteer de gewenste werknemer 
3. Controleer op tab 1 Basis – Datum uit dienst & Reden uit dienst. 
4. Ga naar TAB9. Berekening salaris. 
5. Open voor wijzigen (<F2>). 
6. Klik met rechtermuistoets in grid en kies voor 'Gehele eindafrekening'. 
7. Bruto-netto. 
8. Gegevens opslaan (<F6>). 
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Let op: zorg ervoor dat er bij de bedragen t.b.v. de eindafrekening GEEN negatieve 
bedragen staan. Hier kan APG niet mee opgaan. Stel de werknemer heeft een negatief 
saldo aan verlofuren verreken deze dan met het tegoed aan vakantiegeld of EJU. 

4.3.6 Bijzonderheden 
 
Zie ook de bijlagen of overig informatie.  
 
Verder kunnen diverse meldingen komen tijdens het doorvoeren van de verloning. Zo is 
er bijvoorbeeld de melding m.b.t. het vorig fiscaal jaarloon.  

4.3.7 Maak specificaties 
 
De eerste stap is het controleren van de salarisspecificaties  
 

1. Ga naar AaSalaris – Salariskalender  
(LET OP: opnieuw starten zodat alle wijzigingen meegenomen worden) 

2. Selecteer de juiste maand/ periode, ga naar het tweede tabblad 
3. Druk op button 'Maak specificaties' 
4. Zet het vinkje aan voor 'Salarisspecificatie t.b.v. werkgever' (LET OP: nog niet 

opslaan! Dus vinkje voor 'Salarisspecificatie(s) bewaren uitzetten)  
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Wanneer de specificaties goedgekeurd zijn, mogen de deze opgeslagen worden bij de 
werknemers en gemaild en/of gepubliceerd worden op de webportal 
 

1. Ga naar AaSalaris – Salariskalender 
2. Selecteer de juiste maand/ periode en ga naar het tweede tabblad 
3. Druk op de button 'Maak specificaties' (afhankelijk van de inrichting in parameter 

xl05 kan ervoor gekozen worden om een urenspecificatie toe te voegen aan de 
salarisstrook). 

 
Werknemersdeel: 

◦ Vink “Salarisspecificatie(s) bewaren” = AAN 
◦ Vink “Salarisspecificatie t.b.v. werknemer” = AAN 
◦ Vink “Salarisspecificatie t.b.v. werkgever” = UIT 
◦ Vink “PDF voor personeelsportaal” = AAN (alleen bij gebruik 

personeelsportal) 
◦ Druk op button 'Maak overzicht of document' 

 
 Werkgeversdeel: 

1. Vink “Salarisspecificatie(s) bewaren” = AAN 
2. Vink “Salarisspecificatie t.b.v. werknemer” = UIT 
3. Vink “Salarisspecificatie t.b.v. werkgever” = AAN 
4. Vink “PDF voor personeelsportaal” = UIT  
5. Druk op button 'Maak overzicht of document' 

 
Als er geen gebruik wordt gemaakt van de webportal, worden de loonstroken op de 
volgende manier opgeslagen 
 

1. Ga naar AaSalaris – Salariskalender 
2. Selecteer de juist periode en ga naar het tweede tabblad 
3. Druk op de button 'Maak specificaties' 
4. Zet het vinkje aan voor 'Salarisspecificatie(s) bewaren' en 'Salarisspecificatie 

t.b.v. werknemer'  
5. Indien gewenst het vinkje aanzetten achter 'verzenden via email indien 

mogelijk' EN het vinkje Bewaren aan. Indien er geen e-mailadres is ingevuld 
bij een werknemer komt de specificatie daarna in beeld om af te drukken of 
als het vinkje achter 'verzenden via email indien mogelijk' niet wordt 
aangezet, komen alle specificaties in beeld om af te drukken en/of op te slaan.  
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6. Bij AaSalaris/ Beheer werknemers/ tab 6 Documenten en definities staan de 
specificaties nu opgeslagen per werknemer. 

 

 
 

Verlofspecificatie t.b.v. personeelsportal (indien gewenst): 
◦ Selecteer bij 'Soort overzicht' het document Verlof specificatie 
◦ Vink “Verlofspecificatie als ADF bewaren” = AAN 
◦ Vink “Verlofspecificatie als PDF bewaren” = AAN 
◦ Druk op button 'Maak overzicht of document' 
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4.3.8 Maak betalingen 
 
Als alle loonstroken opgemaakt en opgeslagen zijn, mogen de betalingen gedaan worden 
 

1. Ga naar AaSalaris – Salariskalender  
(LET OP: opnieuw opstarten zodat alle wijzigingen meegenomen worden) 

2. Selecteer de betreffende maand/ periode en ga naar het tweede tabblad 
3. Druk op button 'Maak betalingen' 

 

 
 

4. Bevestig 'Betalingen prepareren' met JA 
5. Print de betaallijst uit en sla deze desgewenst op 
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6. Klik het programma 'Betalingen Salarissen' éénmaal op de nieuwe batch 
7. Druk op button 'Controleer batch' 

 

 
 

8. Op tab2 worden fouten rood gemarkeerd, corrigeer deze 
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9. Ga terug naar de eerste tab, klik nogmaals één keer op de nieuwe batch 
10. Klik op button 'Prepareer Pain/SEPA' 
11. Klik op button 'Maak Pain/SEPA aan' 
12. Sla het bestand op  
13. De betaalbatch (het bestand dat zojuist aangemaakt is) kan nu aangeboden 

worden op de website van de bank 
 

 

4.3.9 Verwerk in grootboek 
 
Wanneer u ook gebruikt van AaFinancieel is het van belang om de loonkosten en 
reserveringen door te voeren in de financiële administratie. Dit kan met de knop Verwerk 
in grootboek 
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Opmaken loonjournaalpost 
 

1. Ga naar AaSalaris – Salariskalender 
2. Selecteer de juiste maand/ periode en ga naar het tweede tabblad 
3. Druk op de button 'Verwerk in grootboek' 
4. Maak een print van de loonjournaalpost en sla deze desgewenst op 

 
Wanneer alle looncomponenten correct aan een grootboekrekening zijn gekoppeld wordt 
er automatisch een loonjournaalpost in het dagboek Memoriaal Salaris aangemaakt. 
 
Mocht blijken dat er componenten zijn die niet correct gekoppeld zijn volgt onderstaande 
melding. 
 

 
 
Het bestand wordt wel opgemaakt en daar is ook terug te zien welke koppelingen 
ontbreken. Indien deze vervolgens worden gecorrigeerd/ aangevuld in Onderhoud 
tabellen AaSalaris – tab Componenten, dan kan de handeling opnieuw uitgevoerd 
worden. 
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De uitdraai van de loonjournaalpost wordt ook altijd opgeslagen onder Algemeen – 
Historie afgedrukte documenten. Daar kunt u dan ook over voorgaande jaren nog de 
loonjournaalpost terugvinden. 
 

 
 
Tevens kan er met parameter ‘ka15’ voor gekozen worden om altijd de cumulatieve/ 
jaartotalen mee af te drukken. Dit wordt geadviseerd, zodat u over de loonjournaalpost 
van december ook de jaartotalen van dat betreffende jaar terug kunt vinden.  

4.3.10 Kostenspecificatie op afdelingsniveau 
 
Ook is het mogelijk om de kostenspecificatie op afdelingsniveau te maken. Hierbij wordt 
het bestand van de loonjournaalpost per afdeling opgemaakt. Afhankelijk van het gebruik 
van kostenplaatsen kan dit eventueel ook inzichtelijk gemaakt worden in de financiële 
administratie.  

4.3.11 Overige reserveringen 
 
Niet alle bedragen worden automatisch via de salariskalender gejournaliseerd/ 
opgenomen in de financiële administratie. Indien u ook de reservering van de 
eindejaarsuitkering of verlofuren wenst door te voeren wordt u verwezen naar een 
andere paragraaf van deze handleiding. 
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5 Aangiften versturen 
 
Wanneer u de salarisadministratie zelf uitvoert via AaSalaris bent u ook zelf 
verantwoordelijk voor het doorvoeren van de diverse aangiften. Via het systeem kunnen 
er 3 aangiften (semi) automatisch doorgevoerd worden naar de betreffende instantie. 
 

 Aangifte Loonheffing 
 Levering Premie en Gegevens APG 
 Aangifte PAWW 

5.1 Aangifte Loonheffingen 
 
Ná de verloning dient de ingehouden loonheffing aangegeven te worden bij de 
Belastingdienst. Dit kan met het programma ‘Aangifte loonheffingen’.  
Hierbij is het belangrijk dit tijdig door te geven en wel binnen het betreffende tijdvak 
waar de aangifte betrekking op heeft. De einddatum van het tijdvak per periode kan 
teruggevonden worden in Onderhoud tabellen AaSalaris – Tijdvakken jaar. 
 
Onderstaand de stappen voor het doorvoeren van een reguliere aangifte. 
Vervolgens wordt kort nog besproken hoe om te gaan met eventuele correcties en 
wijzigingen. 

5.1.1 Aangifte LH versturen 
 

1. Ga naar AaSalaris – Aangifte Loonheffingen 
2. Controleer periodegegevens boven in het venster. Links moet de juiste periode 

worden aangewezen. 
3. Klik op ‘Vernieuwen aangifte’, gegevens worden opgehaald en berekend. Bij de 

vraag om op te slaan kiest u voor ja.  
 

 
4. Er verschijnen nu een aantal bedragen in het scherm van de berekening van de 

aangifte. 
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Let op: het kan zijn dat het systeem al controleert op een aantal gegevens, waardoor 
opslaan niet mogelijk is als hier fouten in worden geconstateerd. Deze dienen dan eerst 
opgelost te worden bij de betreffende werknemer, waarna het vernieuwen opnieuw moet 
worden uitgevoerd. 
 

 
 

5. Klik op Opmaken actuele aangifte (druk blad 1 af, voor eigen administratie). 
 

 
 

6. Klik op (het tweede) tabblad Aangifte betreffende maand 2018. 
7. Klik op Nieuwe aangifte, wacht tot gereed. 
8. Klik op Verzenden. 
9. Klik (met tussenpozen) op Ontvang berichten. 

Let op: in het rechter venster verschijnt een antwoord. Even wachten (een aantal 
seconden), er moet 2 of meer keer een antwoord komen. Bij het bericht met code 
500 ervoor is het klaar, dit is het bericht dat de loonaangifte op ‘verwerkbaar’ 
stelt. De Belastingdienst heeft 72 uur om de melding te mogen verstrekken. 

10. Controleer of de Status op ‘Verwerkbaar’ staat. Indien dit het geval is dan is de 
loonaangifte correct verzonden en aangekomen bij de Belastingdienst. 
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11. Controleer eveneens op het 1e tabblad of de datum van de verwerking correct 
genoteerd staat.  
 

 
 

5.1.2 Eindheffingen 
 
Door AaSalaris worden eindheffingen op spaarloon en doorlopend afwisselend gebruik 
van bestelauto’s automatisch berekend en aangegeven. Andere eindheffingen en/of 
afdrachtsverminderingen die handmatig berekend zijn, kunnen ingevoerd worden 
wanneer parameter xl53=1. 
 
Belastingdienst:  
“Over bepaalde vormen van loon heffen wij de loonbelasting en eventuele 
volksverzekeringen in de vorm van een zogenaamde eindheffing, Deze eindheffing houdt 
u niet in op het loon van uw werknemer(s) maar komt voor uw rekening.” 
 
Vraag advies aan uw boekhouder/accountant 
Voor het (eventueel) invoeren van eindheffingen kunt u advies vragen aan uw 
boekhouder/accountant. 
 
AaSalaris – Aangifte loonheffingen 
Bij het aanmaken of vernieuwen van de aangifte wordt eerst onderstaande dialoog 
getoond: 
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 Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen etc.: wordt maar door een beperkt 
aantal overheidsinstellingen toegepast. In het handboek loonheffingen 2017 
worden deze uitkeringen en bijbehorende eindheffing niet behandeld. 

 Eindheffing loon met een bestemmingskarakter: kan niet handmatig ingevoerd 
worden. 

 Eindheffing spaarloon: kan niet handmatig ingevoerd worden. 
 Eindheffing moeilijk te individualiseren loon: kan niet handmatig ingevoerd 

worden. 
 Eindheffing geschenken in natura: kan niet handmatig ingevoerd worden. 
 Eindheffing geschenken in natura: kan niet handmatig ingevoerd worden. 
 Eindheffing bovenmatige vergoedingen en verstrekkingen: kan niet handmatig 

ingevoerd worden. 
 Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto: kan alleen handmatig 

ingevoerd worden als parameter xl54=0 (standaard wordt uitgegaan van een 
berekening door AaSalaris via de administratie van de bedrijfsauto’s (via 
Onderhoud tabellen - auto van de zaak)). 

 Eindheffing VUT-regeling/ Pseudo eindheffing RVU: Bij regelingen voor vervroegd 
uittreden (RVU) en het omslag gefinancierde deel van prepensioenregelingen 
betaalt u eindheffing over de uitkeringen uit deze regelingen, de 
werkgeversbijdragen en -premies (52%).  
In sommige gevallen wordt een ontslagvergoeding ook gezien als RVU-regeling 
(ook 52%). Voordat u een ontslagvergoeding uitbetaalt, kun u aan de 
Belastingdienst vragen of deze ontslagvergoeding gezien wordt als een RVU-
regeling. U krijgt dan een beschikking (waartegen u bezwaar kunt maken). 

 Eindheffing overschrijding forfaitaire werkkostenregeling: maximaal 1,2% van het 
totale fiscale loon, de vrije ruimte, mag besteed worden aan onbelaste 
vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Daarnaast zijn er nog 
gerichte vrijstellingen en nihil waarderingen (zie link hieronder). Binnen de vrije 
ruimte betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag buiten de vrije ruimte 
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betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.  
https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/stappen
plan-stap_8_eindheffing_werkkostenregeling.html  

 Afdrachtsvermindering onderwijs: kan niet handmatig ingevoerd worden. 
 Afdrachtsvermindering speur- en ontwikkelingswerk: om de werkgelegenheid te 

stimuleren en onderzoek te bevorderen zijn er afdrachtsverminderingen. 
https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s
-afdrachtverminderingen.html#HL-25.1  

 
Meer informatie: 
https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-
eindheffingen.html#HL-24.2  
 

5.1.3 Aangifte LH corrigeren 
 
Zoals eerder aangegeven dient de aangifte van een bepaalde periode binnen het 
loontijdvak aangegeven te zijn bij de Belastingdienst. Bent u te laat dan kan er een 
sanctie opgelegd worden vanuit de Belastingdienst. 
 
Heeft u, ná het indienen, nog wijzigingen doorgevoerd in de (individuele) verloning van 
werknemer(s) dan dient dit ook gecorrigeerd te worden in de aangiften. 
Hierbij is er een verschil of de aangifte OPNIEUW ingediend dient te worden (dit mag 
alleen indien het tijdvak nog open staat) of wanneer het tijdvak waarin de correctie valt 
al gesloten is dan hoeft de correctie enkel VERNIEUWD te worden en worden de 
correcties meegenomen is de eerstvolgende aangifte. 
 
Correctie buiten het tijdvak 
Indien bijvoorbeeld een correctie in januari heeft plaatsgevonden, dan komt er bij de 
loonheffing een vinkje te staan in de kolom Update. Omdat periode 1 al gesloten is, dient 
enkel de regel Vernieuwd te worden. Het vinkje verdwijnt dan en de correctie(s) worden 
meegenomen in de eerstvolgende aangifte. In dit geval de aangifte van periode 8. 
 

 
 
Correctie binnen het tijdvak 
Stel u heeft periode 9 verloond en aangegeven bij de Belastingdienst. Mocht nu blijken 
dat er nog een correctie moet plaatsvinden op het loon/ werkschema van een werknemer 
dan dient de aangifte over periode 9 opnieuw aangegeven te worden. 
U krijgt tijdens het verwerken van de correctie de volgende melding. 
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Wanneer nu het programma Aangifte loonheffingen opnieuw geopend wordt. Wordt in de 
kolom Update een vink geplaatst bij periode 9. 
 
Deze dient vernieuwd te worden én omdat het tijdvak nog open is, dient de aangifte op 
tab 2 ook opnieuw aangegeven te worden!  
 

 
 

 
 
Let op: in sommige gevallen kan het voorkomen dat in een bepaalde periode een 
aangifte al of nog op de status ‘geprepareerd’ staat. In dat geval verschijnt onderstaande 
melding en dient dit eerst aangepast te worden alvorens een aangifte vernieuwd kan 
worden. 
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Op tab 2 kan dit bericht ‘geannuleerd’ worden (login als sysman). Raadpleeg bij twijfel 
altijd de helpdesk van AaRiverside. 
 

 
Correctie voorgaande jaren/ intrekkingen 
Indien de correcties verdergaande gevolgen hebben of plaats moeten vinden in 
voorgaande jaren kunnen de implicaties t.b.v. de aangifte en de Belastingdienst groter 
zijn. In sommige gevallen krijgt men dan te maken met een intrekking van de aangifte of 
een individuele werknemer.  
 
Wanneer dit van toepassing is dient dit samen met de betreffende consultant van 
AaRiverside opgepakt te worden. 
 

5.2 Levering Premie en Gegevens APG 
 
Nadat de aangifte loonheffing is doorgevoerd kan de aangifte van de pensioengegevens 
doorgevoerd worden. Hiervoor is het programma Levering Premie en Gegevens APG. 
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In tegenstelling tot de aangifte loonheffing bij de Belastingdienst wordt er bij APG minder 
streng gecontroleerd op tijdvak. Uiteraard is het belangrijk om de 1e aangifte binnen het 
tijdvak aan te geven. Echter bij correcties dient de volledige aangifte ALTIJD opnieuw 
ingediend te worden. 
 
Onderstaand de stappen voor het doorvoeren van een reguliere aangifte. 
Vervolgens wordt kort nog besproken hoe om te gaan met eventuele correcties en 
wijzigingen. 

5.2.1 Aangifte APG versturen 
 

1. Ga naar AaSalaris – Levering premie en gegevens APG 
2. Controleer periodegegevens boven in het venster, tab 1 Periodes 
3. Klik op Vernieuwen opgave, gegevens worden opgehaald en berekend 

 

 
 

4. Klik op opslaan. Bedrag Totaal premies verschijnt 
 
Let op: het kan zijn dat het systeem al controleert op een aantal gegevens, waardoor 
opslaan niet mogelijk is als hier fouten in worden geconstateerd. Deze dienen dan eerst 
opgelost te worden bij de betreffende werknemer, waarna het vernieuwen opnieuw moet 
worden uitgevoerd. Dit kan echter pas nadat ook de aangifte loonheffing vernieuwd is. 
 

 
 

5. Klik op Opmaken actuele opgave.  
6. Druk 1e pagina af (eigen administratie) 
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7. Klik op Verstuur LPG APG XML-bestand 
Alvorens het bestand verstuurd kan worden dient deze eerst opgeslagen te 
worden. Doe dit ZONDER de naam aan te passen. De tenaamstelling van het 
bestand dient namelijk in dat format aangeleverd te worden bij APG, bijv. 
sbc.M9977769.20180424.08.53.49.13147582 

8. Vervolgens wordt het bestand, via een dataportal, verstuurd naar APG  
9. In het tabblad Periodes verschijnt de Datum opgave. 

 

 
 
Vanuit APG ontvangt u vervolgens geen e-mail ter bevestiging van ontvangst, maar wel 
een e-mail met de volgende melding; 

- De zending is door hen geaccepteerd 
- De zending is door hen geweigerd 

 
U dient dan in te loggen op de website van APG om de details van eventuele fouten en/of 
aandachtspunten in te zien (https://pensioenaangifte.apg.nl). Zie dan bij SWP (naast de 
home button) voor de gegevens van de zending die u in wilt zien.  
 
Bijzonderheden; 

- Indien geboortedatum niet bekend is moet een bestaanbare geboortedatum 
ingevuld worden. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn, het jaar schatten en 
voor de dag en maand 01-07 invullen, indien de dag en de maand niet bekend 
jaar eveneens 01-07-jaar. Als de dag niet bekend is gebruikt de dag 16-maand-
jaar 

- Inkomstenverhouding wordt nu ook meegenomen bij APG 
- Bij uitdiensttreding is de reden uit dienst verplicht om in te geven 
- Oproepkrachten of nulverloning (ook indien geen uren, maar alleen 

eindafrekening)  werkschema is Onregelmatige deeltijd met minimaal 2 uur per 
week en code E bij Invloed verzekeringsplicht  

- Indien er per 4-weken wordt verloond en een werknemer 21 jaar wordt dient er 
een nieuw dienstverband aangemaakt te worden, ingaande op de 21e verjaardag. 
Het bestaande dienstverband wordt dan afgesloten op de dag voor de 21e 
verjaardag, inclusief eindafrekening en reden uit dienst Overig. Bij de 
eindafrekening dient sowieso de afrekening van het vakantiegeld te zitten. Voor 
de eindejaarsuitkering is men daar vrij in. Het verlof kan wel handmatig 
overgenomen worden naar het nieuwe dienstverband  

- Ditzelfde geldt wanneer een werknemer 67 wordt en doorwerkt na zijn 67e. 

Hiervoor dient ook een nieuw dienstverband te worden aangemaakt per die dag 
en het oude afgesloten te worden op de dag voorafgaand.  
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5.2.2 Aangifte APG corrigeren 
 
Vanuit APG wordt op het webportal aangegeven waar eventuele fouten zitten die 
opgelost dienen te worden in AaSalaris. Kijk altijd eerst goed op de website om te zien 
wat de inhoud van de melding is en op welke werknemer deze betrekking heeft. 
Hierbij wordt door APG ook nog onderscheid gemaakt tussen verwerkbare, 
onverwerkbare en onwaarschijnlijke fouten. Afhankelijk van het type melding dient 
verdere actie ondernomen te worden.  
 
Een voorbeeld van een aantal meldingen wordt hieronder kort omschreven. Let wel APG 
kan zijn codes en omschrijvingen veranderen, vraag dus altijd goed na wat het exact is 
en neem vervolgens contact op met onze helpdesk. 
 
Onverwerkbare fouten 

- 120 Bij code meetelling Ja is 1 premie of productloon verplicht  standaard staat 
deze code op Ja en dan moet er ook minimaal 1 productloon aangeleverd worden. 
Indien het voorkomt dat een werknemer die niet verplicht is om pensioen op te 
bouwen (bijv. indien sprake is van onbetaald verlof gedurende een volledige 
inkomstenverhouding), dan dient deze code op Nee gezet te worden.  

- Dit kan bijvoorbeeld door de Inc. ink. Vermindering aan te passen. 
 
Verwerkbare fouten (deze dienen ook opgelost te worden) 

- 141 Aangeleverde uren te laag  deze melding komt voor op het moment dat het 
daadwerkelijk aantal gewerkte uren per week lager is dan de opgegeven uren per 
week onder tabblad 3 bij de werknemer. Dit heeft te maken met de berekening 
van de deeltijdfactor. Bij oproepkrachten zal dit het meeste voorkomen, omdat 
hier dan een minimaal aantal uur staat, maar het voor kan komen dat er een nul 
verloning is.  

- Uurloon ligt onder het minimum uurloon  dit kan voorkomen indien een 
werknemer bijvoorbeeld ziek is en er ziektegeld ingehouden wordt. Als dit meer is 
ten opzichte van het te verdienen brutoloon/ het aantal uur en daardoor onder het 
minimumloon uitkomt. Of bijvoorbeeld wanneer er sprake is van loondispensatie. 
Dan dient de werknemer hiervan ook een afschrift van het UWV te hebben.  

 
Wanneer duidelijk is wat de melding betreft kan de aanpassing doorgevoerd worden in 
AaSalaris. Afhankelijk van het type wijziging kan het soms noodzakelijk zijn om te 
werken met ‘Nieuw set componenten’ op tab 9 bij de werknemer. Eventuele wijzigingen 
bijvoorbeeld in het werkschema worden dan pas meegenomen.  
 
Na de wijziging bij de betreffende werknemer dient de aangifte loonheffing vernieuwd te 
worden en daarna kan de aangifte APG vernieuwd, opgemaakt en ingediend worden. 
Hier worden per periode geen vinkjes aangegeven. Het is dus belangrijk dat u zelf weet 
welke periode(s) het betreft. 

5.3 Aangifte PAWW 
 
Vanaf juli 2018 is de Stichting PAWW in gang gezet. PAWW staat voor Private Aanvulling 
WW en WGA en is bedoeld om werknemers een aanvullende uitkering te kunnen bieden 
ná afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering. U bent als 
werkgever verantwoordelijk voor de inhouding en afdracht van deze bijdrage aan deze 
Stichting. Hiervoor dient elke periode 0,2% ingehouden te worden op het brutoloon van 
de werknemers. Werknemers binnen het C-deel (administratieve functies) en boven de 
AOW-leeftijd zijn uitgesloten.  
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De inhouding bij de werknemers gebeurt automatisch en wordt berekend onder 
component 856 SPAWW.  

5.3.1 Aangifte PAWW uitdraaien 
 
Het indienen van de aangifte PAWW dient handmatig te gebeuren op het portaal van de 
stichting (www.spaww.nl).   
 
Om de gegevens te genereren die nodig zijn bij deze aangifte gaat u naar het 
programma ‘Overzicht loongegevens’.  
 
Zorg ervoor dat de document definitie ‘sallistspec58’ toegevoegd is aan de database. 
 

1. Ga naar AaSalaris – ‘Overzicht loongegevens’ 
2. Kies hier voor de betreffende periode 
3. Kies voor ‘Aangifte PAWW’ 
4. Maak document 
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6 Overzicht loongegevens 
 
De module AaSalaris biedt u ook de mogelijkheid om een aantal rapportages of 
overzichten uit te draaien van de gegevens die door deze module worden gegenereerd. 
Onderstaand worden twee programma’s besproken welke hiervoor gemaakt zijn. 
 

6.1 Overzicht loongegevens 
 
Het programma Overzicht loongegevens biedt u een aantal mogelijkheden voor het 
uitdraaien van overzichten of doorzetten van reserveringen naar de financiële 
administratie. Onderstaand kort per overzicht een andere uitleg. 

6.1.1 Aangifte PAWW 
 
Zie voor meer informatie hoofdstuk 5. 

6.1.2 Betaallijst 
 
Zie voor meer informatie hoofdstuk 4. Hierin wordt beschreven hoe vanuit de 
salariskalender de betaallijst en de betaalbatch opgemaakt kunnen worden. 
 
Tevens kan de betaallijst ook los van de salariskalender uitgedraaid worden. 
Hiervoor kiest u het overzicht en de betreffende periode. Het overzicht wordt dan 
uitgedraaid op de gegevens, zoals deze op dat moment in de salariskalender zijn 
opgemaakt. 
 

 

6.1.3 Eindejaarsuitkering 
 
Voor het reserveren van de eindejaarsuitkering in de financiële administratie wordt u 
verwezen naar hoofdstuk 7. Hier vindt u meer informatie over de inrichting en de 
werking. 
 
Echter is het ook mogelijk om zonder de koppeling met de financiële administratie een 
overzicht uit te draaien van de eindejaarsuitkering. 
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6.1.4 Overzicht looncomponenten 
 
Dit overzicht geeft informatie over de verwerkte looncomponenten van een bepaalde 
periode. Eventueel met de mogelijkheid deze op te laten slaan onder Historie afgedrukte 
documenten.  
 

 
 

6.1.5 Overzicht verlof/ verzuim 
 
Wanneer gekozen wordt voor dit overzicht vindt u informatie terug over de verwerkte 
verzuimregels die ook vermeld staan op tab 3 bij Beheer werknemers. Dit kunt u per 
afdeling, werknemer of voor een specifieke periode uitdraaien. 
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6.1.6 Rapportage componenten 
 
Met dit overzicht kunnen een of meerdere looncomponenten gekozen worden welke in 
een verslag of in een grid getoond worden. Hierbij is er de mogelijkheid om te kiezen 
voor de waarden t/m de huidige periode, per periode en kan er aangegeven worden of 
ook optionele componenten gekozen mogen worden. 
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6.1.7 Reservering vakantiegeld 
 
Het vakantiegeld wordt jaarlijks uitbetaald in mei en maandelijks opgenomen in de 
loonjournaalpost. Echter hierbij wordt er geen uitsplitsing van het vakantiegeld per 
werknemer gemaakt. Met het overzicht Reservering vakantiegeld kunnen deze bedragen 
opgeroepen worden. 
 
Zie eventueel ook nog hoofdstuk voor een nadere uitleg over de reservering van 
salarissen. 
 

 

6.1.8 Salarisspecificatie 
 
In hoofdstuk 4 wordt uitgelegd hoe tijdens de verloning de salarisspecificatie opgemaakt 
kan worden. Echter kan deze ook nog los afgedrukt worden via Overzicht loongegevens. 
Hier kan dan een specifieke periode of een t/m periode gekozen worden per werknemer 
of afdeling.  
 
Zie ook hoofdstuk 8 voor het programma ‘Vervaardigen salarisspecificaties’. 

6.1.9 Verlof specificatie 
 
Er kan voor gekozen worden om per periode, naast de salarisspecificatie, ook de 
verlofspecificatie van de werknemer op te maken. 
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Deze kan dan ook bewaard worden in het digitale dossier, maar bijvoorbeeld ook direct 
geconverteerd worden naar de Personeelsportal en de Rayonmanagersportal. 
 
Na elke verloning kan de werknemer of rayonleider dan het recente saldo van het verlof 
inzien.  
 
Zie ook de diverse parameters bij Onderhoud tabellen AaSalaris – Parameters bedrijf 
(xl16 e.v.) 
 

 

6.1.10 Verzamelloonstaat 
 
De verzamelloonstaat is met name voor controle en audits van belang. Met dit overzicht 
worden de loongegevens weergegeven. Met de extra selectie kan bijvoorbeeld ook 
aangegeven worden dat u periode Januari t/m Juni wenst te selecteren. Dit kan dan door 
aan te geven dat u periode Juli selecteert, maar aangeeft ‘periode < 18xxx’  
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6.1.11 Verzamelloonstaat APG 
 
Dit overzicht geeft de loongegevens weer die van belang zijn voor de pensioenen. 

6.1.12 Waardering verlofuren 
 
Met waardering verlofuren kan het saldo aan openstaand verlof bij werknemers 
opgevraagd worden. Tevens kan met deze functionaliteit ook een reservering van het 
verlof opgenomen worden in de financiële administratie. 
 
Zie voor meer informatie ook hoofdstuk 8 onder het kopje Reservering salarissen. 
 

 

6.2 Jaaroverzichten 
 
Dit programma is gemaakt voor het opmaken/ afdrukken/ mailen van de jaaropgaven 
van werknemers en voor de jaarsluiting van de salarissen naar een nieuw boekjaar.  
 
Dit programma zal ook enkel gebruikt worden tijdens de jaarovergang, welke u samen 
met de consultant doorloopt. 
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7 Bijzonderheden 
 

7.1 Loonbeslagen 
 
Loonbeslagen of schuldvorderingen bij werknemers kunnen in verschillende vormen voor 
komen en ook naast elkaar lopen. 
Voor het invoeren van loonbeslagen kan er gekozen worden voor het Soort loon – 
Regulier 1 t/m 7. Per situatie dient bekeken te worden hoe dit zich dit vertaald naar de 
verloning van de werknemer. 
 
Voorbeeld 1: werknemer heeft 1 loonbeslag t.b.v. deurwaarder x met een beslagvrije 
voet van 654,96 euro 
 
Op de eerste regel komt Regulier 1, waarbij het bedrag van de beslagvrije voet 
ingegeven wordt. Bij Bankrekening komt het rekeningnummer van de werknemer te 
staan. 
 
Vervolgens komt er regel met Regulier 2 om in te geven dat alles boven het ingevulde 
bedrag naar de deurwaarder moet. Hier wordt het bedrag leeggelaten en worden de 
gegevens van de deurwaarden ingegeven.   
 

 
 
Voorbeeld 2: werknemer heeft een loonbeslag t.b.v. Zorginstituut of Gemeente of 
Belastingdienst 
 
Loonbeslagen van bovengenoemde instanties krijgen vaak voorrang op de rest van de 
loonbeslagen. Deze dienen als Regulier 1 ingericht te worden en al het overige wordt dan 
naar een andere partij of de werknemer overgemaakt. 
 
Geef op Regulier 1 het vaste bedrag in en bij Regulier 2 dat de rest naar de werknemer 
overgemaakt moet worden. Vul hier dan ook geen bedrag in. 
 

 
 
Voorbeeld 3: werknemer heeft meerdere loonbeslagen 
 
Afhankelijk van de situatie bekijken wat bij Regulier 1, 2, 3 en eventueel verder 
ingegeven dient te worden. 
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Hou zelf bij wanneer het loonbeslag ten einde kan komen. Vaak wordt u hierover 
geïnformeerd door de deurwaarder. AaSalaris geeft zelf geen signaal wanneer het 
loonbeslag niet meer ingehouden zou moeten worden. Het totaal in te houden bedrag is 
tenslotte ook niet bekend.  
 
Tip: gebruik hiervoor eventueel de ‘Hint bij verloning’ onder tab 4.  

7.2 Tijd-voor-tijd/ Spaaruren 
 
INSTELLINGEN 
 
code omschrijving Waarde Uitleg 

a112 Activiteitcodes spaaruren opbouw spby 
Zie ook de 
urenactiviteiten in 
AaPersoneel 

a113 Activiteitcodes spaaruren opname 
 

spaf idem 

a114 Activiteitcodes tijd-voor-tijd opbouw ttby idem 
a115 Activiteitcodes tijd-voor-tijd opname ttaf idem 

a116 
Update sleutel medewerker 
AaPersoneel bij synchronisatie  0.23 of 0  

0.23 = 12/52 
0 = (geen 
automatisme) 

xl19 Opmaak urenopbouw t/m de periode  0=niet, 1=wel 
xl20 Opmaak urenspecificatie in de periode   0=niet, 1=wel 

xl21 Saldo spaaruren en/of tijd-voor-tijd in 
verlofspecificatie  

 0=niet, 1=wel 

  Onderhoud tabellen AaPersoneel   

pb03 Activiteitcode(s) voor urenlijst 
Bijv. auto, vlof, ziek, 
bv, o125, t30, t50, 
t150, ttby, ttaf 

 

 Onderhoud tabellen ItsClean    

cp25 Werkelijke uren activiteiten  
Eventueel toevoegen 
urenactiviteit 

fw02 Activiteitcode normale uren  idem 
lp26 Verlof activiteiten  Zie ook lp25 en lp27 
wp05 Activiteitcodes  idem 
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Op de salarisstrook worden bij zowel de periodegegevens (opname & opbouw) als de 
cumulatieve (eindsaldo) de spaaruren en tijd-voor-tijd getoond 
 

 

 

7.2.1 Tijd-voor-tijd 
 
Voor het gebruiken van tijd-voor-tijd zijn er 2 urensoorten van toepassing; 
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– ttaf = Opnemen van tvt uren 
– ttby = Opbouwen van tvt uren 
 
Werkwijze opbouwen tijd-voor-tijd-uren 
 

1. Ga naar Projecturenregistratie 
2. Zoek het project op waarbij tijd-voor-tijd-uren opgebouwd moeten worden 
3. Open voor wijzigen 

 

 
 

4. Voer de uren die als tijd-voor-tijd opgebouwd moeten worden in met de activiteit 
“ttby” 

5. Sla de gegevens op. 
 
In de Salarisadministratie zullen deze uren geregistreerd worden als tijd-voor-tijd-uren  
 

 
Op de loonstrook worden de opgenomen tijd-voor-tijd-uren getoond. 
 
Werkwijze opnemen tijd-voor-tijd-uren 
 

1. Ga naar Projecturenregistratie 
2. Zoek het project op waarbij tijd-voor-tijd-uren opgebouwd moeten worden 
3. Open voor wijzigen 
4. Voer de uren die als tijd-voor-tijd opgenomen moeten worden in met de activiteit 

“ttaf” 
5. Sla de gegevens op 

 

7.2.2 Spaaruren 
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Voor het verwerken van spaaruren worden dezelfde handelingen verricht als bij de tijd-
voor-tijd uren zoals hierboven besproken. Echter dienen dan de urenactiviteiten ‘spby’ en 
‘spaf’ gekozen te worden.  
 

7.3 Loonsverhoging 
 
Afhankelijk van wat in de CAO SGB is opgenomen m.b.t. het loongebouw kan er jaarlijks 
of twee keer per jaar een loonsverhoging plaatsvinden. Deze loonsverhoging zal per de 
1e dag van de periode in gaan, bijvoorbeeld per 1 juli 2018 voor maandverloning of per 
18-06-2018 voor de 4-wekelijkse verhoging.   
In ItsClean kan een loonsverhoging op 3 manieren doorgevoerd worden.  
 
1) Handmatig via Beheer werknemers  
2) Via het programma 'Werknemerslijsten'  
3) Via het programma 'Beheer SGB-uurlonen'  
 
Afhankelijk van het gebruik van AaSalaris en het aantal werknemers zal hierin 
een keuze gemaakt moeten worden. Meer informatie m.b.t. het doorvoeren van 
de loonsverhoging vindt u voorafgaand aan de betreffende periode terug op 
onze website. Hou ook altijd de communicatie (vaak via mailing) vanuit 
AaRiverside in de gaten.  
 
https://www.aariverside.com/new/Klanten/Loonsverhoging_01-07-2016  

7.4 Vakantiegeld 
 
CAO SGB - Artikel 26 
Afhankelijk van de inrichting zal het vakantiegeld in mei inclusief of exclusief de periode 
uitbetaald worden. 
 
code omschrijving Waarde Uitleg 

ka04 
Periodenummer uitbetaling 
vakantiegeld 5 Periode 5 of maand mei 

ka09 Vakantiegeld incl. periode  0 0=niet, 1=wel 
a006 Vakantiegeld wg=8,wn=8,res=1  

 
Wanneer deze parameters goed ingericht zijn wordt het vakantiegeld automatisch via de 
salariskalender vrijgegeven bij het berekenen van de lonen in die periode. 
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7.5 Eindejaarsuitkering 
 
CAO SGB - Artikel 15  

- WN moet minimaal 6 maanden in dienst zijn, 
- 2,2% over bruto-inkomen (ex vakantietoeslag en VET), 
- 2,4% voor WN die op 1-12-2017 8 of meer dienstjaren heeft, 
- Uitkeren in December of P13, 
- Zo veel mogelijk uitkeren als netto reiskostenvergoeding (woon-werk), de rest 

wordt bruto uitgekeerd. 
 
Let op: i.v.m. de bepaling van het aantal dienstjaren kan de Datum in dienst functioneel 
meegeteld worden. Deze Datum in dienst functioneel is een afwijkende datum, voor 
bijvoorbeeld werknemers die overgenomen zijn van een ander bedrijf.  
 
Controle/ inrichting AaSalaris: 
- EJU wordt berekend over alle componenten met de functie: Brutoloon vast, Brutoloon 
uren, Overwerk, Brutotoeslag en Brutotoeslag met vakantiereservering, 
 
Code omschrijving Waarde Uitleg 

a109 Componentcodes uitzondering 
eindejaaruitkering SGB 

315,361 standaard uitzonderingen 
componenten 315 en 361 (VET), 

a011 
Datum in dienst functioneel bij 
EJU SGB 

1 
bij 1 wordt de datum in dienst 
functioneel gebruikt, anders de 
“gewone” datum in dienst 

ka11 
Periodenummer uitbetaling 
eindejaaruitkering 0 

Standaard op 0, omdat je zelf in 
de betreffende periode de EJU 
oproept 

ka12 Component eindejaaruitkering 228 of 362 
Afhankelijk bruto of netto 
uitbetaling 

ka13 Eindejaaruitkering incl. periode 1 0=niet, 1=wel 
ka23 Factor eindejaarsuitkering SGB 0  

t062 Eindejaarsuitkering netto 
(reiskosten) 

per=-1,fun=16 Voor netto uitbetaling 

xl39 
Wijzigen datum in dienst 
functioneel 1 1 = toegestaan 

 

7.5.1 Bruto uitbetaling 
 

1. Zorg ervoor dat parameter ‘ka12’ op component 228 staat 
2. Maak de lonen op de gebruikelijke wijze (prepareer, importeer en bereken). 
3. Eventueel eindafrekeningen verwerken (het kan zijn dat het EJU-bedrag anders 

wordt, oude bedrag wordt door systeem overschreven). 
4. Ga vanuit de salariskalender (openen voor wijzigen) linksboven naar Record en 

kies voor Eindejaarsuitkering SGB. 
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7.5.2 Netto uitbetaling 
 

1. Zorg ervoor dat parameter ‘ka12’ op component 362 staat  
2. Maak de lonen op de gebruikelijke wijze (prepareer, importeer en bereken). 
3. Eventueel eindafrekeningen verwerken (het kan zijn dat het EJU-bedrag anders 

wordt, oude bedrag wordt door systeem overschreven). 
4. Ga vanuit de salariskalender (openen voor wijzigen) linksboven naar Record en 

kies voor Eindejaarsuitkering SGB. 
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Hulpmiddel bij bepalen netto reiskosten 
 
AaPersoneel - Jaaroverzicht medewerkers per project. 
Er wordt over de geselecteerde periode berekend hoeveel dagen een medewerker op een 
pand/object/project gewerkt heeft. 
 
P22 - Activiteiten t.b.v. Jaaroverzicht medewerkers per project 
P23 - Dienstverband t.b.v. Jaaroverzicht medewerkers per project 
 

 
 

7.6 Nieuw dienstverband 
 
Wanneer een werknemer opnieuw in dienst komt dan dient dit via onderstaande wijze te 
gebeuren. Dit heeft namelijk te maken met het Inkomenstenverhoudingsnummer van de 
werknemer, welke opgehoogd wordt bij elk nieuw dienstverband (i.v.m. aangifte 
Belastingdienst).  
 

1. Ga naar Beheer werknemers - AaSalaris 
2. Zoek de betreffende werknemer op 
3. Zet achter de sleutelnaam een 2 
4. Ga linksboven naar Record en kies voor de mogelijkheid nieuw dienstverband 
5. Sla de gegevens op 

 

 
 
Er is nu een kopie gemaakt van het eerste dienstverband.  
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Wijzigingen: 
- Werknemernummer is aangepast  
- Datum in dienst = dag van vandaag 

- Indien van toepassing Indienst functioneel 
– Datum uit dienst = niet gevuld 
– Nummer Inkomstenverhouding (TAB. 4) is met 1 verhoogd 
– Controleer verdere alle gegevens, werkroosters, uurlonen etc.  

 

7.7 Overname personeel  
 
Wanneer bedrijven in de schoonmaak een bedrijf over wordt genomen zal dit in de regel 
betekenen dat ook het personeel overgenomen wordt. Onderstaand wordt uitgelegd hoe 
dit het beste verwerkt kan worden in AaSalaris en AaFinancieel. 
 
Voorbereiding. 

 Maak een grootboekrekening aan in rubriek 2 met de omschrijving: Overboeken 
reserveringen. 

 Vul in Onderhoud parameters AaSalaris, tab Parameters de parameter xl40 met 
het aangemaakte grootboeknummer.   

Als een werknemer overgenomen wordt door een ander bedrijf in dezelfde branche, is er 
een aantal opties. 

1. De werknemer gaat uit dienst met een volledige eindafrekening. 
2. De werknemer gaat uit dienst, maar neemt een aantal opgebouwde rechten mee. 
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Optie 1 
 
Deze variant is de meest eenvoudige. Vul de Datum en Reden uit dienst en maak in de 
laatste periode een volledige eindafrekening. 

Optie 2 
 

1. Vul de Datum en reden uit dienst in.  
2. Maak een verloning en voeg (via Beheer werknemers, tabblad 09) aan de laatste 

periode uitsluitend de Eindafrekening Eindejaaruitkering toe. Voeg aan deze 
verloning een of meerdere componenten 399 toe met de tekst: De verlofuren … 
en het vakantiegeld € …. worden overgedragen. 

3. Maak de salarisspecificaties. 
4. Noteer de waarden voor het gereserveerd vakantiegeld. Zie Beheer werknemers, 

tabblad 5 de waarden onder: WN Actueel en WG Actueel. 
5. Noteer de waarden voor de opgebouwde verlofuren, eventueel gesplitst naar 

wettelijk en bovenwettelijk met de meest recente vervaldatums. 
6. Verwijder de over te boeken reserveringen bij de werknemer. Dit gebeurt via 

Beheer werknemers, klik linksboven op ‘Record’ en daarna op ‘Afboeken 
reserveringen’. 

a. Het Actueel werkgeverbedrag vakantiegeld wordt overgeboekt naar de 
aangegeven grootboekrekening.  

7. Maak een rapport ‘Waardering verlofuren’ van de betreffende werknemer. 
8. Boek via een memoriaalpost het bedrag onder ‘Loon SV’ voor deze werknemer 

over naar dezelfde grootboekrekening. 
9. Voeg een regel toe via Beheer werknemers op tabblad 3 met ‘Vakantie, 1e dag 

periode, laatste dag periode, restant aantal verlofuren, Overboeken en end’. Het 
saldo wordt nu nul. 

10. Betaal de Over te boeken bedragen aan het bedrijf dat de werknemer overneemt. 
Specificeer de 2 bedragen. 

Als een werknemer van een ander bedrijf overgenomen wordt uit dezelfde branche, is er 
een aantal opties. 

1. De werknemer komt in dienst zonder overgenomen rechten. 
2. De werknemer komt in dienst en neemt opgebouwde rechten mee. 

Maak een nieuwe werknemer aan (eventueel Nieuw dienstverband) en vul ook de 
Functionele datum in dienst in. 
 
Optie 1 
 
Dit is verder een standaard situatie. 

Optie 2 
 

1. Vul de waarden voor het gereserveerd vakantiegeld. Zie Beheer werknemers, 
tabblad 5 de waarden onder: Begin WN en Begin WG. 

2. Neem de over te boeken reserveringen bij de werknemer op. Dit gebeurt via 
Beheer werknemers, klik linksboven op ‘Record’ en daarna op ‘Bijboeken 
reserveringen’. Het Actueel werkgeverbedrag vakantiegeld wordt overgeboekt 
naar de aangegeven grootboekrekening.  
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3. Vul op tabblad 3 van Beheer werknemers de overgenomen saldi verlofuren in 
gesplitst in wettelijke (functie saw) en bovenwettelijke (functie sal) met de 
bijbehorende meeste recente vervaldatums. 

4. Ontvang de Over te boeken bedragen van het bedrijf waarvan de werknemer 
wordt overgenomen. 

5. Maak een memoriaalpost voor de 2 bedragen op de aangegeven 
grootboekrekening. 

Vorig fiscaal jaarloon 
Houd rekening met een handmatige instelling van het vorig fiscaal jaarloon. Als de 
overname op 31 december van een jaar plaats vindt, moet het vorig fiscaal jaarloon het 
1e jaar handmatig worden vastgelegd in het nieuwe bedrijf. Als de overname anders dan 
op 31 december plaatsheeft, is een handmatige vastlegging in het 1e, maar ook in het 2e 
jaar vereist.  
 

7.8 Uitbetaling verlofuren 
 
Vervangen! Sallistspec4 (Verlof specificatie) 
 
CAO SGB – artikel 27 
In dit artikel lid 9 staat dat de vervaltermijn van de wettelijke verlofuren 1 jaar na afloop 
van het kalenderjaar is. De vervaltermijn van bovenwettelijke verlofuren bedraagt 5 jaar 
na afloop van het kalenderjaar. 
Wanneer u in Beheer werknemers op TAB3 met de rechtermuistoets klikt, dan kunt u een 
verlofurenspecificatie opmaken. Op dit overzicht staan de urenopbouw wettelijk en 
bovenwettelijk met daarbij de vervaldatums. 
Het laten vervallen van verlofuren is GEEN automatisme.  
 
Uitbetalen verlofuren 
 
Een incidentele uitkering moet op de loonstrook als bijzondere beloning uitgekeerd 
worden. Voor het uitkeren van verlofuren gebruiken we component 227. 
Vermenigvuldig het aantal verlofuren met het uurloon en vul dit bedrag in bij component 
227. Dit bedrag moet verhoogd worden met 8% vakantiegeld, vermenigvuldig met 1,08. 
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Afboeken verlofuren (handmatig) 
Het afboeken van verlofuren is bedoeld om vervallen verlofuren af te boeken. Bij het 
uitkeren van verlofuren moeten deze uren administratief verwerkt worden. 

1. Ga naar Beheer werknemers – TAB 3  
2. Met rechtermuistoets een verlofspecificatie opmaken, hier staan de vervaldatums 

van de verlofuren 
3. Mutatieregel toevoegen: Vakantie – datum – datum – vervallen* - mut** 

* = vervaldatum zoals vermeld op Verlofurenspecificatie  
NB: wanneer er op de verlofurenspecificatie van drie jaren 
verlofuren vervallen, dan worden dit dus op TAB3 minimaal drie 
mutatieregels (maximaal 6: splitsing wettelijk en bovenwettelijk). 

** = mutatiecode wettelijke uren: afw en bovenwettelijke uren afv 
 
Voorbeeld afboeken verlofuren 

 
In dit voorbeeld zien we bij de bovenwettelijke uren 5 mutatieregels en wettelijke uren 4 
mutatieregels met verschillende vervaldatums. 
Stel: we gaan 50 verlofuren uitkeren. 
Begin met afboeken van uren met de jongste vervaldatum (= welke het eerste komen te 
vervallen) en alleen bij de bovenwettelijke uren (officieel mogen wettelijke uren niet 
uitgekeerd worden. Voeg drie mutatieregels Vakantie toe: 
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De verlofspecificatie ziet er als volgt uit: 

 
Waardering verlofuren (Overzicht loongegevens) 
 
Zie hoofdstuk 6 en hoofdstuk 8 voor meer informatie over het waarderen van verlof en 
reserveren van salarissen. 
 

7.9 Afboeken verlofuren 
 
AUTOMATISCH afboeken vervallen verlofuren (groepsgewijs) 

1. Ga naar Overzicht loongegevens – Verlofspecificatie 
NB: deze actie kan ook individueel uitgevoerd worden bij Beheer werknemers 
TAB3 – Verlof en verzuim (rechtsmuistoets kies voor Verlofspecificatie). 

2. Op de verlofspecificatie staat het saldo van verlofuren die vervallen zijn (zowel 
wettelijk als bovenwettelijk).  
 

Voorbeeld verlofspecificatie: 

 
 
Wanneer al deze uren mogen vervallen: 

3. Zet vink ‘Afboeken verlof’ aan, 
4. ALLE uren die mogen vervallen worden afgeboekt.  



   © AaRiverside BV 

 

 Gebruikershandleiding AaSalaris - 67 - 

 
Voorbeeld met vervallen verlofuren 

 
Bij Beheer werknemers – TAB3 worden de vervallen uren geregistreerd. 
 

 
 

7.10 Vakbondscontributie 
 
CAO SGB - artikel 41 
De werknemer kan bij de werkgever een verzoek indienen tot verlaging van het loon in 
de maand december van de 2017 en 2018 ter hoogte van de door hem in het betreffende 
kalenderjaar betaalde kosten voor het lidmaatschap van een werknemersorganisatie. De 
werkgever zal dit verzoek inwilligen, in ruil voor de kostenvergoeding gelijk aan de 
betaalde lidmaatschapskosten. 
 
Maak twee componenten aan (tussen 350 en 398): 
370 | brutotoeslag | Vakbondscontributie aftrek | periode | per=-1,fun=3,ppr=-1 
371 | onbelaste toeslag/inhouding | Vakbondscontributie bijtelling | periode | per=-
1,fun=5 
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1. Bereken de loonstrook zoals gebruikelijk 
2. Voeg component Vakbondscontributie aftrek toe en vul daar de kosten van het 

lidmaatschap in (-/-) 
3. Voeg component Vakbondscontributie bijtelling toe en vul daar de 

kostenvergoeding in (+) 

 
 
NB: Deze componenten hebben geen invloed op pensioenpremie en vakantiegeld (Let op: 
de regeling van de betreffende werknemersorganisatie kan hiervan afwijken). 
 
NB2: Doordat met deze componenten het brutoloon van één maand verlaagd wordt, kan 
de werknemer hierdoor, als deze in een arbeidsongeschiktheidssituatie terecht komt, een 
lagere arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. 

7.11 Transitievergoeding 
 
De transitievergoeding wordt via een aparte inkomstenverhouding berekend. Een van de 
redenen is dat de groene tabel (Inkomsten uit vroegere arbeid) moet worden toegepast. 
Daarnaast worden er geen pensioenpremies en geen reservering vakantiegeld berekend 
en blijven diverse werkgeverspremies achterwege. ZVW-premie wordt wel berekend. 
 
Om dit te kunnen realiseren dient het huidige dienstverband beëindigd te worden en een 
apart dienstverband aangemaakt te worden t.b.v. de transitievergoeding. 
 
Eindafrekening dienstverband via Beheer werknemers (indien uit dienst) 
Bij de desbetreffende werknemer datum en reden uit dienst invullen en de gehele 
eindafrekening uitvoeren. 
 
Nieuw dienstverband voor de transitievergoeding via Beheer werknemers 

1. Nieuw dienstverband aanmaken waarbij de Datum in dienst en de Datum uit 
dienst gelijk zijn aan de Datum uit dienst van het hierboven afgesloten 
dienstverband. Dit nieuwe dienstverband is uitsluitend bestemd voor de 
verwerking van de transitievergoeding – via Record – nieuw dienstverband – zie 
ook paragraaf 7.6! 
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2. Werktijd 'onregelmatig deeltijd' (tab 3), 2 uur in week in combinatie met invloed 
verzekeringsplicht 'code E' (tab 4). 

3. Op tab 3, verwijder Standaardloon, indien ingevuld. 
 

 
 

4. Let op een juiste invulling van het ‘Vorig fiscaal jaarloon’. Deze bepaalt het toe te 
passen percentage ‘Bijzonder tarief’. 

5. Op tab 4 
o Soort inkomen aanpassen naar ‘Ontslagvergoeding/ transitievergoeding’ 
o Contract aanpassen naar ‘Bepaalde tijd’. 
o Loonbelastingtabel aanpassen naar 'Groene tabellen’ (maand of 4 weken). 
o De vinken bij ‘Indicatie Prk Jong wn’ t/m ‘Indicatie ZW’ uitzetten  

(niet strikt nodig, maar is bedoeld voor de duidelijkheid). 
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6. Op tab 5 Reservering vakantiegeld en Reservering EJU beide zetten op ‘Geen 
reservering’ (niet strikt nodig, maar is bedoeld voor de duidelijkheid). 
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Salarisberekening voor de transitievergoeding 
 Ga in Beheer werknemers op tab 9 naar de betreffende loonperiode 

1. Kies voor 'Nieuwe set componenten' 
2. Vul bij de component 227 (Bijzondere beloning) de omschrijving met 

‘Transitievergoeding’ *) 
3. Vul het brutobedrag 
4. Klik vervolgens op 'Bruto-Netto' 
5. Opslaan 
6. Enz. 

of 
 Via de Salariskalender door de bovenstaande punten 2 en 3 bij het betreffende 

dienstverband te muteren. 
 
Specificatie van de transitievergoeding 

 Bij de werknemer wordt uitsluitend Loonheffing bijzondere beloning ingehouden. 
 Bij de werkgever wordt uitsluitend de Werkgeversheffing ZVW toegepast. 

 
*) Dit kan ook een aparte component zijn, bijvoorbeeld 229 of 230. Overleg dit met uw 
Consultant! 
 

7.12 Stagiair aanmaken 
 
Bij een stagiair dient er een vinkje gezet te worden op tab 4. Hierdoor wordt de Aard 
arbeidsverhouding op ‘Stagiair’ gezet en worden de vinkjes bij ‘Indicatie WAO/IVA/WGA’ 
en ‘Indicatie WW’ uitgezet.  
 
Er wordt geen pensioen afgedragen, maar de stagiair wordt wel meegenomen in de 
aangiften LH en APG. 

 
 

7.13 Vakantiekracht aanmaken 
 
CAO SGB – artikel 9 
In de nieuwe cao van 2017-2018 is opgenomen dat vakantiekrachten alleen mogen 
werken tussen half juni en half september in een jaar.  
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Een vakantiekracht ontvangt loon inclusief vakantiedagen en vakantietoeslag. Zie 
hiervoor ook de aparte loontabellen in de cao. In het uurloon wordt al die toeslag 
meegenomen. Bijvoorbeeld loon reguliere werknemer van 17 jaar is 5,21 per uur. Voor 
vakantiekrachten van 17 jaar is dit 6,19 per uur (5,21 * 1.10 * 1.08). 
 
Wel belangrijk om in ItsClean aan te geven dat er geen reservering moet plaatsvinden. 
Zie onderstaand. 
 
Let op: indien er eerder al verloond is als vakantiekracht en er dient een correctie plaats 
te vinden, omdat vergeten was de reserveringen eruit te halen, dan dient u handmatig 
op tab 3 de opgebouwde reserveringen te verwijderen. 

 
 

7.14 DGA/ Directeur aanmaken 
 
Vaak wordt een DGA (directeur/ groot aandeelhouder), verloond vanuit een aparte 
database van de Holding, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. 
 
Bij een DGA dient het soort inkomen te staan op inkomen 17 ‘Loon of salaris van 
directeuren van een NV/BV niet verzekerd’. Op het moment dat die keuze gemaakt wordt 
komt er een melding dat bepaalde indicaties uitgezet worden.  
 
Bij ‘Verzekeringssituatie ZVW’ wordt de code op M – Wel verzekeringsplichtig, 
ingehouden bijdrage’ gezet.  
 

 
 
Tevens worden de premiepercentage SVW in de componenten op nul gesteld. 
Evenals de premies voor pensioen die niet mee berekend worden in de verloning. 
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Wel dient de DGA-premies voor ZVW te betalen. Hiervoor dient de component 831 (in de 
meeste gevallen) toegevoegd te worden aan de individuele componenten.  
 
De cao wordt op 9999 gezet. 
 

 
 

7.15 Zwangere werknemer 
 
Wanneer een werknemer zwanger is en met zwangerschapsverlof gaat zal er bepaald 
worden of UWV de zwangerschapsuitkering direct aan de werknemer betaald of dat deze 
aan u wordt uitgekeerd. 
 
In geval van het dagloon, heeft het UWV de uren van de voorgaande 3 maanden gepakt 
en daaruit het gemiddeld aantal uren per maand gehaald.  
Dit aantal uren moeten het bedrijf haar gedurende haar hele zwangerschaps- en 
bevallingsverlof uitbetalen. Deze optie wordt geadviseerd, omdat op deze wijze ook nog 
pensioen wordt afgedragen aan APG. 
 
Wordt de zwangere werknemer rechtstreeks betaald door het UWV, dient het bedrijf 
totdat zij terugkomt 0-verloningen te maken. Waarbij u op tab 4 Beheer werknemers de 
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code Incidentele inkomstenvermindering op Ziekte moet zetten. Op tab 3 dient werktijd 
op Onregelmatige deeltijd te staan en op tab 4 dient Invloed verz. Plicht op E te staan. 

7.16 Oudere werknemer 
 
Indien een werknemer ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd (> 67 jaar) in dienst 
wordt genomen hoeft er geen pensioen meer opgebouwd te worden. Evenals bepaalde 
premies die niet meer betaald hoeven te worden. 
 
De indiensttreding van de werknemer blijft hetzelfde, echter is het verstandig om de 
vinkjes bij de indicaties voor de sociale premies uit te zetten.  
 
ItsClean doet dit automatisch bij de verloning, maar zo is het ook inzichtelijk.  
 

 
 
Voor deze werknemer worden er nu alleen nog maar premies afgedragen voor het ZVW 
en het Sociaal fonds.  
 

 
 
Let op: de oude werknemer mag niet al eerder in dienst geweest zijn, want dan kan er 
behoefte zijn aan een nieuw dienstverband. 

7.17 Overleden werknemer 
 
CAO SGB – Artikel 32 
Als een werknemer overlijdt hebben de nabestaanden recht op een overlijdensuitkering. 
Deze wordt berekend over het loon van het resterende deel van de kalandermaand van 
overlijden plus de daaropvolgende 2 maanden. Het bedrag dient netto uitbetaald te 
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worden.   
 
Hier kan een apart looncomponent voor aangemaakt worden of er kan voor gekozen 
worden om een bestaand netto component te gebruiken, waarbij de omschrijving 
aangepast wordt. Let hierbij wel op het type component (= onbelaste vergoeding/ 
inhouding) en eenheid (= periode). Controleer ook of dit goed gaat met de 
loonjournaalpost/ koppeling grootboekrekening. 
 
De uitdienstdatum is de dag van overlijden. 

7.18 Premiekorting en loondispensatie 
 
Er zijn een aantal bijzonderheden, waardoor werkgevers of werknemers in aanmerking 
komen voor een premiekorting of inkomstenvermindering. 
 
Wanneer hier sprake van is hangt samen met de ‘Doelgroepverklaring’ welke de 
werknemer in het bezit dient te hebben. Op basis van de inhoud van deze verklaring kan 
bepaald worden of onderstaande van toepassing kan zijn en voor welke periode. 

7.18.1 Premiekortingen 
 
Premiekorting jonge werknemer 
 
De premiekorting voor een jongere werknemer is bedoeld voor werkgevers die een 
jongere werknemer met een WW-uitkering, een uitkering wegens betalingsonmacht of 
een bijstandsuitkering (Participatiewet) in dienst nemen. De werknemer is minimaal 18 
jaar en maximaal 26 jaar oud. 

 
De premiekorting is een korting op de premies voor werknemersverzekeringen. Of u kunt 
een vrijstelling krijgen van deze premies. 
 
Zet het vinkje op tab 4 bij ‘Indicatie Prk Jong Wn’. 
Dit vinkje zorgt ervoor dat component 853 mee wordt genomen in de verloning.  
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https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/regelingen-van-
uwv/detail/premiekorting-voor-jongere-werknemer/voorwaarden-premiekorting-jongeren  
 
Premiekorting arbeidsgehandicapten 
 
De premiekorting arbeidsgehandicapten betreft een korting voor de werkgever op de te 
betalen premies voor WAO/WIA/ WW-Awf/Ufo en sector premie.  
Afhankelijk van de doelgroepverklaring en situatie van de werknemer kan er een 
maximale premiekorting van € 7.000,- per jaar ontvangen worden. In sommige gevallen 
is dit verlaagd naar € 2.000,- per jaar.  
 
Vanaf 2017 is de ‘Indicatie Arb. Geh.’ opgesplitst in 3 vakjes. Hier dient een vinkje bij de 
juiste indicatie gezet. Deze zorgt ervoor dat er vanaf 2018 een loonkostenvoordeel kan 
ontstaan vanuit de Belastingdienst.   
 
‘Indicatie Prk Arb Geh’  deze wordt gebruikt bij het in dienst nemen van een 
arbeidsgehandicapte werknemer 
 
‘Doelgroep BAF’  voor het indienst nemen van een werknemer die valt binnen de 
doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden.  
https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/werknemer-heeft-wajong-of-
valt-onder-participatiewet/detail/doelgroepregister 
 
‘Herplaatsen AG Wn’  wanneer een arbeidsgehandicapte werknemer herplaatst wordt 
(geldig voor 1 jaar).  
 
Vervolgens dient bij componenten de component 852 toegevoegd te worden.  
Hierbij dient dan ook de maximale premie ingegeven te worden, zoals van toepassing is 
bij de betreffende werknemer.  
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Premiekorting oudere werknemer 
 
In sommige gevallen kan er sprake zijn van een korting op de sociale lasten bij het in 
dienst nemen van een oudere werknemer.  
 
Hiervoor dient het vinkje bij ‘Nw Arb Oud Wn’ aangezet te worden. Deze zorgt ervoor 
dat component 851 wordt opgenomen in de verloning.  
 
NB. De indicatie ‘In dienst Oud Wn’ is NIET meer van toepassing. 

7.18.2 Loondispensatie 
 
Loondispensatie is bedoeld voor werknemers met een Wajong-uitkering. 
Bij loondispensatie betaalt de werkgever tijdelijk minder loon aan een werknemer omdat 
hij minder aan kan dan de andere werknemers. Voorwaarde is dat de werknemer een 
Wajong-uitkering heeft.  Het UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot maximaal 
het bedrag dat hij ontving voordat hij bij de werkgever ging werken. De loondispensatie 
kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk moet de 
werknemer hetzelfde gaan verdienen als andere werknemers. 
 
De loondispensatie kan op 2 manieren worden doorgevoerd; 
 
1) Het uurloon verlagen 
Stel een werknemer heeft een loondispensatie van 55% en normaliter volgens de cao 
een uurloon van € 11,35. Dan zou in dit geval een uurloon overblijven van 45% van de 
brutoloon waarde. Dit wordt dan een uurloon van € 5,12 per uur (11,35 * 45%). 
 
Vervolgens dient de ‘Inc. Ink. Vermindering’ op ‘Arbeidsongeschikt’ gezet te worden, 
zodat dit goed gaat met de aangifte LH en APG. 
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2) Een apart component aanmaken voor de verlaging 
Er kan ook voor gekozen worden om een component voor de loondispensatie aan te 
maken. Dit component dient dan toegevoegd te worden aan de individuele componenten 
bij de werknemer en met de juiste waarde aangevuld te worden. In onderstaand 
overzicht is er sprake van een loondispensatie van 25%. Geef bij Wrde het aantal uur in 
dat verwacht wordt dat de werknemer per maand/ periode zal werken, zodat dit 
overgenomen wordt in de verloning. 
Let op: dit dient wel steeds aangepast te worden naar de daadwerkelijk gewerkte uren.  
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7.19 Ziekte en verzuim 

7.19.1 Arbeidsongeschikt 
 
CAO SGB - artikel 31 

1. < 6 maanden in dienst = 70% uitkeren (30% inhouden) 
2. Tussen 6 maanden en 2 jaar in dienst = 90% uitkeren (10% inhouden) 
3. > 2 jaar = 100% uitkeren 

OF na 52 weken 90% uitkeren volgens de voorwaarden in artikel 31.3: 
- werknemer is op of na 01-01-2016 arbeidsongeschikt geworden (met 
uitzondering van de werknemer die op 01-01-2016 50 jaar was – geboren is voor 
01-01-1966 – en die op 01-01-2016 in de branche werkzaam was of is gebleven), 
- de werkgever in het eerste jaar voldoende re-integratie-inspanningen heeft 
verricht (eerstejaarsevaluatie UWV), 
- de werkgever het voornemen tot verlagen bij de werknemer heeft gemeld 
(standaardbrief www.ras.nl), in een gesprek moet de werknemer gewezen zijn op 
de mogelijkheid van het maken van bezwaar, 
- de werknemer binnen de gestelde tijd geen bezwaar maakt. 
Het loon kan niet verlaagd worden wanneer de werknemer duurzaam 
arbeidsongeschikt is (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). 

 
Punt 1 en 2 worden automatisch toegepast door de software. 
 
Punt 3 moet handmatig ingevoerd worden: wanneer er 90% uitgekeerd mag worden, 
zoals beschreven bij punt 3, dan moeten onderstaande stappen uitgevoerd worden in 
AaSalaris: 

1. Alvorens aan de verloning te beginnen dient de ziekmelding handmatig ingevoerd 
te worden bij de beschikbaarheid (tab 3). Hier geeft u de datum in waarop de 
werknemer ziek is geweest en het aantal uur.  

 

 
 

2. Checken hoe lang de werknemer in dienst is 
3. O.b.v. daarvan kiezen voor component 313 of 320 (in de meeste gevallen) 
4. Vervolgens uitrekenen welk bedrag ingehouden moet worden op het loon; bedrag 

= aantal ziekte-uren x uurloon x % 
1. Vb. 4,91 ziekte-uren x 9,46 x 10% = 4,64 
2. Geef dit in als minbedrag in bij de betreffende component 

5. Bij component 102 dient de tekst ‘ziek’ ingegeven te worden (kleine letters). Dit is 
voor de aangifte naar Belastingdienst en APG. 
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7.19.2 Zorgverlof 
 
CAO SGB – Bijlage VI 
Wanneer een werknemer kortdurend zorgverlof wenst op te nemen hoeft er over die uren 
maar 70% van het loon betaald te worden. 
 
De andere 30% zijn voor rekening van de werknemer. 
 
Uitbetalen 70% 
 

1. Ga naar Onderhoud tabellen AaSalaris – tab Componenten xxx 
2. Controleer of er al een component is voor uitbetaling zorgverlof 
3. Zo niet, dan kan deze aangemaakt worden met de volgende gegevens; 

Bijv. 373 – Optioneel | Brutoloon uren | Kortdurend zorgverlof | uur | psu=70,fun=1 
 

 
 

4. Indien gewenst kan er ook een aparte urenactiviteit aangemaakt worden t.b.v. de 
urenregistratie. Ga naar Onderhoud tabellen AaPersoneel – tab Activiteiten 
Hou er dan ook rekening mee dat dit ook nog toegevoegd zou moeten worden aan 
diverse parameters in ItsClean (denk aan fw02, lp27 etc) 
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5. Vul bij de werknemer op TAB4. Salaris 2 bij Incidentele Inkomstenvermindering 
(rechtsonder) “Onbetaald verlof” (het zou kunnen dat het loon van de werknemer 
door deze inhouding onder het wettelijk minimum komt, op deze manier ‘legt’ 
men aan APG/BD uit waarom dit zo is). 
Let op: zet dit na de verloning of na de periode van het verlof weer terug op n.v.t. 

 

 
 

6. Vervolgens kunnen de uren welke in aanmerking komen voor kortdurend 
zorgverlof toegekend worden aan de werknemer 
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7. Bij het Importeren van de uren tijdens de verloning wordt dit component dan mee 
genomen 

8. Indien er niet gewerkt wordt met Importeren uren, dan kan de component ook 
toegevoegd worden aan de (individuele) verloning van de werknemer 

 

 
 

7.20 Proforma berekening 
 
In sommige gevallen kan het handig zijn een netto-bruto berekening te maken. 
Bijvoorbeeld bij aanname van nieuw personeel of bij wijzigingen in loon. 
 
In AaSalaris is het mogelijk deze berekening op te maken en een proforma loonstrook uit 
te draaien. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de werknemer in het systeem staat óf dat 
dit gedaan wordt onder een fictief aangemaakte werknemer. 
 
Voorbeeld: Werknemer krijgt per maand €1000,- Nettoloon, welk Brutoloon moet dan 
ingevoerd worden 
 

1. Ga naar AaSalaris – Beheer werknemers 
2. Vul de gegevens van de werknemer in zoals gebruikelijk  

a. LET OP: vul uren en dienstverband in (TAB3), deze hebben invloed op de 
pensioenen en dus loonheffingen en het bruto loon kan door een wijziging 
in de uren hoger/lager worden 

3. Ga naar tab 9 Berekening salaris 
4. Kies een periode die nog niet verloond is 
5. Open voor wijzigen 
6. Nieuwe set componenten 
7. Ga naar component 705 en vul in de kolom ‘Wrde’ het afgesproken nettoloon in 
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8. Ga vervolgens naar component 200 – Periode loon vast 
9. Klik met de rechtermuistoets in de kolom ‘Wrde’ en kies voor de optie ‘Netto-

Bruto’ 
10. Het systeem rekent uit wat het bruto vast loon zou moeten zijn. 
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NB: deze berekening is altijd bij benadering, in een lopend jaar wordt er VCR gerekend 
en dit kan invloed hebben op loon, (kleine) afwijkingen zijn dus mogelijk 
 
Salarisspecificatie 
Mocht er een proforma salarisspecificatie opgemaakt moeten worden dan kan het 
berekende brutobedrag ingegeven worden op een verloning onder periode ‘Proef’. 
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7.21 Reserveringen salaris 
 
Wanneer gebruikt gemaakt wordt van AaSalaris én AaFinancieel is het raadzaam om de 
koppeling tussen beide modules goed in te richten. Een van de zaken is het koppelen van 
looncomponenten aan grootboekrekeningen t.b.v. de loonjournaalpost. 
 
Dit dient is overleg met de accountant gedaan te worden en gebeurt onder Onderhoud 
tabellen AaSalaris – tab Componenten xxxx. 
 
Uitgangssituatie 
Om kosten van specifieke loonkosten te kunnen spreiden over een jaar is het raadzaam 
deze maandelijks op te nemen op de Verlies & Winstrekening. Op die manier komen de 
kosten niet in één keer voor rekening van een specifieke periode, wanneer de uitbetaling 
plaatsvindt.  
 
Reservering vakantiegeld 
Voorbeeld: 
U heeft iedere maand een loonsom van € 100.000 waarover vakantiegeld berekend dient 
te worden. Dit betekent in dit geval 8% van € 100.000 = € 8.000 per maand, per jaar 
resulteert dit dan in 12 * € 8.000 = € 96.000. 
 
Zonder reservering 
In het geval dat er geen reservering zou plaats vinden en de uitbetaling vindt in mei 
plaats komt het vakantiegeld in die periode in zijn geheel tot last van de Winst en 
Verliesrekening. Het vakantiegeld komt dan op de gekoppelde grootboekrekening vanuit 
de parameters (component 226) 
 
4xxx Vakantietoeslag (kostenrekening)   96.000 
 
Met reservering 
Indien u wel iedere maand reserveert dan wordt er iedere periode een journaalpost 
gemaakt (onderdeel van de totale loonjournaalpost). In bovengenoemd voorbeeld vindt 
dan iedere periode de volgende boeking plaats: 
 
4xxx Reservering vakantiegeld      8.000 
Aan 1xxx Uit te betalen vakantiegeld       8.000 
 
Hiermee spreidt u kosten over het gehele jaar. 
 
Zodra het vakantiegeld uitbetaald wordt (bijvoorbeeld in mei) resulteert dit in het 
volgende: 
 
4xxx Vakantie (kostenrekening/component 226) 96.000 
+ 
4xxx Reservering vakantiegeld (component 401)   8.000 
Aan 1xxx Uit te betalen vakantiegeld (component 402)    8.000 
+ 
1xxx Uit te betalen vakantiegeld (12 * 8.000)  96.000 
4xxx Reservering vakantiegeld       96.000 
 
Met bovenstaande boekingen heeft u in de maand mei dus nu ook maar € 8.000 aan 
kosten in plaats van € 96.000 (sociale lasten en Loonheffing daargelaten). 
Indien een werknemer in oktober uit dienst gaat dan vinden de dezelfde journaalposten 
plaats voor die ene werknemer in oktober. 
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Onderhoud tabellen AaSalaris – tab Componenten xxx 
 

1. Component 226  geef hier de rekening in waar het vakantiegeld op geboekt 
moet worden. Dit dient een kostenrekening te zijn.  
De ene klant wil dit gewoon bij het brutoloon geteld hebben. De andere wil dit 
apart geboekt hebben om het inzichtelijk te maken. Sommige kiezen ervoor om 
zowel het uitbetaalde vakantiegeld en de reservering op dezelfde rekening te 
boeken. De klant (of de accountant mag hier een beslissing in nemen). 

 

 
 

2. Componenten 400 en 401  geef hier de kostenrekening in (bijv. 4001).  
Om de reservering inzichtelijk te maken is het aan te bevelen om hier een aparte 
“zuivere” rekening te gebruiken, de accountant mag hier een beslissing in nemen. 

3. Component 402  geef hier de balansrekening in (bijv. 1875).  
Om dit duidelijk te maken geldt hier ook weer, gebruik een rekening die alleen 
voor deze reservering gebruikt wordt. 

 

 
 

 
 

 
 
Wanneer de componenten goed ingericht zijn wordt het vakantiegeld bij het verwerken in 
het grootboek automatisch meegenomen in de totale journaalpost. 
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Overzicht gereserveerd vakantiegeld 
 
Met het programma 'Overzicht loongegevens' is het mogelijk om een overzicht uit te 
draaien van het gereserveerde vakantiegeld per werknemer. In dit overzicht wordt de 
werknemers en de werkgeverslast getoond. 
 
Om dit overzicht te kunnen genereren dient de document definitie 'sallistspec57' 
toegevoegd te zijn aan de document definities. 
 

 
 
Indien dit niet het geval is, kan er contact opgenomen worden met de helpdesk. 
 

1. Ga naar AaSalaris – ‘Overzicht loongegevens’ 
2. Kies voor ‘Reservering vakantiegeld’ 
3. Eventueel is het mogelijk de gegevens om te zetten naar grid 
4. Kies eventueel ook voor de Extra selectie, om een periode uit te sluiten. 

a. Bijvoorbeeld periode < 18050 
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Reservering Eindejaarsuitkering 
 
Naast het vakantiegeld kan het ook verstandig zijn de kosten voor het uitbetalen van de 
Eindejaarsuitkering in december apart op te nemen in de financiële administratie.  
Deze reservering dient apart verwerkt te worden en hierbij vindt de opbouw plaats vanaf 
het moment dat een werknemer langer dan 6 maanden in dienst is (dit wordt dan met 
terugwerkende kracht gereserveerd).  
Tevens wordt bij de reservering rekening gehouden met de verhoging van het 
percentage EJU, indien een werknemer langer dan 8 jaar in dienst is (2,4% i.p.v. 2,2%) - 
hierbij is wel de ‘Datum indienst functioneel’ van belang.  
 
Opmaken journaalpost EJU 
 

1. Ga naar Onderhoud tabellen AaSalaris – tab Parameters bedrijf 
2. Geef hier de betreffende grootboekrekeningen in op respectievelijk de parameters 

xl24, xl25 en xl 26 (EJU)  

 
 
Let op: xl26 bepaalt wat er op de grootboekrekening gejournaliseerd wordt. 
Dit heeft te maken met de manier waarop verwacht wordt dat de eindejaaruitkering aan 
de werknemers uitbetaald zal gaan worden. Dit heeft namelijk te maken met de 
reservering van de werkgeverslast in het overzicht. 
 

3. Ga naar ‘Overzicht loongegevens’ 
4. Kies hier voor het document ‘Eindejaarsuitkering SGB’ 

Hiervoor dient document definitie ‘sallistspec56’ aanwezig te zijn. 
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5. Klik op ‘Maak overzicht of document’ 
6. Er wordt nu een ADF-document, journaalpost en eventueel een grid opgemaakt 
7. In het overzicht staat bij EJU het bedrag dat Netto is, bij Incl. SV is dat bruto en 

indien gemiddelde kost dan is wordt gerekend met het gemiddelde van die 2 
bedragen. 

 
8. De loonjournaalpost t.b.v. de eindejaarsuitkering dient maandelijkse opgemaakt 

te worden en toont het verschil met de vorige periode.  
Onderstaand is het voor April 69,40, en in bovenstaand overzicht is het de 
cumulatieve stand t/m april. 
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Reservering Waardering verlofuren 
 
Over elk gewerkt uur wordt volgens de cao 10% aan verlofuren opgebouwd. Wanneer 
een werknemer 100 gewerkt heeft is dit 10 uur. Deze uren kan de werknemer opnemen, 
wanneer deze met verlof gaat, tussentijds uit laten betalen (niet te adviseren) of af laten 
rekenen bij de uitdiensttreding.  
 
De waarde van het totaal aan openstaande verlofuren kan enorm oplopen en daarom is 
het ook verstandig dit op te nemen in de financiële administratie.  
 
Anders dan de reservering van het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering wordt de 
journaalpost van de verlofuren maandelijks overschreven met de totale waarde tot en 
met de periode waarover de journaalpost wordt opgemaakt. 
 
Opmaken journaalpost Verlofuren 
 

1. Ga naar Onderhoud tabellen AaSalaris – tab Parameters bedrijf 
2. Geef hier de betreffende grootboekrekeningen in op respectievelijk de parameters 

xl27 en xl 28 

 
 
Indien gewenst kan dit ook doorgetrokken worden voor de tijd-voor- tijd uren en 
spaaruren. Geef hiervoor dan de parameters xl93, xl94 en xl95 inrichten. 
 

3. Ga naar ‘Overzicht loongegevens’ 
4. Kies hier voor het document ‘Waardering verlofuren 

Hiervoor dient document definitie ‘sallistspec52breed’ aanwezig te zijn. 
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8 Overige programma’s 
 

8.1 Werknemerslijsten 
 
Dit programma is vergelijkbaar met de Relatielijst, Medewerkerslijst en Artikellijst.  
Onderstaan een korte uitleg van hoe hiermee informatie gegenereerd kan worden op 
basis van informatie uit Beheer werknemers.  
 

1. Ga naar AaSalaris – Werknemerslijsten. 
2. Voer bovenin bij Selectie een unieke sleutelnaam in en maak een nieuw record 

aan  (bijvoorbeeld: wknlijst). 
3. Aan de rechterkant van het tabblad Instellingen kunt u in de grid Velden met een 

dubbelklik kiezen voor de gewenste velden die uit de database opgehaald moeten 
worden. 

4. Er kunnen ook nog diverse selecties worden doorgevoerd. Hierbij geldt dat er 
altijd maar 1 selectie in de keuzelijst of de groepering ingegeven mag worden.  
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Bij de extra selecties kan eventueel a.d.h.v. statement nog nadere selecties 
worden toegevoegd. 

 

 
 
5. Dit zijn de velden van het Beheer werknemers, ook zelf toegevoegde velden 

kunnen opgehaald worden. Deze zijn te vinden onder Extra01 t/m Extra40. 
6. In de kolom ‘Br’ kan de kolombreedte aangegeven worden.  

7. Sla deze gegevens op  
8. Klik nu door naar het tabblad Werkblad. 
9. Druk rechts bovenin op de knop Selecteer. 
10. In het werkblad verschijnen alle ingevoerde velden uit de database. 
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11. De kolommen kunnen worden gesorteerd door op de kolomheader te klikken. 
12. De informatie kan geëxporteerd worden naar een Spreadsheet (zie document 

Editmode grid). 
 

8.2 Vervaardigen salarisspecificaties 
 
Met dit programma kunnen gemakkelijker salarisspecificaties opgevraagd worden bij 
bijvoorbeeld een overname van personeel van een specifiek project of werknemer. 
 
Dit programma maakt salarisspecificaties aan op basis van de looncomponenten zoals 
deze NU in het systeem staan bij de betreffende werknemer(s). Er wordt dus niet 
gekeken naar de eerder opgeslagen specificaties onder tab. 6 Documenten en notities. 
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Open het programma éénmalig en ga vervolgens naar Onderhoud tabellen AaSalaris. 
 
Hier is de parameter 'xl29' nu toegevoegd en daar kan ingegeven worden welke 
documentdefinitie opgehaald dient te worden bij het aanmaken van de salarisspecificatie, 
waarschijnlijk de 'sallistspec2'. 
 
Het kunnen er ook meerdere zijn, waardoor bijvoorbeeld ook een lay-out gekozen kan 
worden zonder een BSN-nummer. Dit in het kader van AVG, Hiervoor dient een kopie van 
de document definitie gemaakt en aangepast te worden. Dit kunt u het beste opnemen 
met uw consultant. 
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