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Introductie

AaSalaris is het software-systeem van AaRiverside voor loon- en salaris-administratie. 
AaSalaris is gebouwd met en draait onder besturing van Aadres. AaSalaris is geintegreerd 
met een aantal andere systemen van AaRiverside waaronder het systeem voor personeels-
administratie 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 hoofdfuncties:

1. Onderhoud tabellen

2. Beheer werknemers

3. Overzicht loongegevens

4. Werknemerslijsten

5. Salariskalender

6. Aangifte loonheffingen

7. Opgave loon en premie Cordares

8. Mutatie aanlevering PGGM

9. Jaaroverzichten

10. Periodieken VVT

11. Importeren loongegevens

Deze functies worden op de volgende bladzijden beschreven en geillustreerd.

Voor het verkrijgen van een inzicht in de wijze van gebruik van Aadres en de daarbij 
behorende applicatiefuncties in het algemeen, wordt verwezen naar het document 
"Systeemdocumentatie Aadres".

Een aantal algemene opmerkingen vooraf:

1. De begrippen loon en salaris worden in de software en in deze documentatie bewust 
willekeurig gebruikt: het historische en functionele verschil tussen de wijze van belonen 
van “blauwe boorden” en “witte boorden” is reeds gedurende enkele decennia 
verdwenen.

2. Door AaSalaris wordt het begrip “werknemer” gehanteerd, dit in tegenstelling tot de 
“medewerker” van AaPersoneel. Met de werknemer bestaat een (ook fiscale) 
arbeidverhouding, een medewerker kan ook een uitzendkracht of een rechtspersoon 
zijn.

3. Sommige softwarepakketten voor loon- en salarisadministratie koppelen een versie aan 
het kalenderjaar, voor elk jaar een separate softwareversie. In AaSalaris wordt e.e.a. 
door parametersturing bereikt, er bestaat slechts één pakket. 

4. De meeste modules van de software van AaRiverside slaan hun “papieren” uitvoer op in 
een databasetabel met “historische documenten”. Uit privacy-overwegingen gebeurt dit 
in AaSalaris niet.
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Onderhoud tabellen

Deze tabellen van AaSalaris zijn meer dan hulptabellen alleen, feitelijk vormen ze de kern van 
het systeem v.w.b. de sturing en berekening van de lonen. Enkele tabellen zijn uitgevoerd in 
een versie per kalenderjaar.

Bij het onderhoud van de tabellen worden geen transacties gehanteerd, de standaard 
commando-knoppen worden grijs gepresenteerd (behalve "Refresh" voor opnieuw laden alle 
tabellen), wijzigingen worden direct in de database doorgevoerd. 

Het verwijderen van een record wordt geinitieerd met <DELETE>, het tussenvoegen met 
<INSERT>. Bij het toevoegen van een record (in een lege regel van de grid) moet eerst de 
code worden ingevoerd. Indien eerst een ander veld wordt geinputeerd volgt een foutmelding.

De meeste toegangscodes tot de tabellen bestaan uit maximaal 4 tekens, de omschrijvingen 
zijn maximaal 80 tekens lang en parameterwaarden 64 KB. Bij de componenten zijn zowel de 
omschrijvingen als de bijzonderheden maximaal 255 tekens lang. 

Aangezien de inhoud van deze tabellen een belangrijke invloed hebben op het functioneren 
van het geheel wordt geadviseerd om deze programmafunctie niet onder te brengen in een 
gebruikersmenu en aldoende uitsluitend toegankelijk te houden voor de systeembeheerder 
“sysman”. De popup menu's waarmee groepmatig tabellen kunnen worden aangemaakt of 
verwijderd zijn uitsluitend toegankelijk voor de systeembeheerder.

 
De hulptabellen met een eenvoudige structuur (keuzelijsten) zijn ondergebracht bij die van 
AaRelatie. Het betreft de tabellen:

• werknemersgroepen

• aard arbeidsverhouding

• CAO

• contractvorm

• fase indeling F & Z

• reden geen bijtelling auto

• incidentele inkomstenvermindering

• invloed verzekeringsplicht

• premiekorting

• soort inkomstenverhouding

• sector / risicogroep

• tabel inhouding LB / PH

• verzekeringssituatie ZVW

Al deze tabellen behoudens de eerste (werknemersgroepen) betreffen coderingen en 
vertolkingen daarvan van de belastingdienst. De inhoud van de tabellen wordt automatisch 
door de software verzorgt maar kan door de gebruiker aangevuld of gecorrigeerd worden.

Systeemdocumentatie AaSalaris, versie 1.90 4



De tabel met werknemersgroepen betreft meervoudige keuzemogelijkheden van groeperingen 
waartoe de werknemer behoort. Als voorbeelden zijn toegevoegd: onbepaalde tijd in dienst, 
bepaalde tijd in dienst, uit dienst en invalkracht.

Verder wordt er gebruik gemaakt van enkele keuzelijsten van AaRelatie en/of AaPersoneel. 
Het betreft de tabellen:

• geslacht (sexe)

• aanspreektitel

• titulatuur

• land

• identificatie

• zorgverzekering

• nationaliteit

• taal

• burgerlijke staat

• bedrijf

• afdeling

• functie

• dienstverband

• documentsoort

• contactsoort

De tabellen met de coderingen voor geslacht, land en nationaliteit worden ook gebruikt voor 
de belastingaangifte maar lopen niet parallel met de door de belastingdienst gehanteerde 
coderingen. De voor de belastingaangifte te gebruiken coderingen moeten worden opgenomen 
bij de attributen van de tabellen met de parameter “LB=”. Dit wordt niet automatisch door de 
software uitgevoerd !

Bij de tabel “sexe” moet worden toegevoegd:

• “LB=2” voor een vrouw

• “LB=1” voor een man

• “LB=9” voor “niet gespecificeerd”

• “LB=0” voor onbekend

Bij de tabel “land” moeten de ISO-landcodes aangebracht worden, in elk geval “LB=NL” voor 
Nederland.

Bij de tabel “nationaliteit” moeten de GBA-coderingen worden aangebracht, in elk geval 
“LB=1” voor Nederlandse.

Alle gebruikte en te gebruiken coderingen zijn terug te vinden in het handboek loonheffingen 
van de belastingdienst. 
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De bedrijfsparameters van AaSalaris worden eenduidig en niet per kalenderjaar vastgelegd 
en geven sturing aan bepaalde programmafuncties. Een aantal parameters kunnen 
gegenereerd worden via een popup-menu, andere parameters worden door de 
programmafuncties zelf gegenereerd:

In er reeds één of meerdere parameters aanwezig zijn volgt de melding:

Systeemdocumentatie AaSalaris, versie 1.90 6



De reeks parameters beginnend met “a” en “w” en daarna 3 cijfers worden via het popupmenu 
gegenereerd. De overige parameters worden door de diverse programmafuncties bij eerste 
activering automatisch aangemaakt.  

Systeemdocumentatie AaSalaris, versie 1.90 7



Vervolg parameters:

De parameter “lopend jaar” bepaalt voor alle programmafuncties welke jaartabellen van 
toepassing zijn. Als deze parameter gewijzigd wordt, wordt ook de inhoud van de tabbladen 
“Parameters xxxx”, “Tijdvakken xxxx” en “Componenten xxxx” gewijzigd. Bovendien worden 
enkele werknemersgegevens (fiscaal jaarloon en vakantierechten per 1 januari) hersteld naar 
de beginstand van het andere loonjaar. Deze gegevens worden bij de jaarafsluiting 
opgebouwd. Eerst wordt gevraagd of de parameters en componenten gewisseld moeten 
worden:

Als de parameters en/of componenten voor het gewenste jaar nog niet zijn aangemaakt 
worden lege tabs getoond en kunnen deze gegevens per tab gegenereerd worden.
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Eerst wordt gecontroleerd of van het lopende jaar gegevens aanwezig zijn om weer naar terug 
te keren, zoniet dan volgt de melding:

Bij een positieve keuze kunnen de gegevens van het lopende jaar bij terugkeer niet hersteld 
worden ! Bij een normale gang van zaken worden bij de jaarafsluiting de genoemde gegevens 
van zowel het af te sluiten jaar als het nieuwe jaar opgeslagen. Er bestaat echter een 
mogelijkheid dat de gegevens van het lopende jaar handmatig gewijzigd zijn. Daarom is het 
aan te raden om bij een jaarwisseling eerst het lopende jaar af te sluiten en pas daarna op 
deze plaats van jaar te wisselen. Vaak zal sprake zijn van een terugblik op een voorgaand 
jaar.

Indien geen gegevens van het andere jaar aanwezig zijn wordt dit gemeld:

Indien de gewenste gegevens wel gevonden zijn wordt om een bevestiging gevraagd:

Gedurende het laden wordt een voortgangsvenster getoond en na beeindiging zullen ook de 
jaarparameters, de tijdvakken en de componenten geactualiseerd zijn. 

Als gegevens van een vorig jaar ingezien moeten worden is het niet altijd strikt noodzakelijk 
om de jaargegevens voor de werknemers te laden (en daarna weer terug te zetten). Het is 
dan voldoende om de parameters en componenten te vervangen. 
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De tabel met soorten uren wordt gebruikt bij de verlof- en verzuimregistratie:

De coderingen “00” t/m “99” zijn gereserveerd door het systeem, de standaard codes 
betreffen  de vakantie- en ziekte-registratie. Andere coderingen kunnen naar eigen inzicht 
toegepast worden, zie verder bij “Beheer werknemers”.

De tabel met tijdvakken worden opgezet naar analogie van de tijdvakken van de 
belastingdienst:

De codes wijken af van die van de belastingdienst maar zijn wel als zodanig herkenbaar. De 
belastingdienst hanteert een code van 4 cijfers en is uniek binnen een decenium, AaSalaris 
een code van 5 cijfers en is uniek binnen een eeuw. De uiterste betaal- en aangiftedatums zijn 
gelijk gemaakt en zijn iets krapper (veiliger) dan die van de belastingdienst. 

De begin- en einddatums van het loontijdvak (LTV) wijken bij de 4-weken periodes af van de 
begin- en einddatums van de periode voor loonheffing (LH). Dit vanwege het feit dat enerzijds 
in de meeste gevallen van 4-wekelijkse verloning altijd gehele weken gehanteerd worden en 
anderzijds de belastingdienst altijd van een geheel jaar uitgaat. Alle gegevens behalve de 
codes kunnen naar believen gewijzigd worden.

Via een popup-menu kan gekozen worden voor het genereren van maand- of 4-weken-
periodes en een bestaande periode kan verwijderd worden:
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Bij de salarisberekening spelen de zogenaamde looncomponenten een hoofdrol. Een 
looncomponent betreft functioneel gezien vaak een percentage en/of bedrag, betrekking 
hebbende op de loonberekening maar kan ook een aantal uren, dagen of andere eenheden 
bevatten. Een groot deel van de componenten moet voor een correcte berekening aanwezig 
zijn, een ander deel is optioneel. Vanuit de jaarparameters kunnen de componenten 
automatisch gegenereerd worden.  

De basisparameters voor een kalenderjaar kunnen met een popup-menu (keuze “genereer 
standaard parameters” zoals bij de bedrijfsparameters) automatisch gegenereerd en 
vervolgens aangevuld worden.

Waarden met decimalen in de waarde-kolom worden genoteerd met een decimale punt (dus 
geen decimale comma !). In de waarde-kolom zijn vaak deelparameters gedefinieerd. 
Sommige deelparameters hebben een specifieke betekenis, afhankelijk van de parametercode, 
andere deelparameters zijn gestandaardiseerd:

• fun: code functie

• wg: percentage werkgever

• wn: percentage werknemer

• per: bedrag per periode

• prc: percentage

• psu: percentage op standaard uurloon

• km: bedrag per kilometer

• dag: tarief per dag

• uur: tarief per uur

• bas: basis voor berekening (“peruren”, “brutosvw”, “brutolh”, “bruto”, “bruto1/2”)

• vku: vakantie-uren (waarde -1 voor niet berekenen vakantie-uren)

• vkg: vakantiegeld (waarde -1 voor niet reserveren vakantiegeld)

• ppr: pensioenpremie (waarde -1 voor niet toepassen premie)

• ppe: prijs per eenheid (bij code eenheid = *)

• spe: specificatie eenheid (bij code eenheid)

• com: componentcode

• ort: percentage onregelmatigheidstoeslag VVT/PGGM
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De code “functie” heeft een verscheidenheid van toepassingen in het algemeen en een 
beperkte hoeveelheid mogelijkheden bij de optionele componenten:

• 1 = bruto loon uren

• 2 = overwerk

• 3 = bruto toeslag

• 4 = idem met vakantiereservering

• 5 = onbelaste toeslag of inhouding

• 8 = vakantiebijslag

• 9 = bijzondere beloning

• 10 = onbelaste reiskostenvergoeding

• 11 = eindejaaruitkering

• 12 = vrijwillige inhouding

• 997 = opmerkingen t.b.v. salarisspecificatie

De parameters worden gecodeerd met een letter en 3 cijfers. Op de volgende bladzijden 
worden de actuele waarden opgesomd en toegelicht.

Aan de hand van de informatie in de jaarparameters kunnen door het systeem automatisch 
componenten worden samengesteld. Bij variabele toeslagen en inhoudingen (“t001” t/m 
“t099”) worden eenheidscodes vastgesteld:

0 = - (n.v.t.)

1 = periode bij deelparameter “per”

2 = dag bij deelparameter “dag”

3 = uur bij deelparameter “psu” en “uur”

4 = % bij deelparameter “prc” 

5 = km bij deelparameter “km”

6 = * bij deelparameter “ppe” (feitelijke eenheid via “spe”)

Systeemdocumentatie AaSalaris, versie 1.90 12



Voor 2009 gelden de volgende parameters:

a. Diversen:

• 1 = loondagen

• 2 = standaard uren per dagtabellen

• 3 = code sector en risicogroep

• 4 = CBS code CAO

• 5 = code soort loon (maand of 4-weken)

• 6 = vakantiegeld, percentages “wn” en “wg” en code reservering “res”  (de “res”-
parameter is nog niet geimplementeerd)

• 7 = opbouw vakantie-uren, percentage “prc”
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b. Pensioenen:

• 1 = pensioen, code “sys”, percentages “wn” en “wg”, franchise “fr” en 
maximumpremieloon “max”

• 2 t/m 9 = overige premies welke afhangen van de code “sys”

• code “sys=0” is geimplementeerd voor “eenvoudige” pensioenregelingen waarbij de 
periodieke premies expliciet in de componenten 824 (werknemer) en 825 (werkgever) 
als periodebedrag vermeld worden

• code “sys=1” is geimplementeerd voor de stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het 
schoonmaak- en glazenwassersbedrijf; de deelparameter “fr” betreft de uurfranchise en 
“max” het maximum SV-loon; voor de bedrijfstak zijn de codes 2 (sociaal fonds) en 3 
(overgangsregeling) geimplementeerd

c. Bijzondere beloningen 

De codes 1 t/m 9 zijn gereserveerd voor overwerk, vakantiebijslag (uitbetaling) en andere 
bijzondere beloningen. Functie 2 wordt gebruikt voor het overwerk met de parameter “prc” 
voor het percentage, functie 8 resp. 9 worden gebruikt voor vakantie resp. andere bijzondere 
beloningen.

r. Reiskosten:

Alleen de code 1 wordt gebruikt voor de reiskosten per kilometer in de deelparameter 
“a” (standaard 19 cent per kilometer).

t. Toeslagen en inhoudingen:

De codes 1 t/m 99 kunnen gebruikt worden voor toeslagen en inhoudingen. Bij inhoudingen is 
sprake van een negatief bedrag of percentage. De deelparameters welke gebruikt kunnen 
worden zijn o.a. “prc”, “per” en “km”. Als de waarde van de deelparameter bij de verloning 
ingegeven moet worden moet hier “-1” ingevuld worden. Via de deelparameter “fun” wordt de 
soort toeslag aangegeven.    

Een aantal in de praktijk van het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf voorkomende 
toeslagen is als voorbeeld opgenomen.
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De vertolking van de gegevens van de belastingdienst staat in het tweede deel van de tabel:

u. Premies:

• 1 = premie WW-Awf, percentages in “wn” en “wg” 

• 2 = basispremie WAO/WIA, percentages in “wn” en “wg”

• 3 = uniforme premie WAO, percentages in “wn” en “wg”

• 4 = gedifferentieerde premie WGA (volgens beschikking), percentages in “wn” en 
“wg” (niet van toepassing voor de eigen risicodragers)

• 5 = premie sectorfonds, percentages in “wn” en “wg”

• 6 = maximumpremieloon werknemersverzekeringen, deelparameters “a”, “b”, “c” en 
“d” voor dag- resp. week- resp. vierweken resp. maandloon

• 7 = franchise WW-Awf, deelparameters “a” t/m “d”

• 8 = maximumbijdrageloon ZVW, deelparameters “a” t/m “d”, “e” voor kwartaal en “f” 
voor jaar

• 9 = zorgverzekeringswet, percentages in “wn” en “wg”
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v. Minimumloon:

Codes 11 t/m 19 voor 15 t/m 23 jaar. Leeftijd in deelparameter “l”, maandloon in “a”, 
weekloon in “b” en dagloon in “c”.

x. Belasting:

• 1 = schijven, drie grensbedragen van laag naar hoog 

• 2 = maximum loon voor loonbelasting in “a” en maximum percentage in “b”

• 3 = maximum spaarloon in “a” en percentage eindheffing in “b”

• 11 t/m 14 = deelparameters “a” t/m “c” voor werknemers jonger dan 65 jaar, 
parameters zoals gepubliceerd door de belastingdienst:

• 11 = schijf 1, parameters “a”, “b1” en “c”

• 12 = schijf 2, parameters “a”, “b2” en “c1”

• 13 = schijf 3, parameters “a”, “b3” en “c2”

• 14 = schijf 4, parameters “a”, “b4” en “c3”

• 21 t/m 24 = deelparameters “a” t/m “c” voor werknemers 65 jaar en ouder, 
parameters zoals gepubliceerd door de belastingdienst:

• 21 = schijf 1, parameters “a”, “b1” en “c”

• 22 = schijf 2, parameters “a”, “b2” en “c1”

• 23 = schijf 3, parameters “a”, “b3” en “c2”

• 24 = schijf 4, parameters “a”, “b4” en “c3”

• 31 t/m 35 = reeks deelparameters voor de arbeidskorting, afhankelijk van het 
geboortejaar of leeftijd van de werknemer, parameters zoals gepubliceerd door de 
belastingdienst:

• 31 = geboren in 1952 of daarna, parameters “m1”, “n1”, “mlmax1”, “kmax1”, 
“t”, u1”, “rmax1” en “smax1”

• 32 = geboren in 1949, 1950 of 1951, parameters “m1”, “n2”, “mlmax1”, 
“kmax2”, “t”, u1”, “rmax1” en “smax2”

• 33 = geboren in 1948 of 1949, parameters “m1”, “n3”, “mlmax1”, “kmax3”, “t”, 
u1”, “rmax1” en “smax3”

• 34 = geboren in 1944, 1945 of 1946, parameters “m1”, “n4”, “mlmax1”, 
“kmax4”, “t”, u1”, “rmax1” en “smax4”

• 35 = 65 jaar en ouder, parameters “m2”, “n5”, “mlmax2”, “kmax5”, “t”, u2”, 
“rmax2” en “smax5”

• 41 t/m 45 = reeks deelparameters voor de overige heffingskortingen o.a. afhankelijk 
van de leeftijd, parameters zoals gepubliceerd door de belastingdienst:

• 41 = jonger dan 65 jaar, zonder heffingskorting, parameter “d1”

• 42 = jonger dan 65 jaar, met heffingskorting, parameter “d2”

• 43 = 65 jaar en ouder, zonder heffingskorting, parameter “d3”

• 44 = 65 jaar en ouder, met heffingskorting, parameters “d4”, “d5” en “lmax”

• 45 = 65 jaar en ouder, met heffingskorting inclusief alleenstaande 
ouderenkorting, parameters “d6” en “d7”
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• 51 t/m 56 = bijzondere beloningen, witte tabel in 6 stappen, parameters volgens de 
belastingdienst:

• 51 = stap 1, parameters “s”, “a”, “b”, “c” en “d”

• 52 = stap 2, idem

• 53 = stap 3, idem

• 54 = stap 4, idem

• 55 = stap 5, idem

• 56 = stap 6, idem

• 61 t/m 67 = bijzondere beloningen, groene tabel in 6 stappen, parameters volgens de 
belastingdienst:

• 51 = stap 1, parameters “s”, “a”, “b”, “c”, “d” en “e”

• 52 = stap 2, idem

• 53 = stap 3, idem

• 54 = stap 4, idem

• 55 = stap 5, idem

• 56 = stap 6, idem

• 57 = stap 7, idem

• 71 = afwijkende tabel voor aannemers e.d., vier percentages in “a”, “b”, “c” en “d”

• 72 = afwijkende tabel voor artiesten e.d., drie percentages in “a”, “b” en “c”
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De componenten voor het bedrijf en kalenderjaar worden weergegeven op tabblad 5:
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Met een rechtermuisklik kan een popup-menu geactiveerd worden en kan gekozen worden 
voor het genereren van alle standaard componenten en alle optionele componenten welke via 
de jaarparameters toegevoegd of gemodificeerd zijn. Er wordt dan eerst gecontroleerd of er 
reeds een set componenten aanwezig is, of deze set reeds geregistreerd is bij werknemers en 
of de set reeds gebruikt is bij verloningen:

Zo ja dan wordt gevraagd of de bestaande set verwijderd moet worden:

Zo nee dan zal de bestaande set eventueel aangevuld worden.

Als de jaarparameters correct zijn samengesteld behoeft deze tabel door de gebruiker 
uitsluitend aangevuld te worden met de grootboekrekeningen. In de tabel staan de volgende 
gegevens:

• code: driecijferige componentnummers waarbij de nummers of nummerreeksen in het 
systeem een specifieke betekenis hebben 

• soort: “systeem”, moet aanwezig zijn; “variabel”, moet aanwezig zijn en kent een 
variabele inhoud welke door de gebruiker bij de verloning gewijzigd kan worden; 
“optioneel”, waarvan de aanwezigheid en inhoud door de gebruiker zelf bepaald worden

• functie: voor intern gebruik door het systeem

• omschrijving: voor reproductie, o.a. op documenten

• wnwg: code voor werknemer of werkgever of n.v.t.

• grtbk: grootboekrekeningnummer

• sort: code voor sortering bij presentatie

• afdr: niet in gebruik

• waarde: basiswaarde voor berekening, percentage, bedrag, prijs of andere hoeveelheid

• eenh: code eenheid (n.v.t., periode, dag, uur, %, km of  *)

• bijzonderheden: afhankelijk van de code van de component
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Handmatige aanpassingen van de tabel met componenten zullen i.h.a. betrekking hebben op 
de optionele componenten in de 3xx-reeks. Als toelichting volgen hieronder 2 voorbeelden.

Voorbeeld 1: in de actuele loonperiode moet aan alle werknemers iets medegedeeld worden, 
dit kan via een component met de functie “Opmerkingen” (functie 997). Dit kan d.m.v. het 
individueel toevoegen van die component bij elk loon van elke te verlonen werknemer, maar 
ook via een popup menukeuze:

De gewenste periode moet geselecteerd worden via het tabblad met de tijdvakken van het 
actuele fiscale jaar. Indien dit niet gedaan is volgt de melding:

Er wordt primair getest of er sprake is van een reeds afgesloten loonperiode (zie ook “Beheer 
werknemers”) zodat eventueel de vraag gesteld wordt:

en eventueel:
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Indien hier een positieve keuze volgt zal de aangifte loonheffingen voor de gekozen periode bij 
de eerstevolgende aangifte gecorrigeerd moeten worden.

Het systeem zal het volgende selectievenster presenteren:

Naast de voorgeprogrammeerde rubrieken afdeling, functie, dienstverband en indicatie “in 
dienst” kan via de extra selecties een aanvullende SQL-frase op het stamrecord van de 
werknemers (“salmain”) worden toegevoegd zoals “geboortedatum<19500101” (alle selecties 
worden met de “and”-operator uitgevoerd).

Met “Test selectie” wordt een proef uitgevoerd of het resulterende SQL-statement correct is; 
bij fouten volgt een melding zoals:

Indien er geen fouten zijn geconstateerd wordt in de header van het panel met de 
commandoknoppen het aantal geselecteerde werknemers gepresenteerd.
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Bij “Accoord” zal het systeem om een bevestiging vragen:

Aan alle reeds geprepareerde lonen van die periode zal de component worden toegevoegd of 
bijgewerkt. Dit laatste houdt het gevaar in dat een component welke bij individuele 
werknemers reeds geprepareerd is wordt overschreven !

NB1. Na het toevoegen en eventueel individueel nabewerken van de component bij de 
werknemers moeten alle lonen opnieuw berekend worden !

NB2. In de omschrijving van componenten met de functie “Opmerkingen” kunnen “\n”-codes 
worden opgenomen welke bij het opmaken van de salarisspecificatie worden vervangen door 
de codering voor een nieuwe regel. 

Voorbeeld 2: de “Opmerkingen”-faciliteit wordt elke loonperiode zeer frequent gebruikt bij het 
leeuwendeel van de werknemers, de opmerkingen zelf variëren sterk (bij de standaard 
component kan de omschrijving daarom het beste niet ingevuld worden):

Het selectievenster wordt gepresenteerd en bij “Accoord” volgt de vraag:

Aan alle medewerkers welke nog in dienst zijn in de actuele loonperiode zal de component 
worden toegevoegd op voorwaarde dat de component niet reeds in de set voor die 
medewerkers aanwezig is.
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Via het popup menu kan een standaard component bij alle medewerkers ook verwijderd 
worden. Na afhandeling van het selectievenster en “Accoord” volgt de vraag:

Hierbij bestaat het gevaar dat onbedoeld speciaal voorbewerkte componenten voor specifieke 
medewerkers verdwijnen !
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Voor 2010 gelden de volgende parameters:
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Vervolg parameters 2010:
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De structurele wijzigingen t.o.v. 2009 zijn de volgende:

• bij het genereren van de jaarparameters wordt rekening gehouden met de toegepaste 
CAO: 433 voor de schoonmaakbranche (SGB), 2948 voor de thuiszorg (VVT) of 9999 
voor de vrije sector

• parameters “a008” en “c008” sturen de eindejaaruitkering aan, analoog aan het 
vakantiegeld

• de reeks “d010” t/m “d026” heeft betrekking op de verlofopbouw welke voor de VVT 
(o.a. thuiszorg) leeftijdafhankelijk is

• de reeks “d031” t/m “d040” heeft betrekking op de berekening van de pensioen- en 
aanwerwante premies voor de VVT

• bij de optionele toeslagen en inhoudingen zijn een aantal voorbeelden toegevoegd 
welke betrekking hebben op reiskostenvergoeding VVT, personeelsverzekeringen, 
toeslagen bijzondere uren SGB en de vereenvoudigingstoeslag (VET) van de SGB; de 
werking van de optionele componenten wordt verderop in dit document toegelicht

• parameter “u010” wordt gebruikt bij de implementatie van de regelingen m.b.t. de 
premiekorting oudere werknemers 

• de reeks “v020” t/m “v029” heeft betrekking op de minimum lonen welke gelden voor 
de tweede helft van het jaar

• de reeks “w010” t/m “w016” betreft de implementatie van de premievrijstelling jonge 
werknemers, de zogenaamde “Kleinebanenregeling”

• de parameters “x030” t/m “x035” welke betrekking hebben op de leeftijdsafhankelijke 
arbeidskorting zijn 1 jaar opgeschoven

De vaste componenten en de uit de parameters afgeleide componenten zijn structureel niet 
anders dan die van 2009 m.u.v. componenten behorend bij de:

• eindejaaruitkering

• levensloopregeling

• eindheffing afwisselend gebruik bestelauto

• premiekorting oudere werknemer

Bij het instellen van een nieuw kalenderjaar wordt een geheel nieuwe set componenten 
gebruikt, zowel op systeemnivo als op werknemernivo. Om de jaarovergang te 
vereenvoudigen bestaat de mogelijkheid om een aantal gegevens van het vorige jaar te 
dupliceren: de grootboekrekeningen welke behoren bij de systeemcomponenten en de 
optionele systeem- en werknemercomponenten:
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Voor 2011 gelden de volgende parameters:
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Vervolg parameters 2011:
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De structurele wijzigingen t.o.v. 2010 zijn de volgende:

• i.v.m. de harmonisatiewet SZW is het aantal loondagen vastgesteld op 260 

• bij parameter “t054” (toeslag overwerk 25%, SGB) is de deelparameter “vku=-1” 
toegevoegd om te vermijden dat vakantieuren berekend worden over de gemaakte 
overuren

• de uniforme premie WAO is feitelijk vervallen

• bij de berekening van de loonheffingen voor 65-jarigen wordt een onderscheid gemaakt 
tussen personen welke in 1946 geboren zijn en personen welke in 1945 of daarvoor 
geboren zijn
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Voor 2012 gelden de volgende parameters:
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Vervolg parameters 2012:
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De structurele wijzigingen t.o.v. 2011 zijn de volgende:

• de spaarloonregeling is vervallen

• de levensloopregeling is vervallen

• de kleinebanenregeling is vervallen

• de verhoogde arbeidskorting voor werknemers van 57 jaar en ouder is vervallen

• de opgebouwde verlofuren worden onderscheiden in wettelijk en bovenwettelijk

• bij CAO 2948 (VVT) bovendien in uren PLB (Persoonlijk Levensfase Budget)

• bij CAO 433 (SGB) kan de toeslag bijzondere uren automatisch worden berekend
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Auto van de zaak:

Hiermee kunnen de automobielen van het bedrijf worden geregistreerd alsmede de gebruikers 
daarvan. Uiteindelijk doel is om bij de verloning de fiscale bijtelling automatisch te doen 
plaatsvinden en deze op de juiste wijze op te nemen in de periodieke aangifte loonheffingen.

De categorie bijtelling bij de auto's kan zijn:

• 0: 25% (standaard auto)

• 1: 20% (zuinige auto)

• 2: 14% (zeer zuinige auto)

• 3: 0% (auto zonder CO2-uitstoot)

• 10: 35% (auto 15 jaar en ouder)

• 11: via eindheffing (bestelauto)

• 99: geen standaard waarde

Bij de waarde van de auto moet de volgens de fiscus gedefinieerde grondslag worden 
ingevoerd. De grondslag hangt af van de ouderdom van de auto en of het kenteken is 
toegekend vóór 1 juli 2006 of niet. 

Een auto kan pas aan een werknemer toegekend worden als de waarde en de begindatum 
(datum aankoop of begin lease) zijn ingevoerd. Het onderhoud van de autogegevens wordt 
zonder transactie uitgevoerd, het onderhoud van de gebruikers met transactie. 
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Bij een poging tot mutatie van de gebruikers zal eerst om een bevestiging gevraagd worden:

De code bijtelling bij de gebruikers kan zijn:

• 0: standaard bijtelling

• 1: geen bijtelling of eindheffing

• 2: geen standaard bijtelling

Bij standaard bijtelling mag het bedrag bijtelling (vierde kolom) niet ingevuld worden. Als de 
code bijtelling niet standaard is moet de eindheffing (bij gedeelde bestelauto) of de bijtelling 
per periode ingevuld worden. Als er geen bijtelling toegepast moet worden moet de bijtelling 
niet ingevuld worden en moet code 1 gezet worden.

Van de autoregistratie kunnen twee lijsten vervaardigd worden, één gegroepeerd per auto en 
één gegroepeerd per werknemer. Een lijst wordt geactiveerd via een popupmenu in de grid 
met auto's:

De lijsten kunnen op jaarbasis of over alle jaren opgemaakt worden:
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De lijst wordt opgemaakt m.b.v. de standaard documenten “salautolist1” resp. “salautolist2”. 
De velden uit de tabellen “salmain” (werknemer), “salauto” (auto) en “salautogebr” (gebruiker 
van de auto) zijn beschikbaar voor opmaak. Het veld “__work1|str1” representeert de 
categorie bijtelling en “__work1|str2” de code bijtelling.

Ten behoeve van het opmaken van de lijsten zijn de volgende groepen gedefinieerd:

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header

d1 Details van de auto bij lijst 1 en van de gebruiker bij lijst 2

d2 Details van de gebruiker bij lijst 1 en van de auto bij lijst 2

Het volgende voorbeeld wordt standaard geleverd (lijst per auto):

De standaard document definitie is:
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Beheer werknemers

Het hoofdscherm van AaSalaris "Onderhoud werknemers" is onderverdeeld in een kop met 
naam- en adresgegevens en een tabcontrol met een aantal tabbladen:

1. Basisgegevens

2. Kwalificaties

3. Beschikbaarheid en salaris

4. Salaris deel 2

5. Salaris deel 3

6. Documenten en notities

7. Mutaties

8. Extra informatie

9. Berekening salaris

Het eerste tabblad ziet als volgt uit:

De gebruikelijke onderhouds- en navigatie-functies zijn van toepassing, de primaire sortering 
vindt plaats op basis van werknemersleutel (maximaal 16 posities). Via de hyperlink in de 
roepnaam van de werknemer kan doorgeklikt worden naar de gekoppelde medewerker in 
AaPersoneel. 

In de kop van het venster worden enkele kenmerkende gegevens zoals de actuele loonperiode 
en de actuele aangifteperiode weergegeven.
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Werknemers kunnen uitsluitend uit het systeem verwijderd worden indien geen gerelateerde 
informatie meer aanwezig is. Vaak is er wel informatie aanwezig en kan de werknemer niet 
verwijderd worden; bij het registreren van de werknemer als zijnde "uit dienst" zal deze niet 
meer bij een aantal andere functies geselecteerd worden. In de kop van het venster wordt de 
werknemer dan duidelijk als “uit dienst” gekenmerkt.

De gegevens van de keuzelijsten (sexe, aanspreektitel, titulatuur, etc., etc.) worden 
onderhouden m.b.v. AaRelatie, zie de desbetreffende documentatie. De foto kan desgewenst 
met de foto-button geimporteerd worden.

Indien de gebruiker over een licentie voor het online verkrijgen van postcode-informatie 
beschikt, kan vanuit de postcode en het huis- of postbusnummer automatisch de juiste 
adressering via het Internet opgezocht worden (zie ook AaRelatie). In het postcode-veld 
moet bij het onderhoud de postcode plus het huisnummer aaneengesloten worden ingetoetst, 
gevolgd door <ENTER> of <F4>. Indien de code gevonden is worden de rubrieken "adres", 
"postcode" en "plaats" van de juiste informatie voorzien. Indien de code niet gevonden is volgt 
een foutmelding.

Met een dubbelklik in het veld roepnaam kan deze worden samengesteld uit de velden 
achternaam, voornaam en tussenvoegsel. Met een dubbelklik in het veld achternaam wordt de 
roepnaam samengesteld uit de velden achternaam en tussenvoegsel. Met een dubbelklik in het 
veld voornaam wordt de roepnaam hieraan gelijk gemaakt.

Bij het aanmaken van een nieuwe medewerker kunnen de gegevens m.b.t. keuzelijsten met 
een standaardwaarde gevuld worden. In de daarvoor in aanmerking komende tabellen wordt 
de standaardwaarde aangegeven met het attribuut "default".

Het werknemernummer is een alternatieve toegangssleutel tot de gegevens van de 
werknemer. Bij het aanmaken van een nieuwe werknemer kan gekozen worden voor het 
automatisch of handmatig bepalen van deze sleutel. In de parameter met code “apnr” wordt 
vastgelegd of er sprake is van automatische nummering: “0” voor geen automatisme of het 
aantal cijfers voor een vast aantal cijfers bij automatische nummering. De numerator wordt 
geregistreerd in de parameter “#pnr”.

Het BSN/Sofinummer fungeert ook als alternatieve toegangssleutel tot de gegevens van de 
werknemer. Dit gegeven wordt wederzijds gesynchroniseerd met het BSN/Sofinummer in de 
groep “Identificatie”.

Voor de aangifte loonheffingen en de overdracht van gegevens aan pensioenfondsen is het van 
belang dat bij gehuwde werknemers welke de naam van de echtgenoot hanteren de 
geboortenaam en de daarbij behorende tussenvoegsels worden ingevoerd.

Bij de overdracht van gegevens naar belastingienst en pensioenfonds moeten het huisnummer 
en eventuele toevoeging separaat worden aangeleverd. In AaSalaris worden deze gegevens 
niet apart geregistreerd maar indien nodig uit het integrale adres afgeleid. Conventie hierbij is 
dat de huisnummertoevoeging zonder spaties bij het huisnummer wordt ingevoerd. 

Bij de initialen mogen punten, spaties en andere scheidingstekens worden ingevoerd. Bij de 
opmaak van de electronische aangiften en andere bestandsuitwisselingen worden deze tekens 
weggefilterd.
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Indien de datum uit dienst wordt ingevoerd wordt een waarschuwing gegeven:

Hiermee wordt gewezen op het feit dat bij de laatste verloning voor de betreffende werknemer 
waarschijnlijk nog extra administratieve handelingen moeten worden verricht zoals het 
uitbetalen van vakantiegeld, eindejaaruitkering en overige vakantierechten.

Bij CAO 2948 (thuiszorg) moet de reden van uitdiensttreding worden opgegeven t.b.v. het 
pensioenfonds. Als de reden niet is opgegeven volgt de melding:

Bij het opslaan van aangemaakte of gewijzigde gegevens worden twee controles uitgevoerd 
welke leiden tot een correctie n.l. de juistheid van het BSN/Sofinummer en invullen van het 
werknemernummer/personeelnummer:

en:
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Bij het opslaan van aangemaakte of gewijzigde gegevens worden een aantal controles 
uitgevoerd welke ook gedaan worden, voorafgaand aan het maken van de aangifte voor de 
loonbelasting. Een eventuele foutsituatie leidt niet tot het afwijzen van de mutatie(s) maar er 
volgt een waarschuwing, bijvoorbeeld:

 

Via de menukeuze “Nieuw dienstverband” (niet zichtbaar in de knoppenbalk) kan op basis van 
een bestaande medewerker een nieuw dienstverband worden aangemaakt waarbij veel vaste 
gegevens van de opgeroepen werknemer worden overgenomen. Het voor de aangifte 
loonbelasting kritische “Nummer IV” (volgnummer inkomenstenverhouding t.b.v. uniciteit van 
de inkomstenverhouding bij gelijk BSN/Sofinummer) wordt hierbij automatisch met één 
opgehoogd. Deze functie zal dan ook vaak gebruikt worden indien een werknemer, welke 
reeds eerder in dienst was, weer in dienst treedt, al dan niet in een ander dienstverband. 

Indien gebruik gemaakt wordt van de synchronisatie met AaPersoneel dan wordt een 
koppeling gemaakt met de “oude” medewerker uit de personeelsadministratie (m.a.w. er 
ontstaat een n:1 koppeling).

Overigens wordt bij het opslaan van de werknemersgegevens gecontroleerd op de uniciteit van 
de combinatie BSN/Sofinummer en NummerIV en volgt eventueel de foutmelding:

 

Via de menukeuze “Checklist meerdere IV's” kan een controlelijst van werknemers met meer 
dan één inkomstenverhouding worden vervaardigd. De lijst wordt gepresenteerd in een grid. 

Systeemdocumentatie AaSalaris, versie 1.90 39



Via de menukeuze “Importeer” (of <SHIFT><F8>) kunnen medewerkers uit AaPersoneel 
geimporteerd worden. Voor de zekerheid wordt vooraf gevraagd:

De link tussen medewerker en werknemer wordt gevormd door het BSN/Sofinummer van de 
respectievelijke records. Indien gekozen wordt voor importeren worden alle medewerkers 
beoordeeld of ze voor import in aanmerking komen. Dat is niet het geval indien de sleutel 
reeds bij de werknemers aanwezig is. Verder kunnen via de parameter “ximp” records voor 
import uitgesloten worden. In deze parameter kunnen één of meerdere dienstverbanden, 
afgesloten door comma's, worden vastgelegd. Indien de parameter de waarde “*” bevat kan 
de functie niet geactiveerd worden. De import betreft alle gelijke velden van het eerste en 
tweede tabblad.

Omgekeerd kunnen de werknemersgegevens (voor zover overlappend) gesynchroniseerd 
worden met de medewerkersgegevens. Met de parameter “xsyn” kan een aantal dienst-
verbanden worden uitgesloten, de waarde “*” geeft aan dat deze functionaliteit niet gewenst 
is. Het synchroniseren gebeurt automatisch bij het afsluiten van de aanmaak- of 
wijzigingsfunctie van een individuele werknemer. Indien er reeds een koppeling met de 
medewerker uit AaPersoneel aanwezig is worden alle basisgegevens, behalve de 
toegangssleutel, gesynchroniseerd. Indien er nog geen koppeling met de medewerker bestaat 
wordt getracht die eenmalig tot stand te brengen via het BSN/Sofinummer. Indien dit niet lukt 
dan wordt een nieuwe medewerker aangemaakt op basis van de toegangssleutel tot de 
werknemer.

Deze synchronisatie vindt ook plaats als de functie “Werknemerslijsten” wordt gebruikt om 
groepsmatig basisgegevens van de werknemers aan te passen. Zie ook de documentatie van 
AaPersoneel voor informatie m.b.t. de synchronisatie. 

Als bij de synchronisatie sprake is van meerdere verwijzingen wordt een keuze voorgelegd:

Indien er sprake is van mutaties van de actuele inkomstenverhouding zal normaliter de 
synchronisatie moeten plaatsvinden, anders niet.

NB. Bij de synchronisatie wordt de toegangssleutel ook voor wijziging in behandeling genomen 
als parameter “xl36=1”.
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Via het tweede tabblad kunnen in RichText-formaat kwalificaties en opmerkingen worden 
onderhouden.

Overigens bestaan er nog meer mogelijkheden om “vrije” informatie aan de werknemer toe te 
voegen, al dan niet gestructureerd:

• onbeperkte hoeveelheid documenten (tab 6)

• onbeperkte hoeveelheid notities (tab 6)

• maximaal 40 vrij in te delen velden (tab 8)
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Bij de derde tab worden de beschikbaarheid, het salaris en het verzuim vastgelegd:

Bij de rubriek werktijd zijn de keuzemogelijkheden:

• voltijd 

• regelmatig deeltijd met schema

• regelmatig deeltijd zonder schema

• onregelmatig deeltijd

Bij voltijd worden de uren en dagen automatisch ingevuld, bij regelmatig deeltijd met schema 
kunnen de uren per dag worden ingevuld, bij regelmatig zonder schema kunnen de dagen en 
de uren per periode worden ingevoerd en bij onregelmatig deeltijd kunnen deze gegevens hier 
niet worden ingegeven. Als de indicatie “tijd voor tijd” aangezet is worden bij de import van de 
uren automatisch verlofuren op- en afgebouwd aan de hand van de geregistreerde uren en de 
standaard uren in de periode.

Het soort loon (loon per maand of per 4 weken) kan hier niet worden gekozen maar is 
geparametriseerd op bedrijfsnivo via de parameter “a005” (de systeembeheerder “sysman” 
kan deze rubriek overrulen).

Vanuit een gegeven loon kan het uurloon automatisch worden berekend met dubbelklik in de 
rubriek standaardloon. Omgekeerd kan vanuit een gegeven uurloon het standaard periodeloon 
worden berekend met een dubbelklik in het veld uurloon. 

De gegevens in de lijst met groepering kunnen worden aan- en uit-gevinkt. De lijst wordt 
samengesteld aan de hand van de tabel met werknemersgroepen zoals vastgelegd in 
AaRelatie. De groepering kan in diverse overzichts- en verwerkingsfuncties worden 
toegepast.
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In de tabel met verlof e.d. kunnen uren verlof, vakantie, ziekte etc. worden vastgelegd. De 
soorten zijn vastgelegd in de tabel met urensoorten. 

Bij het invoeren van de “van”-datum wordt automatisch de “t/m”-datum ingevuld en bij het 
invoeren van beide datumvelden wordt automatisch het aantal uren bepaald. Het aantal uren 
kan daarna handmatig gecorrigeerd worden en desgewenst aangevuld worden met een 
opmerking. 

De ingevoerde periode moet binnen één loonperiode liggen, hierop wordt gecontroleerd:

Indien een verlof of verzuim een loonperiode overschrijdt moeten de uren in meerdere 
loonperioden geboekt worden.

In de kolom “mut” wordt het soort mutatie vastgelegd:

• “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)

Het onderscheid wettelijk, bovenwettelijk en PLB (VVT) wordt sinds 2012 gemaakt. Het saldo 
verlofuren per 31 december 2011 wordt als bovenwettelijk beschouwd.
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De automatische opbouw vindt plaats bij de verloning aan de hand van de jaarparameter 
“a007” waarin het percentage opbouw van het aantal gewerkte uren wordt vastgelegd. Deze 
waarde kan per werknemer overruled worden via de rubriek “opbouw vakantie-uren” (zie 
tabblad “salaris 3”) met de parameter “prc”. Het saldo van de vakantieuren wordt getoond in 
de kop van de grid. Met ingang van 2012 wordt de opbouw opgesplitst in een wettelijk en een 
bovenwettelijk deel. De sturing hiervan ligt vast in jaarparameter “a011” waarin de wettelijke 
en totaal vakantie-uren per CAO worden vastgelegd.

Bij de VVT worden de verlofuren leeftijdsafhankelijk bepaald aan de hand van de parameters 
“d010” t/m “d026”. Bovendien kunnen PLB-uren (Persoonlijk Levensfase Budget) worden 
berekend. Bij de werknemer wordt jaarlijks vastgelegd of PLB van toepassing is (zie tab 5).

De automatische registratie van verlof en ziekte vindt plaats bij het importeren van de uren 
vanuit AaPersoneel. De uren verlof en ziekte worden gecumuleerd en als periodetotaal 
vastgelegd. Deze automatische registratie kan uitgeschakeld worden met de parameter (niet 
jaarparameter) “a007=1”.

Met een rechtermuisklik wordt een popupmenu geactiveerd waarmee een overzicht van de 
uren gemaakt kan worden, zie verder bij het programma “Overzicht loongegevens”.
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Tabblad 4 betreft deel 2 van de salarisgegevens:

De rubriek “soort loonberekening” kan zijn automatisch of semi-automatisch. In het laatste 
geval kunnen na berekening van een loon nog handmatig correcties worden toegepast en 
vastgelegd.

Het vorig fiscaal jaarloon wordt gebruikt voor de berekening van de belasting over bijzondere 
beloningen en wordt elk jaar opnieuw bepaald (automatisch, handmatige correctie is 
mogelijk).

De rubriek “hint bij verloning” is bedoeld om bij de verloning via de salariskalender de 
aandacht te leggen op specifieke situaties welke niet geheel automatisch via componenten te 
regelen zijn. De rubriek “speciale parameters” heeft nog geen toepassing.

De rubrieken van de groep “Pensioen” worden verschillend toegepast. Bij CAO 433 (SGB) 
wordt de ingangsdatum kenmerken arbeidsverhouding gezet op de begindatum van de actuele 
loonperiode als één van de volgende rubrieken gewijzigd is: functie, contracturen (loonuren 
per week), aard arbeidverhouding of invloed verzekeringsplicht. De gesuggereerde 
ingangsdatum behoeft niet altijd correct te zijn, vandaar de waarschuwing wordt:

Deze waarschuwing kan onderdrukt wordt met de parameter “xl34=1”.
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Voor CAO 2948 (VVT thuiszorg) zijn de rubrieken “grondslag”, “status bij PGGM” en 
“eerstevolgende mutaties” van toepassing. Bij de mutatieaanlevering voor PGGM wordt de 
grondslag in principe door het systeem berekend maar als in deze rubriek iets is ingevuld dan 
wordt dat bedrag als pensioengrondslag gehanteerd. De rubrieken “status bij PGGM” en 
“eerstvolgende mutaties” worden door het systeem beheerd, de systeembeheerder “sysman” 
en gebruikers met credential “sal1=1” zijn bevoegd om ze te overschrijven. De mutaties 
worden aangemaakt als één van de volgende velden gewijzigd zijn: werknemernummer, code 
werktijden (i.v.m. de indicatie oproepkracht), loonuren per week of datum uit dienst. Zie voor 
verdere informatie “Mutatie aanlevering PGGM”.

De componenten welke bij de werknemer vastgelegd worden zijn bedoeld om de periodiek 
terugkerende inhoudingen en toeslagen, specifiek voor die werknemer vast te leggen. Alle 
overige standaard en variabele componenten welke voor het gehele bedrijf gelden, zullen bij 
de verloning beschikbaar zijn. De lijst met componenten kan handmatig bewerkt worden met 
als doel om omschrijvingen, bedragen en dergelijke voor een specifieke werknemer vast te 
leggen. Via een popup-menu kunnen ook bewerkingen worden uitgevoerd:

Het toevoegen of verwijderen van een individuele component kan ook geinitieerd worden met 
<INSERT> of <DELETE>. Bij het toevoegen van een enkele component moet eerst de code 
worden ingevoerd. Dit gebeurt m.b.v. een “lookup-as-you-type”-menu dat gefilterd wordt op 
de optionele componenten (300-reeks).

Bij de opdracht tot het verwijderen van alle componenten wordt voor alle zekerheid om een 
bevestiging gevraagd:

Bij het groepsgewijs toevoegen van de standaard of optionele componenten worden bestaande 
componenten als zodanig gerespecteerd.

De commando's “Toon muteerbare componenten” en “Toon alle componenten” gelden als filter 
voor het vullen van de lijst met componenten. Standaard worden alleen de muteerbare 
componenten getoond.
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Het rechterpaneel bevat uitsluitend coderingen voor de belastingdienst. Standaard worden bij 
het aanmaken van een nieuwe werknemer de volgende coderingen gehanteerd:

• soort inkomen: code 15 (loon of salaris niet elders vermelde werknemers)

• aard arbeidverhouding: code 1 (arbeidsovereenkomst)

• invloed verzekeringsplicht: blanco

• code contract: onbepaalde tijd

• code CAO: zoals vastgelegd bij bedrijfsparameters

• code premiekorting: geen

• loonbelastingtabel: wit met heffingskorting

• indicaties WAO, WW en ZW: aan

• verzekeringssituatie ZVW: code “C” (normaal)

• code incidentele inkomensvermindering: blanco

• indicaties SA71, SA72, SA43, SA03 en anonieme werknemer: uit

• nummer inkomstenverhouding: 1

Dit laatste nummer moet uniek zijn per arbeidsverhouding: als een werknemer eerst uit dienst 
treedt en later weer in dienst, dan moet de werknemer opnieuw aangemaakt worden onder 
een andere personeelsnummer, met hetzelfde fiscaal nummer (BSN / Sofi) en een nieuw 
nummer inkomstenverhouding ! Via de menukeuze “Nieuw dienstverband” (niet zichtbaar in 
de knoppenbalk) kan op basis van een bestaande medewerker een nieuw dienstverband 
worden aangemaakt, zie begin van dit hoofdstuk. Het nummer inkomstenverhouding kan 
handmatig gewijzigd worden als parameter “xl35=1”.

Let op: de keuzelijst “premiekorting” is in 2010 vervangen door de indicatieven “premiekorting 
arbeidsgehandicapten”, “premiekorting nieuwe arbeidsverhouding oudere werknemers” en 
“premiekorting in dienst hebben oudere werknemers”. In 2010 zijn ook nieuw de indicatieven 
“premievrijstelling marginale arbeid” en “wachtgeld oude regeling”. 

Bij een DGA (directeur / groot aandeelhouder), soort inkomen 17 wordt automatisch de 
verzekeringssituatie ZVW op code “E” gezet (verlaagd tarief) en worden de indicaties 
WAO/IVA/WGA, WW en ZW uitgezet.  Bij de componenten moeten dan waarschijnlijk 
handmatig de volgende wijzigingen plaatsvinden (hangt af van de individuele situatie):

• pensioenpremie werknemer (waarschijnlijk 0 %)

• idem pensioenpremie werkgever

• idem CAO-gerelateerde overige premies

• premie zorgverzekering (verlaagd percentage)

Bovendien moet de code CAO waarschijnlijk op “9999” gezet worden (geen CAO van 
toepassing).

Bij een stagiair wordt de aard van de arbeidsverhouding automatisch op code 7 gezet en de 
indicaties WAO en WW worden uitgezet.

Bij een anonieme werknemer wordt de tabelcode op 940 gezet, de indicaties heffingskorting 
en voordeelregel worden uitgezet.
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Tabblad 5 betreft deel 3 van de salarisgegevens:

Normaliter wordt bij de uitbetaling van het salaris het bankrekeningnummer zoals vermeld op 
tab 1 gebruikt. Als aanvulling hierop kunnen maximaal 7 rekeningen extra gedefineerd 
worden, van elke soort één:

• spaarloon

• levensloopregeling (nog niet geimplementeerd)

• regulier 1 t/m 5

Indien nodig kunnen een afwijkende naam van de ontvanger en eventueel een betalings-
kenmerk worden toegevoegd (bv. ingeval van een loonbeslag). Bij de uitbetaling wordt het 
beschikbare netto loon verdeeld over de rekeningen in de volgorde van definitie, de 
“standaard” rekening als laatste.

Als de in AaSalaris geintegreerde autoregistratie niet actief is kunnen de rubrieken “waarde 
privégebruik” en “eigen bijdrage” handmatig ingevuld worden (bedragen per periode). De 
“reden geen bijtelling” moet zonodig ingevuld worden. De overige rubrieken in de groep 
“vervoer”zijn nog niet geimplementeerd. 

De beginstanden van de vakantiegeldreserveringen kunnen aan het einde van het kalenderjaar 
automatisch door het systeem worden bepaald en desgewenst handmatig worden aangepast. 
De actuele standen van het vakantiegeld worden door het systeem bepaald.

De automatische opbouw van de vakantie-uren (via jaarparameter “a007”) kan worden 
aangepast (of uitgeschakeld) via “opbouw vakantie-uren”. De standaard code voor de 
reservering van het vakantiegeld kan ingesteld worden met parameter “a008”.

Systeemdocumentatie AaSalaris, versie 1.90 48



De beginstanden van de EJU-reserveringen (eindejaaruitkering voor VVT) kunnen aan het 
einde van het kalenderjaar automatisch door het systeem worden bepaald en desgewenst 
handmatig worden aangepast. De actuele standen van de eindejaaruitkering worden door het 
systeem bepaald. Normaliter is dat een nul-stand behalve als de uitkering eerder in het jaar 
wordt uitbetaald.

NB. De eindejaaruitkering voor het SGB wordt niet via reserveringen geregistreerd.
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Via tabblad 6 kan een onbeperkte hoeveelheid documenten en notities worden geregistreerd:

Het onderhoud van de documenten kan worden uitgevoerd op voorwaarde dat er geen 
transactie op de werknemer actief is. Selectie van een reeds ingevoerd record geschiedt via de 
lijst aan de rechterkant (enkelvoudige muisklik of toetsenbordnavigatie met de 
pijltjestoetsen). 

Bij selectie worden enige kerngegevens van het document getoond in het rechterpaneel van 
het venster.

Een dubbelklik geldt als commando om het gekozen document in zijn geheel te laten zien. Aan 
de hand van het bestandstype dat in de database is opgeslagen wordt een bijbehorend 
programma gestart. Voor de door Aadres zelf gegenereerde documenten is dit altijd de ADF-
Reader. Andere documentsoorten kunnen in principe alle bekende formaten zijn, mits het 
bijbehorende programma op het werkstation aanwezig is. 

Een opdracht tot wijziging kan via de daarvoor bestemde knop worden gegeven. Een nieuw 
record kan worden aangemaakt door het starten van een dialoog via de knop "Nieuw".

De systeembeheerder “sysman” is bevoegd om documenten te verwijderen. Vanuit de lijst met 
documenten kunnen individuele documenten met <DELETE> verwijderd worden. Per opdracht 
wordt om een bevestiging gevraagd. De gewone gebruiker is ook bevoegd om deze actie uit te 
voeren indien de parameter “xl32=1”.
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Het aanmaak- en wijzigings-venster van documenten ziet er als volgt uit:

 

De rubriek "datum en tijd" wordt door het systeem bepaald en kan niet gewijzigd worden. De 
rubriek "soort document" is een keuzelijst. 

De rubriek "referentie" betreft een korte omschrijving van het document. De rubriek 
"trefwoorden" kan handig zijn om later door alle documenten van alle medewerkers bepaalde 
informatie op te zoeken.

De rubriek "bestand" is een tijdelijke verwijzing naar de bron van de informatie. Na het 
activeren van de knop "Opslaan" of de bevestiging van de transactie ("save"-knop in de 
knoppenbalk of <F6>) wordt het document of de afbeelding in de MySQL database opgeslagen 
en niet in het bestandsysteem van het werkstation. Deze rubriek is alleen bedoeld om later 
aan te geven wat de bron van het bestand was. Indien het document of de afbeelding groter is 
dan het vastgelegde maximum (zie AaRelatie) wordt een waarschuwing gegeven:

Het pad van het bestand kan in zijn geheel ingetoetst worden, het activeren van de knop 
"speciale taak" (blauwe pijl omhoog) opent een standaard Windows-dialoog om een bestand 
op te zoeken. Indien het pad handmatig wordt ingetoetst moet deze ingave afgesloten worden 
met <ENTER> of met de knop "Open".

Met de knop "Toon" kan bij het onderhoud visueel gecontroleerd worden of het juiste bestand 
is geselecteerd.

Systeemdocumentatie AaSalaris, versie 1.90 51



Het onderhoud van de (contact)-notities kan zowel binnen een werknemersstransactie als 
daarbuiten plaatsvinden, de buttons “Nieuw” of “Wijzig” initiëren de onderhoudsactie en 
maken de knoppen “OK” en “Annuleer” toegankelijk.

Een wijzigingsactie kan ook gestart worden met een dubbelklik in de lijst met notities 
rechtsonder. Een enkelvoudige klik in deze grid toont de details van de notitie.

Bij het aanmaken van een nieuwe notitie worden automatisch de rubrieken “datum” en “tijd” 
gevuld met de actuele gegevens. Deze rubrieken kunnen naar wens gemodificeerd worden. 
Tevens worden de velden “contactpersoon”  en “door” automatisch gevuld met de naam 
(login) van de gebruiker. 

Het veld “actie” is bedoeld om in het kort de gewenste actie aan te duiden, aangevuld met de 
datum waarop de actie uiterlijk uitgevoerd moet zijn. Een notitie zonder ingevulde datum 
“uiterlijk” wordt beschouwd als zijn een notitie waarvoor geen actie benodigd is. 

Een notitie met ingevulde datum “uiterlijk” en niet ingevulde datum “actie” verschijnt in de lijst 
met notities met een rood signaal waarbij, indien de muisaanwijzer hierop geplaatst wordt, de 
actie-tekst getoond wordt. Zodra de actie-datum is ingevuld wordt de actie beschouwd als 
zijnde afgewikkeld.

De openstaande acties worden ook getoond in het programma “Salariskalender”. In de 
salariskalender kunnen de acties ook worden afgewikkeld.

De rubriek “notitie” betreft een databaseveld bedoeld voor RichText. De tekst kan in de 
RichTextbox zelf worden ingevoerd of in een uitgebreider venster dat geactiveerd kan worden 
met een dubbelklik in de tekst.

De inhoud van een contactnotitie kan worden afgedrukt m.b.t. de Aadres-faciliteit Flexibele 
Documenten. In de parameter “xl31” wordt de toegangssleutel tot een document-definitie 
vastgelegd (standaard “salcontact”) en in de parameter “logo” de toegangssleutel tot een 
record uit de relatie-tabel waarin een logo is geregistreerd.

Alle velden uit de tabellen “salmain” (werknemer) en “salevent” (contacten en notities) zijn 
beschikbaar voor opmaken.
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Ten behoeve van het opmaken van de notitie zijn de volgende groepen gedefinieerd:

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header algemeen

h1 Header eerste blad

hv Header vervolgblad

d Detailgegevens

fv Footer t.b.v. vervolgblad

f Footer laatste blad

Het volgende voorbeeld wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres en AaSalaris. 

De standaard document definitie is de volgende:
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Op tabblad 7 worden alle mutaties getoond:

Bij elke mutatie worden de datum en tijd van mutatie, de veldnaam, de nieuwe inhoud en de 
vorige inhoud getoond. Het betreft de velden uit het record “salmain” waarin alle 
kerninformatie van de werknemer is vastgelegd. 

De mutatielijst heeft geen betrekking op de lijst met afwijkende banknummers, de registratie 
van verlof e.d., de aan de werknemer gekoppelde componenten, de documenten, de contact-
notities en de loonberekeningen.

De mutatielijst heeft ook betrekking op mutaties van de werknemersgegevens welke door 
andere programmatuur worden gemaakt (o.a. werknemerslijsten en periodieken).
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Op tabblad 8 kunnen maximaal 40 velden via een eigen indeling gepresenteerd worden:

De volgende mogelijkheden zijn aanwezig:

• er kunnen maximaal 40 velden toegepast worden

• alle velden zijn in de database gedefinieerd als zijnde "text" met een maximale lengte 
van ca. 65.000 tekens

• bij het opmaken van documenten gelden de veldnamen "Extra01" t/m "Extra40"

• de definitie van de visuele kenmerken wordt in de parametertabel vastgelegd d.m.v. de 
parameters "xt01" t/m "xt40"

• de velden kunnen worden geplaatst in vier panels op tabblad 8, met de parameters 
"xp01" t/m "xp04" kunnen deze worden voorzien van een titel (bij CAO 2948 (VVT) is 
het vierde panel geclaimd voor de periodieken)

• in de omschrijving van de veldparameters worden de titels van de velden op het 
scherm vastgelegd

• in de waarde van de veldparameters worden de plaatsingsattributen vastgelegd:

• "xpanel" met de waarde 1 t/m 4

• "xtype" met als waarde 2 voor een editbox, 6 voor een memobox en 9 voor een 
richtextbox

• "width" met als standaard waarde 258 en "left" met als standaard waarde 127

• "height" met als standaard waarde 21 voor een editbox; bij memo- en richtext-
boxes wordt geadviseerd gebruik te maken van de standaard waarden 47, 72, 
97 etc. (extra eenheden van 25 pixels)

• "top" met als standaard waarde 5 en verder bij voorkeur 30, 55, 80 etc.

• een veld kan worden voorzien van veldkenmerken en attributen zoals 
omschreven in de documentatie van Aadres

Systeemdocumentatie AaSalaris, versie 1.90 55



Tabblad 9 betreft de kerngegevens m.b.t. de salarisberekening:

Een nieuwe loonberekening kan uitgevoerd worden nadat een nieuwe set componenten voor 
de gekozen periode aan de werknemer is toegevoegd. Bij de keuze van een periode wordt 
automatisch de datum van de laatste dag van die periode als loondatum gekozen. Deze datum 
kan aangepast worden.

Voor elke werknemer kan een proefberekening worden uitgevoerd. Bij die keuze wordt 
automatisch de dagdatum geselecteerd.

Van de gepresenteerde set componenten voor een bepaald loon kunnen, voorafgaand aan de 
feitelijke berekening, de kolommen “omschrijving” en “waarde” gewijzigd worden. De 
systeembeheerder “sysman” is bevoegd om ook de kolommen “bedrag””en “bijzonderheden” 
te wijzigen. Ook kunnen individuele componenten worden toegevoegd of verwijderd 
(<INSERT> resp. <DELETE> of via een popup-menu).

Bij het toevoegen van een enkele component moet eerst de code worden ingevoerd. Dit 
gebeurt m.b.v. een “lookup-as-you-type”-menu dat gefilterd wordt op de optionele 
componenten (300-reeks).

Van de gemaakte berekening kan een specificatie worden opgemaakt en afgedrukt en kunnen 
de gegevens van de belastingaangifte van die werknemer worden getoond. In beide gevallen 
wordt doorgelinkt naar andere programma's: naar “Werknemerslijsten” ingeval van een 
specificatie en naar “Aangifte loonheffingen” ingeval van de aangifte. Met de knop “Toon uren” 
wordt via AaPersoneel de urenregistratie voor de geselecteerde medewerker en periode 
getoond.
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De salarisberekening kan alleen uitgevoerd worden indien er een transactie geopend wordt 
waarbij tabblad 9 op de voorgrond staat. Na het openen van de transactie kunnen de overige 
gegevens op de tabs 1 t/m 8 niet gewijzigd worden.

Bij het openen wordt gecontroleerd of het loon bij de actuele loonperiode behoort. Zoniet dan 
volgt de vraag:

Ook wordt gecontroleerd of het loon binnen de actuele aangifteperiode valt, zoniet dan is er 
sprake van een tijdvakcorrectie. Er wordt gevraagd:

Bij bevestiging van de transactie wordt t.b.v. een berekening of herrekening van de aangifte in 
de database een signaal aangezet dat zichtbaar is bij het aangifteprogramma.

Indien deze functie door de systeembeheerder “sysman” wordt uitgevoerd moet een keuze 
worden gemaakt :

Met “onder bepaalde voorwaarden” wordt hier ook het inzenden van een aangifte gedurende 
de coulancetermijn bedoeld. Het kan ook een expliciet verzoek van de belastingdienst 
betreffen.
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Voorafgaand aan de berekening wordt gecontroleerd of het vorig fiscaal jaarloon is ingevoerd. 
Indien dit niet het geval is wordt een waarschuwing gegeven:

Indien één of meerdere componenten “aangeraakt” zijn voor wijziging en het loon niet 
(opnieuw) berekend is volgt bij opslaan een waarschuwing:

De transactie blijftopenstaan en er kan alsnog een berekening uitgevoerd worden. Een nog 
niet berekend loon wordt in de header van het componentenpaneel als zodanig gekenmerkt.

Indien de verloning betrekking heeft op de lopende aangifteperiode kan eventueel de volgende 
waarschuwing optreden:

Dit moet vóór of op de uiterste aangiftedatum gebeuren ! Het “Handboek loonheffingen 2011” 
stelt hieromtrent in artikel 10.5.2.:

“Voor het op tijd doen van aangifte geldt een coulancetermijn van zeven 
kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum. Als uw aangifte binnen deze 
termijn bij ons binnen is, krijgt u geen boete. Als de aangifte later of helemaal 
niet bij ons binnenkomt, dan krijgt u een boete van € 61.”
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Een berekend loon kan ook verwijderd worden (<F7>) op voorwaarde dat het nog niet 
is aangegeven bij de belastingdienst. Eventueel volgt een foutmelding:

Bij het verwijderen van een loon uit een vorige periode wordt gewaarschuwd en tot slot wordt 
om een bevestiging gevraagd: 

Overigens kan de noodzaak tot het verwijderen van een reeds berekend loon veroorzaakt zijn 
door b.v. het bewust toevoegen t.b.v. een nabetaling na uit dienst treding terwijl dit achteraf 
niet nodig blijkt te zijn of door het “te laat” invullen van de datum uit dienst. In deze situatie 
zal bij het prepareren van de lonen in de salariskalender de werknemer aan de verloning 
toegevoegd worden ondanks het feit dat deze feitelijk al niet meer in dienst is. 
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Methode van bepaling loon en bruto-netto berekening

De volgende acties worden uitgevoerd (in hoofdlijnen):

• bij het aanmaken van een nieuwe set componenten:

• de periode- dagen en uren worden uit de werknemersgegevens overgenomen

• aan de hand van de autoregistratie worden de fiscale bijtelling en de eigen 
bijdrage bepaald, als dit geen resultaat oplevert worden eventueel de bijtelling 
(waarde) en eigen bijdrage uit de werknemersgegevens overgenomen

• de indicatie loonheffingskorting wordt vanuit de werknemer gezet

• eventeel aanwezige looncomponenten voor de geselecteerde loonperiode worden 
bij de werknemer verwijderd

• een  nieuwe set componenten (niet de optionele) wordt samengesteld uit de 
componenten welke voor het gehele bedrijf gelden, tenzij er voor de betreffende 
werknemer een component onder die code gedefinieerd is, dan wordt de 
werknemerspecifieke component toegepast; daarbij worden de volgende 
componenten van een waarde voorzien:

• 100 (uurloon)

• 101 (loondagen)

• 200 (standaard vast loon)

• 202 (spaarloon van werknemer)

• 203 (bijtelling auto)

• 204 (eigen bijdrage auto)

• 700 (loonuren bij vast loon)

• de voor de werknemer vastgestelde optionele componenten worden voor de 
gekozen periode toegevoegd

• specifiek voor de periode geldende optionele componenten kunnen worden toegevoegd, 
per werknemer of voor alle werknemers via onderhoud tabellen

• de uren kunnen uit de urenregistratie van AaPersoneel worden geimporteerd (zie 
verderop in dit document)

• eindafrekeningen bij uitdiensttreding kunnen worden toegevoegd (zie verderop in dit 
document)

• alle waarden en omschrijvingen kunnen worden gewijzigd

• bij de verwerking van de vaste en variabele componenten:

• de cumulatieven t.b.v. VCR (Voortschrijdend Cumulatief Rekenen) worden 
opgebouwd uit de reeds verloonde periodes (niet bij proefverloning)

• alle componentbedragen worden op nul gesteld

• met component 200 (vast loon) wordt het brutoloon vastgesteld

• als dit loon nul is wordt het brutoloon vastgesteld door de loonuren van 
component 201 (periode loonuren) en het standaard uurloon (component 100); 
door manipulatie van component 100 kan dus een afwijkend uurloon voor een 
bepaalde periode gehanteerd worden

• door component 205 wordt voor levensloopregeling sparen werknemersdeel 
ingesteld

• door component 206 idem werkgeversdeel

• door de componenten 221 t/m 229 worden de bijzondere beloningen bepaald:
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• functiecode 2 voor overwerk waarbij het percentage uurloon t.o.v. het 
standaard uurloon bepaald wordt door de “prc”-parameter

• functiecode 8 voor de uitbetaling van de vakantiebijslag 

• functiecode 11 voor de uitbetaling van de eindejaaruitkering

• functiecode 9 voor de overige bijzondere beloningen

• component 402 bepaalt de vrijval werkgever vakantiebijslag

• component 412 bepaalt de vrijval werkgever eindejaaruitkering

• door component 700 worden de loonuren bepaalt als ze niet bij component 201 
zijn opgegeven (voor de lonen met een vast periodebedrag)

• bij de verwerking van de optionele componenten:

• afhankelijk van de code eenheid:

• code 1 (periode), componentbedrag wordt waarde van de component

• code 2 (dag), waarde is aantal dagen, bedrag wordt de waarde 
vermenigvuldigd met het tarief zoals vastgelegd in parameter “dag”

• code 3 (uur), waarde is in principe het aantal uren, daarna:

• als de parameter “psu” (percentage standaard uurloon) is ingevuld 
dan wordt het bedrag de waarde vermenigvuldigd met het 
standaard uurloon vermenigvuldigd met het percentage; dit is 
bedoeld voor toeslagen op basis van standaard uurloon met 
opslagpercentage

• als de parameter “uur” (uurtarief) groter dan nul is dan wordt het 
bedrag de waarde vermenigvuldigd met het uurtarief; als hierbij 
de parameter “bas=peruren” is ingevoerd dan worden als aantal 
uren de loonuren van de periode gebruikt

• in beide gevallen geldt dat als er een parameter “vku=-1” is 
gecodeerd de berekende uren niet in de opbouw van de 
vakantie/verlofuren worden toegepast

• code 4 (percentage), bedrag wordt waarde van de component als 
percentage van het brutoloon (bedoeld als toeslag over het brutoloon); 
hierbij kan een extra parameter gespecificeerd worden waardoor het 
mogelijk wordt om een inhouding op basis van het SV-loon te doen om 
aldoende werknemersverzekeringen door te belasten: “bas=brutosvw”; 
het percentage moet dan negatief opgegeven worden, de inhouding gaat 
dan van nettoloon in combinatie met functiecode 5

• code 5 (km), bedrag wordt waarde van de component vermenigvuldigd 
met de wettelijk toegestane onbelaste reiskostenvergoeding per 
kilometer

• code 6 (multiplier), bedrag wordt waarde van de component 
vermenigvuldigd met de waarde van de deelparameter “ppe” (prijs per 
eenheid); de eenheid op de salarisspecificatie wordt vastgelegd met de 
deelparameter “spe” 

•  afhankelijk van de functiecode:

• code 1 (loonuren), de uren worden bij de periodeuren gevoegd; als het 
componentbedrag nog niet berekend is (bijvoorbeeld bij “uur=-1”) dan 
wordt dit alsnog berekend met het standaard uurloon als tarief  

• code 3 (bruto toeslag), brutotoeslag (geen bijzondere beloning) zonder 
vakantiegeldreservering; niet meetellen voor de pensioengrondslag 
indien parameter “ppr=-1”

• code 4 (bruto toeslag met vakantiegeldreservering), idem met 
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vakantiegeldreservering; zie code 3 voor pensioengrondslag

• code 5 (onbelaste toeslag of inhouding), netto toeslag of inhouding

• code 10 (onbelaste reiskostenvergoeding), idem maar dan specifiek voor 
de reiskosten welke expliciet bij de aangifte loonheffingen opgegeven 
moeten worden

• bij bruto-netto:

• afhankelijk van het pensioensysteem worden de premies berekend:

• sys=0: premies werknemer en werkgever worden overgenomen uit de 
bedragen zoals gespecificeerd bij de componenten 824 resp. 825

• sys=1: de grondslag is het brutoloon inclusief alle bijzondere beloningen 
en toeslagen exclusief het spaarloon; de pensioenpremies werknemer en 
werkgever, de overgangsregeling (werkgever) en RAS-bijdrage 
(werkgever) worden berekend volgens de rekenregels van het SGB; 
hierin zit o.a. VCR, franchise, maximum premieloon en minimum en 
maximum leeftijd; de resultaten worden vastgelegd in de componenten 
824 (premie werknemer), 825 (premie werkgever), 861 (sociaal fonds 
RAS) en 863 (overgangsregeling)

• sys=2: de grondslag is het brutoloon inclusief de vakantiebijslagopbouw 
en de eindjaaruitkeringopbouw en exclusief de werkgeversbijdrage aan 
de levensloopregeling en diverse toeslagen; de pensioenpremies worden 
berekend en de AP-premie (arbeidsongeschiktheidspensioen) worden 
berekend volgens de regels van het pensioenfonds Zorg & Welzijn; hierin 
zitten o.a. een franchise voor ouderdomspensioen en separate franchise 
voor het  arbeidsongeschiktheidspensioen, de AP-premie is bovendien 
leeftijdsafhankelijk; de resultaten worden vastgelegd in de componenten 
824 (OP-premie werknemer), 825 (OP-premie werkgever), 860 (AP-
premie  werknemer) en 861 (AP-premie werkgever)

• voor alle systemen geldt dat als de werknemer 65 jaar of ouder is of als 
sprake is van een stagiair er geen pensioenpremies berekend worden 

• de sociale verzekeringspremies worden berekend:

• het loon SVW wordt bepaald door alle brutoloon componenten incl. de 
werkgeversbijdrage levensloopregeling en excl. het spaarloon en de 
werknemerspremies m.b.t. de pensioenregelingen

• als de werknemer 65 jaar of ouder is of als er sprake is van een stagiair 
worden geen SV-premies in rekening gebracht

• hetzelfde geldt voor de DGA met code inkomstenverhouding = 17

• de diverse premies worden berekend met de VCR-methode, rekening 
houdend met franchise en maxima

• de kleinebanenregeling wordt automatisch toegepast indien aan de 
criteria van de regeling voldaan wordt

• hetzelfde geldt voor de overgangsregeling premievrijstelling oudere 
werknemers

• hetzelfde geldt voor de premiekorting in dienst hebben oudere 
werknemers

• de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers wordt toegepast 
indien de bijbehorende indicatie aangezet is

• de resultaten van de berekeningen worden opgeslagen in de 
werknemers- resp. werkgevers-componenten 841/842 (premie WW-Awf), 
843/844 (basispremie WAO/WIA), 845/846 (uniforme premie WAO), 
847/848 (gedifferentieerde premie WGA) en 849/850 (premie 
sectorfonds); de grondslag wordt opgeslagen in component 840

Systeemdocumentatie AaSalaris, versie 1.90 62



• de zorgverzekeringspremie wordt berekend:

• het loon ZVW wordt bepaald door het loon SVW vermeerderd met de 
autobijtelling, verminderd met de eigen bijdrage en verminderd met de 
levensloopregeling sparen inclusief de werkgeversbijdrage

• de premie wordt berekend volgens de VCR-methode, rekening houdend 
met het maximum

• de resultaten worden opgeslagen in de componenten 830 (grondslag), 
831 (werknemer) en 832 (werkgever)

• de belasting wordt berekend:

• de grondslag is het loon ZVW vermeerderd met de berekende ZVW-
premie

• het toepassen van de voordeelregel wordt in principe per werknemer 
bepaald (standaard staat deze indicatie aan); via de bedrijfsparameter 
“a006=1” kan de indicatie overruled worden met “niet toepassen”

• als de voordeelregel toegepast moet worden wordt de belasting eerst 
berekend over de gehele grondslag inclusief alle bijzondere beloningen 
met behulp van de periodetabellen

• als er sprake is van de scholieren/studenten-regeling worden de 
kwartaaltabellen toegepast met cumulatie van het loon binnen het 
kalenderkwartaal

• de belasting wordt daarna berekend met de tabel bijzondere beloningen 
(het tarief wordt dan afgeleid van vorig fiscaal jaarloon) voor de 
looncomponenten zie daarvoor in aanmerking komen en met de 
periodetabellen voor de overige looncomponenten

• als de voordeelregel toegepast moet worden wordt het voordeligste tarief 
gekozen

• de resultaten en afgeleide gegevens worden opgeslagen in de 
componenten 800 (brutoloon), 801 (fiscale leeftijd), 803 (aantal SV-
dagen), 804 (loonuren), 805 (overwerkuren), 816 (eindheffing 
spaarloon), 817 (eindheffing gebruik auto), 810 (heffingsloon tabel), 811 
(arbeidskorting), 812 (loonheffing volgens tabel), 813 (heffingsloon 
bijzondere beloningen), 814 (loonheffing bijzondere beloningen) en 802 
(overwerk bruto)

• de vakantiebijslag reserveringen wordt berekend:

• afhankelijk van de code reservering zoals gedefinieerd bij de werknemer 
(dus in het geheel niet en indien wel al dan niet met overwerk)

• over alle brutobedragen m.u.w. de toeslagen zonder reservering, de 
levensloopregeling bijdrage werkgever en de componenten met 
functiecode 1 (loonuren) en parameter “vkg=-1” 

• de reserveringen voor de werknemer zijn exact, die voor de werkgever 
zijn altijd een benadering

• bij de berekening van de reservering voor de werkgever wordt zo goed 
als mogelijk rekening gehouden met de sociale lasten

• de resultaten en afgeleide gegevens worden opgeslagen in de 
componenten 400 (reservering werknemer), 401 (reservering werkgever) 
en 402 (vrijval reservering werkgever bij uitbetaling vakantiebijslag)

• de eindejaaruitkering reserveringen wordt berekend:

• de reservering wordt berekend over alle brutobedragen m.u.w. de 
toeslagen zonder reservering en de levensloopregeling bijdrage 
werkgever
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• bij de berekening van de reservering voor de werkgever wordt zo goed 
als mogelijk rekening gehouden met de sociale lasten (zie opmerking 
reserveringen vakantiebijslag)

• de resultaten en afgeleide gegevens worden opgeslagen in de 
componenten 410 (reservering werknemer), 411 (reservering werkgever) 
en 412 (vrijval reservering werkgever bij uitbetaling eindejaaruitkering)

• de loontotalen worden berekend:

• bij de looncomponenten met een netto toeslag of inhouding worden nog 
eventuele berekeningen uitgevoerd:

• nettoinhouding over het bruto SVW loon t.b.v. specifieke 
werknemersverzekeringen

• het totaal loon en de totale inhoudingen worden berekend

• het netto loon wordt bepaald door het resultaat van voorgaande 
berekening, gecorrigeerd met de eigen bijdrage voor de bedrijfsauto en 
de overige netto toeslagen en inhoudingen

• de totale kosten voor de werkgever worden bepaald

• de resultaten worden opgeslagen in de componenten 703 (totaal loon), 
704 (totaal inhoudingen), 705 (netto loon), 706 (totaal kosten 
werkgever), 707 (totaal fiscaal loon) en 708 (totaal loonheffingen)

• de betalingsopdrachten voor de bank worden geprepareerd:

• naar één of meerdere rekeningen indien ingesteld

• eerst het spaarloon

• dan het spaarloon voor de levensloopregeling

• het restant verdeeld over maximaal 5 rekeningen

• het eventueel dan nog aanwezige restant naar de reguliere rekening 
zoals vastgelegd bij de werknemer

• de aangiftegegevens worden geprepareerd:

• voor de aangifte loonheffingen bij de belastingdienst

• voor de opgave loon en premie (OLP) bij Cordares

• de opbouw verlofuren wordt berekend:

• bij CAO 2948 (thuiszorg) afhankelijk van het aantal loonuren in de 
periode in relatie tot het jaarlijkse aantal loonuren en afhankelijk van de 
leeftijd, afgerond op halve uren   

• bij andere CAO's als percentage van het aantal loonuren verminderd met 
de wachturen en als zodanig benoemde uren zonder vakantierechten 

• de opbouw van de verlofuren kan worden afgetopt via de jaarparameter 
“a009” waarin het maximum aantal uren per periode kan worden 
vastgelegd 
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Vakantiegeld en andere bijzondere beloningen

Bij de bruto-netto berekening ontstaat een complicatie omdat een gewone periodeverloning 
gecombineerd wordt met de verloning van de bijzondere beloning. Deze complicatie wordt 
enerzijds veroorzaakt door het feit dat in beginsel verschillende belastingberekeningen moeten 
worden uitgevoerd en anderzijds de grondslagen daarvoor beinvloed worden door 
pensioenpremie en zorgverzekeringsvergoeding.

Op de reguliere beloningen worden de tabeltarieven toegepast en op de bijzondere beloningen 
de speciaal daarvoor bedoelde tarieven. Overigens kan dit mechanisme uitgeschakeld worden 
als gevolg van toepassing van de voordeelregel. 

De invloed van de pensioenpremie (werknemersdeel) en de zorgverzekeringsvergoeding is een 
complicatie omdat beide componenten aan een maximum gebonden zijn (met toepassing van 
VCR). De premies zelf zijn het probleem niet, deze kunnen worden berekend over het gehele 
loon van de periode. Door AaSalaris worden de premies proportioneel over het reguliere en 
bijzondere loon verdeeld voordat de belasting berekend wordt. Bij deze verdeling blijven 
spaarloon en bijtelling privégebruik auto buiten beschouwing.  

Voorbeeld:

Hierbij is de verdeling van de pensioenpremie 2000/3920 resp. 1920/3920 = 133,51 resp. 
128,17 voor regulier loon resp. vakantiebijslag en de premie zorgverzekering 99,48 resp. 
95,51.

Het resulterende heffingsloon tabel is:

2000,00 -/- 133,51 + 99,48 = 1965,97

Het resulterende heffingsloon bijzondere beloningen is:

1920,00 -/- 128,17 + 95,51 = 1887,34
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Periodiek uitbetalen vakantiebijslag en verlofuren

Indien met de werknemer is overeengekomen dat de bijslag en uren elke periode worden 
uitbetaald moeten de volgende instellingen worden vastgelegd:

• bij “reservering vakantiegeld” (tabblad 5) moet “geen reservering” worden geselecteerd

• bij “opb. vak. uren” moet “prc=0” worden ingevoerd

• bij de werknemer moet een component met omschrijving “Uitbetaling vakantiebijslag”, 
functie “bruto toeslag”, eenheid “%” en subparameters “bas=bruto” en “prc=8” (of een 
ander percentage) worden opgenomen

• idem met omschrijving “Uitbetaling verlofuren”, functie “bruto toeslag”, eenheid “%” en 
subparameters “bas=bruto1” en “prc=10” (of een ander percentage)

De beide componenten moeten van een hoog nummer voorzien worden (b.v. 390 en 391) om 
te verzekeren dat alle toeslagen met vakantiereservering, voorafgaand aan de berekeningen, 
zijn verwerkt. De parameter “bas=brutoplus” staat feitelijk voor: brutoloon plus alle toeslagen 
waarop de vakantiebijslag van toepassing is.

Bij deze wijze van uitbetaling van vakantiebijslag en verlofuren wordt bij de periode aangifte 
voor de loonheffingen geen melding gemaakt van vakantiereserveringen voor de betreffende 
werknemer. Dit kan gevolgen hebben bij een eventuele uitkeringssituatie!
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Importeren uren

Via een keuze in het popupmenu van de lijst met componenten kunnen de basisgegevens voor 
de loonadministratie van een werknemer waarvan de uren via AaPersoneel worden 
geregistreerd, geimporteerd worden (deze functionaliteit moet worden geactiveerd met de 
parameter “xl33=1”):

Er kunnen een aantal foutmeldingen volgen:

• Geen componenten aangemaakt 

• Verloning eerst openen voor wijzigen

• Importeren niet mogelijk bij proefverloning

• Medewerker niet bekend in AaPersoneel

Indien deze foutsituaties niet optreden bestaat nog de mogelijkheid dat er geen verdere 
informatie beschikbaar is:

Indien er wel informatie beschikbaar is worden de van toepassing zijnde componenten (dagen 
en uren) bijgewerkt en worden de lijst met componenten opnieuw opgebouwd.

Alle urenboekingen van de geselecteerde loonperiode worden ingelezen en als volgt 
behandeld:

• alle vakantie- , bijzonder verlof- en ziekte-uren (code 00, 10 resp. 40) in de periode 
worden uit AaSalaris verwijderd 

• alle verlof- en vakantie-uren uit AaPersoneel worden verzameld en als één 
urenboeking vakantie (code 00) in AaSalaris geregistreerd

• hetzelfde geldt voor de bijzonder verlof-uren (code 10)

• hetzelfde geldt voor de ziekte-uren (code 40)

• hetzelfde geldt voor tijd-voor-tijd-uren (code 00, soort mutatie “tvt”); uren welke meer 
gewerkt worden (meer t.o.v. het standaard aantal uren in de periode) tellen als 
opbouw, minder uren als afbouw

• urenboekingen waarvoor geen componentcodes zijn ingevuld (bij de activiteitcodes in 
AaPersoneel) worden verder niet behandeld
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• urenboekingen met componentcode worden verzameld en resulteren in gecumuleerde 
uren in de gecodeerde componenten

• indien er geen sprake is van een vast loon wordt het aantal dagen (gewerkt, ziek of 
met verlof) geregistreerd in component “101”

• als er sprake is van CAO 433 wordt artikel 29 daarvan toegepast:

• aan de hand van de leeftijd van de werknemer wordt maximaal 3 keer in een 
kalenderjaar een korting van maximaal 4 uur per dag toegepast; dit geldt voor 
werknemers jonger dan 50 jaar (de leeftijd wordt bepaald aan de hand van de 
geboortedatum en de einddatum van de loonperiode)

• aan de hand van de duur van het dienstverband wordt een inhouding van 30% 
toegepast voor dienstverbanden korter dan 6 maanden en een inhouding van 
10% voor dienstverbanden korter dan 2 jaar (de duur van het dienstverband 
wordt bepaald aan de hand van de datum van indiensttreding en de einddatum 
van de loonperiode)

• de laatstgenoemde inhouding heeft betrekking op het aantal uren na eventuele 
aftrek van de wachturen

Als jaarparameter “a010” de waarde “1” (standaard) of “2” (hotels) bevat kunnen automatisch 
de geldende toeslagen voor bijzondere werkuren zoals vastgelegd in CAO 433 worden 
berekend. In de jaarparameters “e011” t/m “e016” worden gegevens vastgelegd welke de 
tabellen van de CAO vertolken. In de jaarparameter “e010” wordt een link gelegd met de van 
toepassing zijnde componenten. De uren moeten in ItsClean worden geregistreerd met de 
activiteitcode “auto”.

NB1: Bij de bepaling van de wachturen wordt rekening gehouden met een aaneensluitende 
ziekteperiode over twee periodes heen. Het systeem zal in zo'n situatie geen wachturen in 
rekening brengen. Dit kan ook voorkomen worden door bij de rubriek “speciale 
parameters” (tab 4) het sleutelwoord “langziek” in te voeren. De wachturenregeling wordt dan 
zonder meer niet toegepast.

NB2: Het is aan te bevelen om gebruik te maken van de mogelijkheid om de wachturen 
zichtbaar te maken via de component welke via parameter “a107” aangewezen kan worden 
(standaard jaarparameter “t021” en component 321).

NB3: Bij het importeren van de uren wordt rekening gehouden met de datum in dienst en de 
datum uit dienst. Urenboekingen vóór de datum in dienst en ná de datum uit dienst worden 
niet geteld. Indien een werknemer in één periode meer dan één dienstverband heeft, 
uitgaande van een verwijzing vanuit AaSalaris naar AaPersoneel via één medewerker, en 
als de respectievelijke datums in en uit dienst elkaar overlappen dan kunnen geregistreerde 
uren dubbel worden geteld.
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Ter voorbereiding van de import moeten (eenmalig) een aantal bedrijfsparameters ingevuld 
worden:

• “a100”: één of meerdere activiteitcodes (AaPersoneel) m.b.t. verlof en vakantie t.b.v. 
de uren die in AaSalaris als vakantie-uren geteld moeten worden

• “a101”: idem m.b.t. ziekte

• “a102”: componentcode waarin de wachtdagen/uren volgens CAO 433

• “a103”: idem m.b.t. de inhouding bij dienstverbanden korter dan 6 maanden

• “a104”: idem m.b.t. de inhouding bij dienstverbanden korter dan 2 jaar

• “a105”: één of meerdere activiteitcodes m.b.t. betaald/bijzonder verlof en feestdagen

• “a106”: één of meerdere componentcodes voor dagvergoedingen (gewerkte dagen)

• “a107”: componentcode voor wachturen met urenspecificatie 

• “a108”: één of meerdere activiteitcodes waarvoor dagvergoedingen gelden

Naast deze bedrijfsparameters moeten de componentcodes, gerelateerd aan de activiteitcodes 
in AaPersoneel, ingevuld worden.

De reeks parameters “a9xx” wordt gebruikt voor speciale situaties. In de huidige versie is één 
speciale situatie gedefinieerd (voor CAO 2948):

• “a901”: correctie uurloon voor een deel van periode 7 in 2010 met als subparameters 
“per” (periode), “dag” (aantal dagen in het begin van de periode), “uur” (uurtarief) en 
“com” (componentcode); voorbeeld: “per=10770,dag=10,uur=9.08,com=370” wil 
zeggen: maak bij de import van de uren een component met code 370 aan als er 
sprake is van periode 10770 (de zevende vierweken-periode van 2010) en een uurloon 
van € 9,08 en zet het aantal uren in de eerste 10 dagen (de uren gemaakt in juni) als 
waarde in de component; component 370 zal dan een component zijn met de functie 
“bruto loon uren”, de eenheid “uur” en een correctie op het uurloon gedefinieerd bij de 
bijzonderheden van de component

• “a901”: correctie uurloon voor een deel van periode 7 in 2011 met als subparameters 
“per”, “dag” en “com”; voorbeeld: “per=11770,dag=11,com=370”; in 2011 wordt de 
correctie op het uurloon bepaald aan de hand van de informatie in het 
periodiekensysteem; het verschil in uurloon wordt bepaald aan de hand van het oude 
en nieuwe uurloon voor zover geen sprake is van een periodiek in de betreffende 
periode; als er wel een periodiek is toegekend zal geen correctie plaatsvinden 
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Component 102: Specificeer bijzonderheden

Via deze component kunnen bijzondere situaties gemarkeerd worden. In de omschrijving van 
de component kunnen sleutelwoorden vermeld worden.

In de huidige versie zijn een aantal situaties geimplementeerd.

Dagtabellen

In sommige gevallen moeten niet de gebruikelijke tijdvaktabellen van de belastingdienst 
worden toegepast maar de dagtabellen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een medewerker 
gedurende de lopende periode in dienst of uit dienst treedt (dus niet op de eerste resp. laatste 
dag) én de medewerker elders een dienstverband had resp. gaat hebben.

Het sleutelwoord voor de toepassing van dagtabellen is: “dagtab”

Incidentele inkomenstenvermindering

Deze situatie moet bij de aangifte gerapporteerd worden. Het betreft bevalling of 
zwangerschap, onbetaald verlof en ziekte.

De sleutelwoorden zijn: “beval”, “zwang”, “ouderschap”, “onbet” en “ziek”. De codering 
“ouderschap” resulteert voor de belastingdienst in de codering voor onbetaald verlof, voor 
Cordares in de codering “OVW”. 

Vakantieuren opbouw

In sommige gevallen komen niet alle verloonde uren in aanmerking voor vakantieuren 
opbouw. In dat geval kunnen met het sleutelwoord “geenvakuren” de uren gespecificeerd 
worden waarover geen vakantieuren opbouw berekend wordt, bv. “geenvakuren=7.5”

Vervallen loon

Een loon waarvan het aangiftetijdvak is verstreken kan niet meer verwijderd worden. Indien 
dat loon in het kader van een correctieaangifte feitelijk niet meer aangegeven mag worden 
dan kan hier “vervallen” worden gespecificeerd. Zie ook bij “Intrekking 
inkomstenverhouding”.
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Uit dienst

Indien een werknemer uit dienst gaat moet de datum “uit dienst” ingevuld worden, moet 
bepaald worden of de dagtabellen voor de nog gewerkte dagen in de periode moeten worden 
toegepast en moeten de opgebouwde vakantie- en eindejaaruitkering-rechten worden 
afgewerkt. Dat laatste bestaat uit het eventueel uitbetalen van de opgebouwde vakantie-
bijslag, eindejaaruitkering  en het vergoeden van de resterende verlofuren. In alle gevallen 
biedt AaSalaris ondersteuning.

Voor het uitbetalen van de vakantiebijslag moet bij component “226” de popupmenukeuze 
“Eindafrekening vakantiebijslag” gedaan worden:

De bijslag wordt ingevuld bij “waarde” van de component onder de omschrijving 
“Vakantiebijslag i.v.m. eindafrekening”.

Voor het uitbetalen van de verlofuren moet bij component “227” (bijzondere beloning) de 
popupmenukeuze  “Eindafrekening vakantieuren” gedaan worden:

De bijzondere beloning wordt ingevuld bij “waarde” van de component onder de omschrijving 
“Uitbetaling vakantieuren i.v.m. eindafrekening” of “Inhouding vakantieuren i.v.m. 
eindafrekening”. 

De uitbetaling geschiedt op basis van het normale uurloon, vermenigvuldigd met het saldo 
verlofuren en vermenigvuldigd met een factor zoals vastgelegd in de parameter 
“xl37” (normale waarde = 1). Via deze parameter kan desgewenst een opslag worden 
toegevoegd, b.v. ter waarde van de vakantiebijslag (“xl37=1.08” bij 8% vakantiebijslag).

Systeemdocumentatie AaSalaris, versie 1.90 71



Voor het uitbetalen van de eindejaaruitkering moet bij component “228” de popupmenukeuze 
“Eindafrekening eindejaaruitkering” gedaan worden:

De uitkering wordt ingevuld bij “waarde” van de component onder de omschrijving 
“Eindejaaruitkering i.v.m. eindafrekening”.

Vervolgens kunnen de componenten nog handmatig aangepast worden. Na berekening van het 
salaris is het aan te raden om de verlof- en verzuim-registratie te controleren; de verlofuren 
moeten per saldo nul zijn !

De drie individuele bewerkingen kunnen ook geheel automatisch in één keer worden 
uitgevoerd met “Gehele eindafrekening”.
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Intrekking inkomstenverhouding

Soms kan het noodzakelijk zijn om een bij de belastingdienst aangegeven loon in te trekken. 
Een regelmatig voorkomende situatie is dat na aangifte de belastingdienst meldt dat de 
combinatie van BSN/Sofinummer en geboortedatum van de werknemer ongeldig is. In dat 
geval moet het oorspronkelijk aangegeven loon worden ingetrokken, de gegevens moeten 
worden gecorrigeerd, het loon moet in de oorspronkelijke periode opnieuw worden berekend 
en worden toegevoegd als correctie bij de actuele aangifte. 

Een intrekking wordt aan het systeem opgedragen door eerst het loon van de gewenste 
periode te selecteren, gevolgd door de filemenu-keuze “Intrekking inkomstenverhouding”. 
Ingeval van een loon uit een periode waarvan het aangiftetijdvak nog niet is verstreken volgt 
de foutmelding:

Als de intrekking wordt toegelaten moet de berekening opnieuw uitgevoerd worden, daardoor 
wordt ook een nieuwe aangifte voor de betreffende werknemer voorbereid. 

Als het loon in het geheel moet vervallen dan moet bij component 102 (bijzonder-
heden) het woord “vervallen” worden gespecificeerd. Het gevolg zal zijn dat niet alleen 
het oorspronkelijk aangegeven loon wordt ingetrokken maar ook geen nieuw loon meer wordt 
aangegeven.

Bij het opslaan van het nieuwe loon wordt nog om een bevestiging gevraagd:

Overigens kan een loon uit het actuele aangiftetijdvak eenvoudig verwijderd worden waarna 
de aangifte opnieuw gedaan kan worden. Deze situatie heeft niets met de hierboven bedoelde 
intrekking te maken. 
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Netto-bruto

Het systeem voorziet in een faciliteit om van netto naar bruto te rekenen. Bij de waarde van 
component 705 moet het gewenste netto bedrag ingevuld worden. Vervolgens moet een 
component worden gekozen waarin de bruto correctie zal plaatsvinden en moet via het 
popupmenu voor “Netto-bruto” gekozen worden:

In maximaal 25 iteraties zal de bruto correctie en de uiteindelijke netto uitkomst berekend en 
gepresenteerd worden. Afhankelijk van de ingevulde netto waarde kan eventueel ook een 
negatieve correctie volgen.

De gekozen bruto-component moet de eenheidscode “periode” en de functiecode 0, 3, 4, 5 of 
9 bevatten. Zoniet dan volgt de melding:

Als de gewenste netto waarde niet is ingevuld volgt de melding:
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Anonieme werknemer

Indien aan bepaalde voorwaarden van de belastingdienst niet is voldaan is er sprake van een 
werknemer waarop het anoniementarief moet worden toegepast. Op tabblad 4 moet dan 
“anonieme werknemer” worden aangevinkt. De gevolgen zullen zijn:

• het hoogste tarief loonbelasting/premie volksverzekeringen zal worden toegepast 
(52%)

• de loonheffingskorting wordt niet toegepast

• bij de premies werknemersverzekeringen worden geen rekening gehouden met de 
franchise

• de premies werknemersverzekeringen worden niet gemaximeerd

• de premie ZVW wordt niet gemaximeerd

• het loon wordt aangegeven zonder BSN/Sofinummer

• het loon wordt aangegeven met tabelcode 940

• het loon wordt niet bij Cordares (SGB) opgegeven

Indien e.e.a. structureel is moeten de pensioenpremies op nulgesteld worden (via de 
componenten bij de werknemer).

Bij het invoeren van de werknemer MOET een geldig BSN of Sofinummer worden ingevoerd, 
ook als dat niet bekend is. Ervan uitgaande dat er sprake is van incidenten, is de eenvoudigste 
bypass voor dit probleem om een fictief nummer in te voeren, te beginnen bij “00000012” (dit 
is het eerste geldige nummer), vervolgens “00000024”, “00000036”, “00000048”, 
“00000061”, “00000073”, “00000085”, “00000097”, “00000103”, “00000115”, “00000127”. 

De voorloopnullen zijn noodzakelijk en vanwege het controlecijfer (laatste cijfer) is er geen 
sprake van een eenvoudige reeks. 
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Vrijwillige inhouding

Een werknemer kan een werkgever verzoeken om een hogere inhouding loonbelasting te 
doen. Hiervoor kan een component met de functie “Vrijwillige inhouding” geactiveerd worden.

Vervolgens bestaan er twee mogelijkheden:

• een vast bedrag: component met code eenheid “periode” en het gewenste bedrag in 
“waarde”; het gewenste bedrag wordt opgeteld bij de berekende loonheffing

• een percentage: component met code eenheid “%”, het gewenste percentage in 
“waarde” en de subparameter “bas=brutolh”; het systeem bepaald de loonheffing aan 
de hand van het ingevoerde percentage; het verschil met het berekende bedrag is de 
extra vrijwillige inhouding

Een negatieve vrijwillige inhouding (zowel een vast bedrag als een door het systeem 
berekende) wordt automatisch vervangen door nul.

Op de salarisspecificatie wordt de extra inhouding gespecificeerd, het gepresenteerde bedrag 
“loonheffing tabel” betreft de totale afdracht voor de betreffende werknemer.

In de journaalpost van de verloning is uitsluitend sprake van een verschuiving van de post 
“netto salarissen” naar “af te dragen loonheffingen”. Verder zijn alle bedragen gelijk aan die 
zonder vrijwillige inhouding.
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Eindejaaruitkering SGB 2011

De CAO SGB 2010-2011 schrijft een eindejaaruitkering van 0,75% over het bruto-inkomen in 
2011 voor. In AaSalaris is e.e.a. als volgt geimplementeerd:

• er worden geen periodieke reserveringen berekend, de informatie op tabblad 5, 
rechtsonder m.b.t. EJU is niet van toepassing

• er worden geen reserveringen en uitbetalingen “Extra periode salaris” in de LH-aangifte 
gerapporteerd

• de uitkering (0,75%) wordt berekend over alle componenten met de functie “Bruto loon 
vast”, “Bruto loon uren”, “Overwerk”, “Bruto toeslag” en “Bruto toeslag met 
vakantiereservering” met uitzondering van de componenten die via parameter “a109” 
benoemd zijn

• als uitzonderingen zijn door het systeem standaard de componenten 315 en 361 
ingesteld, beide betrekking hebbend op de vereenvoudigingstoeslag

• de berekende uitkering wordt in component 228 geplaatst

• de uitkering kan zowel individueel via “Beheer werknemers” (bij een eindafrekening) 
als groepsgewijs via de “Salariskalender” (menukeuze) berekend worden; de laatste 
mogelijkheid is alleen toelaatbaar in de laatste periode van 2011

• de berekening wordt alleen uitgevoerd als de werknemer minimaal 6 maanden in dienst 
is

• de berekeningsmethode in artikel 15 lid 7 wordt niet toegepast

• de berekende uitkering kan handmatig gewijzigd worden

• de voorgeschreven “netto uitkering als onbelaste reiskosten” (artikel 15 lid 8) kan niet 
door het systeem worden ingevuld, dit moet handmatig geschieden   

Component 228 wordt in eerste instantie fiscaal als bijzondere beloning behandeld en kan door 
toepassing van de voordeelregel als zodaning weer ongedaan gemaakt worden.

NB. Een artikel in “CleanTotaal” van 12 april 2011 licht de problematiek m.b.t. de genoemde 
netto uitkering toe.
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Premieberekening VVT/PGGM

Bij de berekening van de af te dragen premies OP (ouderdomspensioen) en AP 
(arbeidsongeschiktheidspensioen) worden elke periode de premies over het gehele jaar tot 
dan toe (einde periode of datum uit dienst als de werknemer eerder uit dienst is getreden) 
berekend. Het verschil met de tot de vorige periode berekende premies komt ten laste van de 
actuele periode. Feitelijk wordt dus VCR (voortschrijdend cumulatief rekenen) toegepast. Het 
effect is dat de verschillen met de door PGGM berekende jaarpremies (na het inzenden van de 
jaargegevens) minimaal zullen zijn. Het uiteindelijke verschil met de voorschotnota's van 
PGGM kunnen nog steeds aanzienlijk zijn omdat deze gebaseerd zijn op het voltijdjaarsalaris 
zoals dat geldt op 1 januari (of later bij indienst treden in de loop van het jaar) en de door de 
werkgever opgegeven deeltijdfactor.

De berekening verloopt als volgt:

• het voltijdjaarsalaris (VJS) wordt bepaald aan de hand van het eerst toegepaste 
uurloon (in het betreffende jaar), het aantal uren in het jaar (1.872 in 2011) en de 
percentages vakantiebijslag en structurele eindejaaruitkering (8,0% resp. 4,5% in 
2012); formule uurloon * jaaruren * (vakantiebijslag + 100%) * (eindejaaruitkering + 
100%); de eindejaaruitkering heeft betrekking op het vorige jaar en moet worden 
vastgelegd bij jaarparameter “a008”, subparameter “vjs”

• als bij de werknemer een afwijkende grondslag is ingevuld (tabblad 4) wordt die 
gehanteerd

• het aantal kalenderdagen wordt bepaald op basis van maanden van 30 dagen, het 
loonjaar loopt van 1 januari t/m 31 december, ook als de loonperiodes bij 4-wekelijkse 
verloning anders beginnen en eindigen; begin- en einddatums (afhankelijk van datum 
in dienst, uit dienst en/of einde periode) in maanden met minder of meer dagen dan 30 
worden genormaliseerd; uiteindelijk leidt dit tot de jaarfactor (JF): kalenderdagen / 360

• de deeltijdfactor (DTF) wordt bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren, het 
aantal uren in het jaar en de jaarfactor: uren / (jaaruren * jaarfactor); de deeltijdfactor 
wordt rekenkundig afgerond op 2 decimalen tenzij de factor kleiner is dan 0,005, dan 
wordt niet afgerond (praktisch 5 decimalen)

• de onregelmatigheidstoeslag (ORT) wordt tijdens de verloningen automatisch door het 
systeem bepaald aan de hand van het overwerk en de componenten met de “ort=100”-
parameter (100% toeslag)

• de OP-premie wordt berekend aan de hand van de tot nu toe berekende gegevens, de 
OP-franchise (10.667 in 2011) en de premie (23,4% in 2011) met de formule: 

 ((VJS -/- OP-franchise) * DTF * JF + ORT) * OP%

• voor de AP-premie geldt iets dergelijks (premie 0,4% in 2011), de franchise is tot 23 
jaar leeftijdsafhankelijk:

 ((VJS * DTF -/- AP-franchise) * JF + ORT) * AP%

• eventuele negatieve premies worden op nul gezet

• de premies worden verdeeld over werknemer en werkgever (50/50 in 2011)

Tot slot wordt de aanwas van de premies bepaald aan de hand van de tot de periode in 
rekening gebrachte premies en die t/m de periode.

NB. Deze wijze van berekening geldt in principe vanaf de achtste periode van 2011. Er kan 
dan zowel een negatief als positief inhaaleffect optreden.
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Overzicht loongegevens

Met deze programmafunctie kunnen de verloningen, individueel of groepsgewijs worden 
opgemaakt en afgedrukt.

Het keuzevenster is het volgende:

Er moet gekozen worden voor een bepaald jaar en bepaalde loonperiode. Er kan een keuze 
gemaakt worden voor een enkele werknemer of voor een groep werknemers op basis van de 
keuzelijst afdeling.

Het soort overzicht en de gewenste documentdefinitie kunnen worden gekozen. De lijst met 
documentdefinities wordt samengesteld aan de hand van de parameter “xl02” welke geldt als 
prefix van een reeks definities (standaard “sallist”). 

Bij de salarisspecificatie kan een keuze worden gemaakt voor een specificatie voor de 
werknemer en/of werkgever. Bij de werknemersgeorienteerde overzichten kan ervoor gekozen 
worden om het resultaat per werknemer als document op te slaan. Deze keuze kan ook 
ingesteld worden met de parameter “xl04”.

De inhoud van de lijsten wordt opgemaakt met de Aadres-faciliteit Flexibele Documenten. In 
de parameter “xl01” wordt de toegangssleutel tot een record uit de relatie-tabel vastgelegd 
waarin een logo is geregistreerd.
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De volgende overzichten zijn mogelijk:

1. Overzicht componenten (spec1)

Opties: overzicht per werknemer opslaan

2. Salaris specificatie (spec2)

Opties: specificatie per werknemer opslaan, specificatie voor werknemer, specificatie 
voor werkgever

Bijzonderheden: als parameter “xl07=1” dan wordt de specificatie voor de werknemer 
ook als PDF opgeslagen t.b.v. een personeelsportal; een eventueel reeds bestaande 
PDF voor de betreffende periode wordt vervangen (in tegenstelling tot de specificaties 
in ADF formaat welke allen gehandhaafd worden); de volgorde van de specificaties 
wordt bepaald door inhoud van de parameter “xl08” met als standaardwaarde 
“salmain.salkey”; voor het sorteren komen alle velden van de tabellen “salmain”en 
“salperloon” in aanmerking  

3. Overzicht uren (spec3)

Opties:  overzicht per werknemer opslaan, specificatie vanaf 1 januari
 

4. Verzamelloonstaat (spec51)

Opties: loonstaat geheel jaar, output ook naar grid (voor verdere bewerking)

Bijzonderheden: normaliter wordt een loonstaat voor alle verloonde werknemers 
vervaardigd; via het ingaveveld “extra selectie” kan een deelselectie op basis van de 
tabellen “salmain” en “salperloon” worden vervaardigd

5. Waardering verlofuren (spec52)

Opties: geen

6. Verzamelloonstaat Cordares (spec53)

Opties: loonstaat geheel jaar

7. Rapportage componten (spec61)

Opties: in of t/m de periode, nulregels onderdrukken, selectie componenten, subtotaal 
per werknemer

8. Betaallijst (spec81)

Opties: geen
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Overzicht looncomponenten

Alle velden uit de tabellen “salmain” (werknemer), “salcomponent” (looncomponent) en 
“salperloon” (periodeloonspecificatie) zijn beschikbaar voor opmaken.

Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd:

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header

d Detailgegevens

De volgende document definitie wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres en 
AaSalaris. 
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Voorbeeld van een overzicht:

Systeemdocumentatie AaSalaris, versie 1.90 82



Salarisspecificatie

Alle velden uit de tabellen “salmain” (werknemer), “salcomponent” (looncomponent), 
“salurensoort” (soort uren zoals verlof en ziekte) en “salperloon” (periodeloonspecificatie) zijn 
beschikbaar voor opmaken.

De volgende extra velden zijn beschikbaar:

w_sal|logo (image voor logo of gehele bladspiegel)

w_sal|adres (samengestelde naam en adres van werknemer)

w_sal|specfunctie (functie omschrijving werknemer)

w_sal|spectabel (gebruikte tabel)

w_sal|specperiode (omschrijving periode)

w_sal|speckorting (al dan niet toegepaste heffingskorting)

w_sal|specvoordeel (al dan niet toegepaste voordeelregel)

w_sal|speckleinebaan (al dan niet toegepaste kleinebanenregeling)

w_sal|specscholier (al dan niet toegepaste scholierenregeling)

w_sal|specstagiair (al dan niet toegepaste stagiair)

w_sal|loondatum (loondatum)

w_sal|periodedagen (dagen in de periode)

w_sal|periodeuren (uren in de periode)

w_sal|overwerkuren (overwerkuren)

__work1|bedrag1 (bedrag of hoeveelheid bij de cumulatieven)

__work1|bedrag1 (hoeveelheid bij urenspecificatie)

__work1|str1 (omschrijving bij de cumulatieven)

w_sal|naam (naam van de werkgever)

w_sal|adres (adres van de werkgever)

w_sal|postcode (postcode van de werkgever)

w_sal|plaats (vestigingsplaats van de werkgever)

w_sal|telefoon (telefoonnummer van de werkgever)

w_sal|lhnummer (loonheffingsnummer van de werkgever)

w_sal|aansluitnrbv (aansluitnummer bedrijfsvereniging van de werkgever)

w_sal|aansluitnrpf (aansluitnummer pensioenfonds van de werkgever)

w_sal|sector (sector van de werkgever)

w_sal|risicogroep (risicogroep van de werkgever)

w_sal|cbscao (code CAO van het CBS van de werkgever)

NB1. Onafhankelijk van de documentdefinitie kan via parameter “xl09” worden gestuurd dat 
de datum en tijd van de meest recente berekening worden opgemaakt en afgedrukt.

NB2. De bedrijfsgegevens kunnen vanaf versie 1.900 worden vastgelegd en gereproduceerd 
via de gestructureerde administratiegegevens zoals vastgelegd in de systeemtabel “__admin”.
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Ten behoeve van het opmaken van de specificatie zijn de volgende groepen gedefinieerd:

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header voor met name gegevens werknemer

ha Header met loondatum en plaats

fs1 Fontsize 1

fs2 Fontsize 2

fs3 Fontsize 3

a Start groep “vaste” gegevens werknemer

a1h “Vaste” gegevens werknemer

a1h1 Heffingskorting en voordeelregel

a1h2 Bankinformatie

b Start groep specificatie werknemer

b1 Componenten werknemer en werkgever

b1i Componenten met de inhoudingen 

b1t Hulp voor totaal

b1tt Hulp voor totaal

b1b Hulp voor totaal

b1u1 Uren soort mutatie 0/3 (registratie = gebruik)

b1u2 Uren soort mutatie 2 (opbouw)

b1u3 Uren soort mutatie 1 (eindafrekening)

b1u4 Uren soort mutatie 4 (tijd voor tijd)

b1txt Opmerkingen (alleen tekstueel)

c Start groep specificatie cumulatieven

c1 Cumulatieven in hoeveelheden

c2 Cumulatieven in bedragen

c2u2 Uren cumulatief, soort mutatie 0, 2 en 10 (gebruik, opbouw en saldo)

d Start groep  specificatie werkgever

d1h Vaste gegevens werkgever voor specificatie werknemer

De volgorde van verwerken is:

• header met periode en adresgegevens werknemer 

• groep “a” met “vaste” gegevens werknemer

• heffingskorting en voordeelregel

• bankinformatie

• groep “b” met specificatie componenten werknemer, inhoudingen en uren

• totaal en specificatie belasting en overige inhoudingen

• groep “d” met specificatie componenten werkgever en totaal

• of vaste gegevens werkgever t.b.v. werknemer

• groep “c” met specificatie cumulatieven en uren (niet bij proefloon)
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Het volgende voorbeeld wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres en AaSalaris. 
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De bijbehorende standaard document definitie is de volgende:

Systeemdocumentatie AaSalaris, versie 1.90 86



Urenspecificatie bij salarisspecificatie

Als parameter “xl05=1” dan wordt bij elke salarisspecificatie een urenspecificatie vanuit 
AaPersoneel gevoegd. 

Alle velden uit de tabellen “salmain” (werknemer), “perdaguur” (dagstaatrecord), 
“peractiviteit” (soort activiteit), “clnproject” (project), “clnprojdetail”(projectdetail) en 
“relmain”(relatierecord klant of werkadres) zijn beschikbaar voor opmaken.

Alle extra velden zoals bij de salarisspecificatie zijn beschikbaar plus het veld “__work1|tot1” 
waarin het totaal aantal uren geteld wordt.

Ten behoeve van het opmaken van de specificatie zijn de volgende groepen aan de 
documentdefinitie van de salarisspecificatie toegevoegd:

Groep Omschrijving en bijzonderheden

uh Header

ud Details

ut Totaal

Het volgende voorbeeld wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres en AaSalaris. 

Systeemdocumentatie AaSalaris, versie 1.90 87



Overzicht uren

Alle velden uit de tabellen “salmain” (werknemer), “saluren” (urenregistratie) en 
“salurensoort” (soort uren) zijn beschikbaar voor opmaken.

De volgende extra velden zijn beschikbaar:

__work1|bedrag1 (som hoeveelheid uren per soort)

__work1|bedrag2 (saldo hoeveelheid uren vakantie)

Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd:

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header

d Detailgegevens

s Subtotaal urenregistratie

s00 Subtotaal vakantie-uren

s00sal Beginsaldo (bij lijst vanaf 1 januari)

De volgende document definitie wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres en 
AaSalaris. 
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Voorbeeld van een overzicht:
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Verzamelloonstaat

Alle velden uit de tabellen “salmain” (werknemer) en “salperloon” (periodeloon) zijn 
beschikbaar voor opmaken.

De volgende extra velden zijn beschikbaar:

__work1|bedrag1 (som loondagen per werknemer)

__work1|bedrag2 (som loonuren)

__work1|bedrag3 (som loon in geld)

__work1|bedrag4 (som pensioenpremie en pensioengerelateerde premies werknemer)

__work1|bedrag5 (som loon SV)

__work1|bedrag6 (som waarde privegebruik auto minus eigen bijdrage)

__work1|bedrag7 (som loon ZVW)

__work1|bedrag8 (som bijdrage ZVW)

__work1|bedrag9 (som loon LB/PH)

__work1|bedrag10 (som ingehouden premies LB/PH)

__work1|bedrag11 (som onbelaste vergoedingen en inhoudingen

__work1|bedrag12 (som netto loon)

__work1|bedrag13 (som verrekende arbeidskorting)

__work1|bedrag14 (som spaarloon)

__work1|bedrag15 (som bijdrage ZVW)

__work1|bedrag16 (som premie WAO Aof)

__work1|bedrag17 (som premie WAO Aok)

__work1|bedrag18 (som premie AWF)

__work1|bedrag19 (som premie Wgf)

__work1|bedrag20 (som premiekorting Agh)

__work1|bedrag21 (som premiekorting nieuwe arbeidsverh. oudere werknemer)

__work1|bedrag22 (som premiekorting in dienst hebben oudere werknemer)

__work1|bedrag25 (som alle inhoudingen en premiekortingen)

__work1|tot1 t/m __work1|tot25 (voor totalen gehele selectie)
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Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd:

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header

d Detailgegevens

f Totalen

Voorbeeld van een verzamelloonstaat:

De documentnaam voor de verzamelloonstaat is “sallistspec51”. In het systeem zijn twee 
versies hiervan aanwezig. De standaard versie is “sallistspec51smal”, zoals hierboven 
weergegeven en “sallistspec51breed” waarin alle SV-premies en premiekortingen zijn 
opgenomen.

Systeemdocumentatie AaSalaris, versie 1.90 91



Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie 
(smalle versie):
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Waardering verlofuren

Alle velden uit de tabellen “salmain” (werknemer) en “salperloon” (periodeloon) zijn 
beschikbaar voor opmaken. Aan de hand van geselecteerde periode en de opgebouwde 
verlofuren wordt per werknemer een loonberekening uitgevoerd incl. de werkgeverslasten 
m.b.t. ZVW en SVW.

De volgende extra velden zijn beschikbaar:

__work1|bedrag1 (aantal verlofuren)

__work1|bedrag2 (waardering verlofuren op basis van actueel uurloon)

__work1|bedrag3 (loonkosten)

__work1|tot1 t/m __work1|tot3 (voor totalen gehele selectie)

Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd:

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header

d Detailgegevens

f Totalen

Voorbeeld van een waarderingslijst:
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Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie:
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Verzamelloonstaat Cordares

Alle velden uit de tabellen “salmain” (werknemer) en “salperloon” (periodeloon) zijn 
beschikbaar voor opmaken.

De volgende extra velden zijn beschikbaar:

__work1|bedrag1 (som loondagen per werknemer)

__work1|bedrag2 (som loonuren)

__work1|bedrag3 (som FBO loon)

__work1|bedrag4 (som pensioengevend loon)

__work1|bedrag5 (som pensioenpremie werknemer)

__work1|bedrag6 (som pensioenpremie werkgever)

__work1|bedrag7 (som premie RAS werkgever)

__work1|bedrag8 (som premie overgangsregeling werkgever)

__work1|bedrag9 (som premie totaal )

__work1|tot1 t/m __work1|tot9 (voor totalen gehele selectie)

Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd:

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header

d Detailgegevens

f Totalen

Voorbeeld van een verzamelloonstaat Cordares:
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Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie:
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Rapportage componenten

Alle velden uit de tabellen “salmain” (werknemer) en “salcomponent” (periodeloon component) 
zijn beschikbaar voor opmaken.

De volgende extra velden zijn beschikbaar:

__work1|bedrag1 (subtotaal werknemer bedrag)

__work1|bedrag2 (subtotaal werknemer waarde)

__work1|tot1 (totaal generaal bedrag)

__work1|tot2 (totaal generaal waarde)

Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd:

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header

d1 Detail werknemer

d2 Detail component alle periodes werknemer

d Detail component per periode

dsub Detail subtotaal werknemer

f Totaal

Voorbeeld van een rapport:
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Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie:

Systeemdocumentatie AaSalaris, versie 1.90 98



Betaallijst lonen

Alle velden uit de tabellen “salmain” (werknemer) en “salcomponent” (component met 
betaalspecificatie) zijn beschikbaar voor opmaken.

De volgende extra velden zijn beschikbaar:

__work1|bedrag1 (som te betalen)

__work1|str1 (rekeningnummer)

__work1|str2 (ten name van)

__work1|str3 (betalingskenmerk)

__work1|str4 (indicatie negatief)

Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd:

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header

d Detailgegevens

f Totalen
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De volgende document definitie wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres en 
AaSalaris. 

Voorbeeld van een verzamelloonstaat:
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Werknemerslijsten

Met deze programmafunctie kunnen selecties uit het werknemersbestand worden uitgevoerd, 
de geselecteerde records kunnen via een werkblad gemuteerd worden en van de selectie kan 
via Flexibele Documenten een lijst vervaardigd worden.

De gewenste informatie kan door de gebruiker zelf worden gedefinieerd en worden 
onderhouden in selectieprofielen. Het venster met de te selecteren informatie ziet er als volgt 
uit:

Bij het onderhoud van de profielen zijn de gebruikelijke onderhouds- en navigatiefuncties van 
toepassing, inclusief die van dupliceren. De toegangssleutel tot een profiel is de complete 
omschrijving van het profiel. Bij het profiel kan ook een documentdefinitie worden gekozen. 
De beschikbare documentdefinities worden vastgelegd via parameter “xl22” (prefix van de 
lijsten, default “salshortlist”).

De velden bij de werknemer kunnen gekozen worden uit een lijst met alle velden welke 
beschikbaar zijn bij een werknemer. De keuzelijsten betreffen de keuzelijsten zoals vastgelegd 
bij “Onderhoud tabellen”. De veldnaam-synoniemen van de variabele keuzelijsten en vrije 
velden worden automatisch in de lijst met velden en in de header van de resultaatgrid 
vertolkt. De groeperings-keuzes worden in de lijst met velden gepresenteerd als 
“MxGroep[xxx]” waarbij “xxx” de code van de betreffende groep weergeeft. 

Ten behoeve van het presenteren van de resultaten van bewerkingen kunnen ook alle velden 
van het werkrecord “__grid” geselecteerd worden.

De breedte betreft de breedte van de kolommen in het werkblad in pixels. Indien geen breedte 
wordt gespecificeerd dan geldt de waarde 50. Het label betreft de kolomheader in de 
presentatiegrid (tabblad 1). Indien geen label ingevuld is wordt de veldnaam gebruikt.
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De “Selecteer”- en “Start update”-buttons kunnen niet gebruikt worden indien er een 
transactie geopend is.

Als het werkblad geladen is kan een update-cyclus gestart worden met de knop “Start 
update”; de (groeps-) update kan op de gebruikelijke wijze bevestigd of geannuleerd worden 
(via de knoppenbalk).

De selectie via de keuzelijsten en de multiselect-velden vindt standaard plaats via een “or”-
mechanisme. Indien dit niet gewenst is kan in de rubriek “Extra selecties” de tekst “ and” (let 
op de spatie) geschreven worden. Tevens kunnen dan in SQL nog aanvullende selectiecriteria 
uitgeschreven worden. Indien andere variaties gewenst zijn kunnen de keuzelijsten en/of 
multiselect-velden niet gebruikt worden en moet de gehele selectie in SQL genoteerd worden.

Bij bewerkingen kan Pascalscript (zie Systeemdocumentatie Aadres) gecodeerd worden dat 
uitgevoerd zal worden na het lezen van het werknemersrecord. Het veld “__grid|id” kan als 
“result” gebruikt worden. Indien het script hierin de waarde “1” plaatst zal het 
werknemersrecord niet gepresenteerd worden. Deze faciliteit biedt dus een extra 
selectiemogelijkheid.

De grid kan op de gebruikelijke wijze gesorteerd worden (op basis van één of meerdere 
kolommen). De initiële volgorde na selectie kan ook worden ingesteld via de rubriek 
“lijstvolgorde”.
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Met een dubbelklik in de aanwijzerkolom van de grid kan alle informatie uit het 
werknemerrecord worden opgeroepen via de reguliere onderhoudsfunctie. Met een 
rechtermuisklik in de grid wordt een popupmenu geactiveerd:

Als er sprake is van een kolom met numerieke gegevens kan een cell of de gehele kolom 
rekenkundig bewerkt worden zoals beschreven in de systeemdocumentatie van Aadres. 

Bijvoorbeeld de waarde “*1,01” in de kolom “StandaardLoon” om het loon met 1 % te 
verhogen of  “+0,10” in de kolom “Uurloon” om het uurloon met 10 cent te verhogen.

Een speciale waarde in het veld “bewerking” is “$260dagen” voor de velden “LoonDagen” of 
“LoonUren” om de betreffende dagen resp. uren per periode (4 weken of maand) om te 
rekenen naar een situatie met 260 dagen per jaar.
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Het resultaat van de selectie kan via Flexibele Documenten opgemaakt en afgedrukt worden. 
Met de standaard print-button wordt deze functie geactiveerd. De documentdefinitie 
“salshortlistexample” wordt bij installatie van de software als voorbeeld toegevoegd. 

Alle velden uit de tabellen “salmain” (werknemer) en “salconvrule” (selectieprofiel) zijn 
beschikbaar voor opmaken. In het veld “__work1|rowcount” wordt het aantal geselecteerde 
records weergegeven. 

Ten behoeve van het opmaken van de lijst zijn de volgende groepen gedefinieerd:

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header

d Detailgegevens

f Footer voor de recordteller

Het volgende voorbeeld wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres en AaSalaris. 

De bijbehorende document definitie is de volgende:
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Importfunctie

Het programma kan ook gebruikt worden voor de import van werknemers vanuit een 
spreadsheet. De kolommen worden opgezet als ware het voor het vervaardigen van een lijst, 
eventuele standaardwaarden kunnen via de keuzelijsten worden ingesteld.

Via een popupmenu in de grid van tabblad 1 kan de updatemode gewijzigd worden in 
importmode:

De “Start update”-button wordt gewijzigd in “Start import” en na het indrukken van deze knop 
kunnen de gegevens met <CTRL><V> in de grid gekopieerd worden. Desgewenst kunnen nog 
handmatig correcties aangebracht worden welke afgesloten worden met de standaard “save”-
button (<F6>). Eventuele fouten worden gemeld en de cell met foutieve inhoud wordt 
geselecteerd.

Bij het inlezen worden de volgende controles uitgevoerd:

• standaard validatie (numeriek, lengte etc.)

• waarde van tabelcodes

• 11-proef BSN/Sofinummer

• uniciteit combinatie BSN/Sofinummer en volgnummer inkomstenverhouding

• uniciteit toegangssleutel van de werknemer 

Indien de toegangssleutel van de werknemer niet is ingevuld wordt deze automatisch 
samengesteld uit de achternaam, de initialen, een volgnummer en het volgnummer 
inkomenstenverhouding. De elementen worden t.b.v. een betere leesbaarheid van elkaar 
gescheiden door een punt.

Indien de achternaam van de werknemer niet is ingevuld wordt deze automatisch 
overgenomen uit de geboortenaam (meisjesnaam).
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Salariskalender

Via de salaris activiteitenkalender kunnen tijdgebonden werkzaamheden m.b.t. de werknemers 
worden gecoordineerd. In de kop van het venster worden enkele kenmerkende gegevens zoals 
de actuele loonperiode en de actuele aangifteperiode weergegeven.

De datum in het bovenste deel van het venster kan worden ingetoetst of opgezocht en via de 
groene pijltjes kan naar “gisteren” of “morgen” worden gesprongen (ook met <CTRL><G> 
resp. <CTRL><M>).

Met de standaard navigatieknoppen kan door de periodes gebladerd worden. Met refresh 
(<F5>) wordt de gehele agenda opnieuw opgebouwd.

Op het eerste tabblad worden activiteiten m.b.t. de verloningen en aangiften als geheel en de 
acties m.b.t. individuele werknemers getoond:

• verloningen met de status “verlonen”, “geprepareerd”, “berekend”, “betalingen 
aangemaakt” en “doorgeboekt”

• aangiften LB met de status “aangeven”, “aangegeven” en “geaccepteerd”

• betalingen LB met de status “betalen” en “betaald”

• verjaardagen

• jubilea

• vervallen ID's

• acties werknemers

• uit dienst meldingen welke nog niet bij de belastingdienst zijn aangegeven
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Verjaardagen kunnen geparametriseerd worden via “ka03” waarbij de waarde 0 aangeeft dat 
de verjaardagen niet gemeld behoeven te worden, de waarde 1 voor elk jaar en de waarde 5 
voor elk lustrum en 12,5 jaar. Jubilea worden op een soortgelijke manier geparametriseerd via 
“ka02”.

In eerste instantie wordt de lijst in chronologische volgorde getoond. De lijst kan naar eigen 
inzicht via één of meerdere kolommen worden omgesorteerd (zie systeemdocumentatie 
Aadres). 

Deze activiteiten en acties worden standaard getoond en kunnen naar wens al dan niet 
getoond worden via de checkboxes aan de rechterkant. Bovendien kunnen daarmee ook de 
geheel afgewerkte verloningen worden getoond. Deze keuzes worden bij 
programmabeeindiging opgeslagen en bij de volgende start hergebruikt.

Na bepaalde het uitvoeren van bepaalde programmafuncties wordt de agenda automatisch 
ververst. Dit kan ook worden afgedwongen met de refresh-button (<F5>).

In principe worden alleen de toekomstige activiteiten getoond, echter, als b.v. een actie m.b.t. 
een werknemer nog niet is afgemeld dan wordt ook deze actie getoond. De “horizon” van de 
agenda wordt vastgelegd in de parameter “ka01”, uitgedrukt in een aantal maanden.    

Met een dubbelklik op een verloning, aangifte LB of betaling LB kan worden doorgelinkt naar 
de desbetreffende verloning in het programma “Aangifte loonheffingen”. Dit kan ook worden 
gedaan via de button “Toon aangifte”. De detailgegevens van een verloning worden na selectie 
direct gevisualiseerd via het tweede tabblad.

Met een dubbelklik op een verjaardag, jubileum, vervallen ID of ontbrekende uitdienst-melding 
kan worden doorgelinkt naar het eerste tabblad van de desbetreffende werknemer in het 
programma “Beheer werknemers”. Dit kan ook worden gedaan via de button “Toon 
werknemer”.

Met een dubbelklik op een actie werknemer kan worden doorgelinkt naar het zesde tabblad 
van de desbetreffende werknemer in het programma “Beheer werknemers” waarbij de details 
van de betreffende actie worden getoond. Dit kan ook worden gedaan via de button “Toon 
actie werknemer”.
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Een verloning wordt via het tweede tabblad gepresenteerd:

De lonen kunnen op basis van afdeling geselecteerd worden (standaard alle afdelingen). 
Indien een bepaalde periode nog niet geprepareerd is zal de lijst met lonen leeg zijn. Bij de 
start van het programma wordt de afdeling ingesteld via de parameter “ka06” (standaard 
waarde voor alle afdelingen).

Bij het selecteren van een werknemer worden tevens alle bijbehorende componenten in de 
onderste grid getoond. Bij het invoeren van wijzigingen kunnen ook de componenten gewijzigd 
worden. Het sterretje in de voorlaatste kolom staat voor het aantal berekeningen dat reeds op 
de individuele lonen is uitgevoerd.

Op de grid met werknemers is een popupmenu van toepassing:
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De meeste bewerkingen hebben betrekking op de individuele werknemers m.u.v. “Selecteer 
alles” welke gebruikt kan worden om alle lonen voor (her)berekening te selecteren.

De buttons rechtssonder op het tabblad geven tevens de volgorde van verwerking voor de 
gehele selectie aan:

• prepareren

• berekenen

• specificaties opmaken en afdrukken

• automatische betalingen prepareren

• gegevens verwerken in het grootboek

• importeren uren

• kostenspecificatie op afdelingsnivo

Het wijzigen van de lonen wordt uitgevoerd op basis van transactiebesturing: een reeks 
wijzigingen wordt in zijn geheel bevestigd (<F6>) of teruggedraaid (<ESC>). Bij het 
bevestigen en terugdraaien wordt zoals gebruikelijk om een bevestiging gevraagd.

Bij het openen van een transactie (<F2>) wordt gecontroleerd of de verloning binnen de 
actuele aangifteperiode valt; zoniet dan volgt de melding:

De systeembeheerder “sysman” heeft de bevoegdheid om van deze regel af te wijken:

Dit mag echter alleen op deze wijze uitgevoerd worden indien er volledig overzicht is over de 
gevolgen van de uit te voeren mutaties, met name de gevolgen voor de aangifte 
loonbelasting !
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Om structurele fouten in een aangifte te kunnen corrigeren wordt de mogelijkheid geboden om 
alle oorspronkelijke lonen te bewaren:

Indien bij de opdracht tot prepareren reeds verloningen voor de betreffende periode in het 
systeem aanwezig zijn zal dit worden gemeld:

Indien de lonen reeds uitbetaald en in het grootboek verwerkt zijn kunnen ze niet meer 
verwijderd worden. Indien er verloningen aanwezig zijn en deze niet verwijderd worden 
kunnen nog wel nieuwe lonen worden toegevoegd.

Het prepareren van de lonen vindt plaats op basis van de selectie van alle werknemers welke 
in de betreffende periode nog in dienst zijn. Indien voor een werknemer componenten zijn 
aangemaakt zullen deze voor de betreffende verloning worden aangemaakt. Zoniet dan zullen 
de standaard componenten, welke gelden voor het gehele bedrijf, worden toegepast.

Na het preparen kunnen dagen, uren en het loon via de grid direct worden ingevoerd. Ook 
kunnen uren en dagen uit AaPersoneel worden geimporteerd (zie “Beheer Werknemers”). 
Indien nodig kunnen ook de componenten gemuteerd worden. De systeembeheerder “sysman” 
is bevoegd om bedragen en bijzonderheden van de componenten te wijzigen. De ingevoerde 
velden worden t.b.v. herkenning oranje gekleurd. Nog niet berekende lonen zijn herkenbaar 
aan de lege cellen in de kolommen netto en “*”, bovendien worden deze cellen lichtgroen 
gekleurd. In de kolom “*” wordt het aantal reeds uitgevoerde berekeningen getoond, 
eventueel voorzien van een “*” als er één of meerdere componenten gewijzigd zijn en er nog 
geen nieuwe berekening is uitgevoerd. 

De voorlaatste kolom “Sel” is bedoeld om aan het systeem aan te geven dat het aangevinkte 
loon bij de groepsgewijze berekening meegenomen moet worden. Nieuw geprepareerde en 
gewijzigde lonen worden automatisch van een vinkje voorzien. Via een popupmenukeuze 
kunnen alle lonen in de lijst geselecteerd worden.

Systeemdocumentatie AaSalaris, versie 1.90 110



Tooltips worden getoond bij:

• kolom 1 met het personeelsnummer als er een hint ingesteld is bij de werknemer

• kolom 2 met de naam als het vorig fiscaal jaarloon niet bekend is

• kolom 4 met de datum uit dienst als de werknemer bij het begin van de loonperiode 
reeds uit dienst was

• kolom 6 met het bij de werknemer ingestelde uurloon als dat afwijkt van het berekende 
uurloon

• kolom 8 indien geen gewerkte dagen zijn ingevoerd

• kolom 9 indien geen gewerkte uren zijn ingevoerd

• kolom 11 indien het loon lager is dan het wettelijk minimum loon (vergelijking t.o.v. 
bruto loon incl. bruto toeslagen)

De cellen met tooltips worden bovendien van een opvallende kleur voorzien.

Indien alle gegevens zijn ingevoerd kan de knop “Bereken lonen” worden gebruikt. Tijdens de 
berekening wordt een voortgangsvenster getoond.

Bij de berekening wordt automatisch rekening gehouden met de uitbetaling van de vakantie-
bijslag en eindejaaruitkering. Het periodenummer van de uitbetaling van het vakantiegeld 
wordt vastgelegd in parameter “ka04” (standaard 5), de componentcode in “ka08” (standaard 
226) en de indicatie of de vakantiegeldopbouw over de periode meegeteld moet worden in 
“ka09” (standaard 0=niet).

Het periodenummer van de uitbetaling van de eindejaaruitkering wordt vastgelegd in 
parameter “ka11” (standaard 0=niet), de componentcode in “ka12” (standaard 228) en de 
indicatie of de opbouw van de eindejaaruitkering over de periode meegeteld moet worden in 
“ka13” (standaard 1=wel).

Bij de verloningen met uitbetaling van de vakantiebijslag en eindejaaruitkering moet rekening 
gehouden worden met een verwerkingstijd die tweemaal zolang duurt als normaal. Eerst moet 
de opbouw van de uitkering over de betreffende periode worden bepaald en daarna de 
uitbetaling zelf.
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Tijdens de berekening wordt gecontroleerd of er werknemers zijn ingevoerd zonder vorig 
fiscaal jaarloon. Indien dit het geval wordt na afloop van de berekening een waarschuwing 
gegeven:

Bij het afsluiten van een verloning (<F6>) kan eventueel een foutmelding volgen :

en wordt om een bevestiging gevraagd :

Indien de verloning betrekking heeft op de lopende aangifteperiode kan eventueel de volgende 
waarschuwing optreden:

Dit moet vóór of op de uiterste aangiftedatum gebeuren ! Het “Handboek loonheffingen 2011” 
stelt hieromtrent in artikel 10.5.2.:

“Voor het op tijd doen van aangifte geldt een coulancetermijn van zeven 
kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum. Als uw aangifte binnen deze 
termijn bij ons binnen is, krijgt u geen boete. Als de aangifte later of helemaal 
niet bij ons binnenkomt, dan krijgt u een boete van € 61.”
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Bij gebruik van de knop “Maak specificaties”  wordt de gekozen afdeling (of alle afdelingen) 
aangeboden aan het programma “Overzicht loongegevens” om de salarisspecificaties te 
preparen en eventueel af te drukken.

Met de knop “Maak betalingen” wordt een betalingsbatch voorbereid welke met de functie 
“Automatische betalingen salarissen” van AaFinancieel verder afgehandeld moet worden. 
Tevens wordt een lijst opgemaakt zoals met de deelfunctie “Betaallijst lonen” van het 
programma “Overzicht loongegevens”.

De betalingen hebben betrekking op de lonen welke nog niet betaald zijn. De keuze van de 
afdeling (of alle afdelingen) is relevant. In de grid met werknemers is een kolom opgenomen 
(“Bet”) welke aangeeft of een loon reeds uitbetaald is of niet. Desgewenst kan deze keuze uit- 
of aangezet worden. Via het record-menu kan gekozen worden om alle in de grid aanwezige 
betalingen uit te zetten (ingeval van een achteraf gezien geheel foutieve betalingsbatch). 

De betalingsbatch kan eventueel opgesplitst worden via de parameter “ka14” waarin  het 
hoogste te verwerken personeelsnummer kan worden opgenomen. Een dergelijke splitsing is 
soms nodig omdat het contract met de bank een maximum van de totale betaling oplegt.
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Grootboekverwerking

Met de knop “Verwerk in grootboek” kan de journaalpost van de betreffende periode 
automatisch worden aangemaakt of gewijzigd. 

De verzameling van de gegevens voor de journaalpost vindt plaats via de in de 
looncomponenten geregistreerde bedragen. Bij de basiscomponenten worden de 
grootboekrekeningen vastgelegd. Voor sommige tegenboekingen zijn geen componenten 
beschikbaar; hiervoor worden de grootboekrekeningen afgeleid uit andere componenten:

• af te dragen premies: component 831 (premie zorgverzekering)

• af te dragen bedrijfstakregelingen: component 824 (pensioenpremie werknemer)

• af te dragen eindheffingen: component 812 (loonheffing tabel)

• te betalen vakantiegeld: component 402 (vrijval reservering vakantierechten)

• vakantierechten: component 401 (reservering vakantierechten)

• te betalen eindejaaruitkering: component 412 (vrijval reservering eindejaaruitkering)

• eindejaaruitkering: component 411 (reservering eindejaaruitkering)

• levensloopregeling bijdrage werkgever: component 205 (levensloopregeling 
werknemer)

• verschillen: component 200 (periode loon vast)

Het dagboek van de journaalpost moet van het type “memoriaal” zijn en wordt vastgelegd in 
parameter “ka05”.

In de periodes van uitbetaling vakantiebijslag en eindejaaruitkering moeten de grootboek-
rekeningen waarop de rechten geboekt worden opgeschoond worden. De periodieke 
reserveringen zijn een redelijke benadering van de werkelijke kosten op het moment van 
uitbetaling van de vakantiebijslag en eindejaaruitkering. Na uitbetaling moeten de rekeningen 
met de reservering in principe per saldo op nul staan. 

Een eventueel verschil moet geboekt worden op de rekening bruto salarissen of op een 
speciaal daarvoor bedoelde rekening. Indien de uitbetaling vakantiebijslag exclusief de opbouw 
in de lopende periode is (zoals bij de SGB bedrijfstak) dan moet de rekening met de 
reserveringen na correctie per saldo het in die periode gereserveerde bedrag bevatten. 

Als de parameter “ka15=1” is ingesteld worden de voortschijdende jaartotalen (t/m de 
geselecteerde periode) geteld en kunnen aldoende in het verslag opgenomen worden.
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Bij het starten van de functie wordt eerst gecontroleerd of de lonen voor alle werknemers 
berekend zijn. Eventueel volgt de melding:

Vervolgens wordt gecontroleerd of het dagboek bestaat, van het juiste type is (memoriaal) en 
of er reeds een journaalpost voor de betreffende periode gemaakt is. Eventueel volgt de 
melding:

Bij bevestiging is de reeds bestaande journaalpost pas verloren indien de nieuwe verwerking 
zonder fouten verloopt. Indien er wel fouten geconstateerd worden (niet aanwezige 
grootboekrekeningen) wordt de reeds bestaande post gehandhaafd, er volgt dan een melding:

De fouten worden in het verslag getoond.
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Verslag journaalpost

Er wordt een verslag gemaakt van de journaalpost met behulp van de standaard Aadres-
faciliteit "Flexibele Documenten". De documentdefinitie voor het verslag betreft een vaste 
waarde: “saljournaal”.

Alle velden uit de tabellen "salcomponent", "finboekstuk", "finmutatie" en “finrekening” zijn 
beschikbaar voor opmaken. Bovendien zijn de volgende extra velden beschikbaar:

__work1|bedrag1 (mutatie debet)

__work1|bedrag2 (mutatie credit)

__work1|bedrag3 (totaal debet)

__work1|bedrag4 (totaal credit)

__work1|str1 (foutmelding)

Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd:

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header

h1 Header voor journaalpost

h2 Header voor jaartotalen

h3 Header voor kostenspecificatie op afdelingsnivo

d Detail

f Footer

f2 Footer voor jaartotalen

De volgende standaard Document Definitie wordt bij installatie geleverd:
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Voorbeeld van een journaalpost:
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Kostenspecificatie op afdelingsnivo

Via tabblad 4 kunnen afdelingen gegroepeerd worden:

Bij gebruik van de knop “Kostenspecificatie op afdelingsnivo” wordt voor de verslaglegging 
gebruik gemaakt van bovenstaande groepsindeling. Het verslag is v.w.b. de layout gelijk aan 
dat van de journaalpost met dien verstande dat per groep alle geselecteerde afdelingen in de 
header vermeld worden.

Let op: het systeem controleert niet of alle afdelingen geselecteerd zijn.
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Importeren uren

Indien in een specifieke situatie na het verlonen van een periode nog urenboekingen in 
voorgaande periodes gedaan worden bestaat de mogelijkheid om te controleren op welke 
werknemers die boekingen betrekking hebben en de verschillen te tonen. 

Bij het opnieuw importeren worden de dan geldende waarden in een separaat veld opgeslagen 
zodat daarna een vergelijk kan plaatsvinden. Om de verschillen te kunnen tonen moet de 
parameter “ka10=1” gezet worden. Bij die waarde wordt de extra keuze “Toon verschillen 
loonuren” in het popupmenu van de verloningen toegankelijk.

Na het tonen van de verschillen en het eventueel vervaardigen van een lijst (via de grid) moet 
de transactie geannuleerd worden (het importeren kan alleen via een transactie voor 
wijziging) en kunnen eventuele nieuwe verloningen individueel gedaan worden. 
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Aangifte loonheffingen

Met deze programmafunctie kan de maandelijkse of vierwekenlijkse aangifte Loonbelasting 
worden geprepareerd en uitgevoerd. Vanuit de berekende lonen wordt de informatie 
verzameld om een aangifte in XML-formaat te vervaardigen en over het Internet naar de 
belastingdienst te verzenden via het zogenaamde BAPI-aangiftekanaal. 

Voorbereidingen

Via tabblad 9 kunnen communicatie-parameters worden vastgelegd en andere voorbereidende 
acties worden uitgevoerd.

Ter voorbereiding van de eerste aangifte moeten de volgende acties worden uitgevoerd:

• Bij AaRiverside moet additionele software worden opgehaald via automatische 
downloading over het Internet.

• Bij DigiNotar moet een electronisch certificaat van de belastingdienst worden opgehaald 
via automatische downloading.

• Bij de belastingdienst moet een elektronische handtekening (PIN), behorende bij het 
loon- of omzetbelastingnummer worden gedeponeerd. Via de knop “Formulier 
Elektronische handtekening ophalen” wordt een formulier van de belastingdienst via de 
webbrowser gepresenteerd. De gewenste gegevens moeten worden ingevuld en 
afgedrukt en moeten per klassieke post worden verzonden.
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• Bij de belastingdienst moet een aanmeldingsformulier voor elektronisch berichten-
verkeer worden ingediend. Het formulier kan met deze programmafunctie worden 
afgedrukt (Document Definitie “finaanmeldenebv”), moet worden ingevuld en per 
klassieke post worden verzonden.

• De gegevens welke door de belastingdienst worden aangereikt n.a.v. de aanmelding 
alsmede de gedeponeerde PIN moeten worden ingevuld bij de parameters “Gebruiker”, 
“Wachtwoord” en “PIN” (de standaardgegevens zijn al ingevuld). Vervolgens moeten 
deze gegevens worden opgeslagen. Bij gebruiker moet de “Gebruikersnaam POP3 / 
IMAP4 mailbox” zoals die door de belastingsdienst is toegekend worden ingevuld.
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Aangifte doen

Op het eerste tabblad worden alle periodes van het jaar gepresenteerd met de daarbij 
behorende status. In de kop van het venster worden enkele kenmerkende gegevens zoals de 
actuele loonperiode en de actuele aangifteperiode weergegeven.

 

Bij het begin van een nieuw fiscaal loonjaar moeten een aantal parameters ingesteld worden 
waaronder het jaar en de tabel met tijdvakken van dat jaar (zie “Onderhoud tabellen”). Indien 
deze gegevens niet, niet compleet of niet met elkaar in balans zijn ingesteld volgt bij de start 
een foutmelding:

Aangezien dit een zeer ernstige probleemsituatie betreft wordt het programma onmiddelijk 
afgesloten om af te dwingen dat de instellingen alsnog gedaan worden.

Overigens vindt deze controle en eventuele blokkade ook plaats bij het opstarten van de 
programmafuncties “Beheer werknemers”, “Salariskalender” en “Opgave loon en premie 
Cordares”. 
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Bij de start van het programma wordt ook gecontroleerd of er nog niet afgewerkte aangiftes in 
het systeem aanwezig zijn. De volgende melding waarschuwt dat er nog een aangifte 
onderweg is naar de belastingdienst waarop nog geen status “verwerkbaar” is ontvangen:

De volgende melding wordt gegeven op het moment dat er een aangifte is opgemaakt maar 
nog niet naar de belastingdienst is verzonden of als “verwerkbaar” is teruggemeld:

Deze controles worden ook uitgevoerd bij het beeindigen van het programma.
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Per tijdvak worden de volgende gegevens getoond:

• code, omschrijving en begin- en einddatum van het tijdvak

• de totaal te betalen/betaalde heffingen inclusief de eventuele tijdvakcorrecties

• het actuele totaal van heffingen over het tijdvak (tijdvakcorrecties verrekend)

• het totaal loon waarover de belasting en premieheffing berekend is

• de datum van de laatste aangifte welke geaccepteerd is

• het aantal berekende resp. aanwezige lonen (bij slechts één getal zijn alle lonen 
berekend)

• een indicatie of het tijdvak opnieuw berekend moet worden

• de status de lonen in het tijdvak (lonen geprepareerd, berekend, uitbetaald of verwerkt 
in de boekhouding)

Met de standaard nagivatieknoppen kan door de werknemers van de geselecteerde periode 
gebladerd worden. Met refresh (<F5>) wordt de lijst met aangiftes in zijn geheel 
geactualiseerd en met de printknop (<F3>) kunnen de gegevens van de actuele aangifte 
worden opgemaakt en afgedrukt. 

Het gewenste jaar en de gewenste periode kunnen ook gekozen worden via de rubriek 
“Jaar” (ingetoetst jaartal afsluiten met <ENTER>) resp. “Periode” met lookup-faciliteit. Als een 
gekozen periode niet in het fiscale jaar valt volgt de melding:

Bij selectie van een tijdvak worden alle overige tabbladen geactualiseerd: de gegevens van de 
laatste aangifte worden getoond op het tweede tabblad, de lijst met werknemers op het derde 
en de eerste werknemer in de lijst op het vierde tabblad. De tabs twee en vier hebben elk hun 
eigen tabbladen welke automatisch gesynchroniseerd worden.

Vóór het verstrijken van de uiterste aangiftedatum (ongeveer een maand resp. 4 weken na het 
einde van de loonperiode) moet de aangifte worden vervaardigd en aangegeven. Na het 
afronden van de verloning wordt de betreffende loonperiode in de lijst gekozen en wordt het 
commando “Vernieuwen aangifte” gegeven (dubbelklik op het tijdvak kan ook). Het 
programma zal in principe reageren met:
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Indien een jaar of periode buiten het ingestelde fiscale jaar vallen en er wordt een poging 
gedaan om een aangifte te maken of vernieuwen volgt de melding:

Het systeem registreert de noodzaak tot aanmaak of vernieuwing van een aangifte, zichtbaar 
in de kolom “Update”. Indien er geen noodzaak is en er desondanks een opdracht tot 
vernieuwing wordt gegeven volgt de waarschuwing:

Het systeem staat gelijktijdig slechts één verzending met bijbehorende ontvangstbevestiging 
toe (de fase ná het vernieuwen van de aangifte, zie verderop). Indien er reeds een aangifte in 
behandeling is volgt de melding:

Indien er correcties in voorgaande tijdvakken hebben plaatsgevonden en het latere tijdvak 
voor vernieuwing wordt aangeboden wordt dit gesignaleerd met:
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Als aan alle hierboven beschreven randvoorwaarden is voldaan worden alle gegevens van het 
tijdvak gecontroleerd, het resultaat wordt via één transactie in de database opgeslagen. Ter 
bevestiging wordt gevraagd:

Tot slot controleert het systeem of alle lonen berekend zijn, zoniet dan volgt de melding:

Er kunnen goede redenen zijn om de aangifte toch op te slaan, b.v. om bij uitgebreide 
verloningen de tussenstand op te maken of alvast op fouten te controleren. Indien er in de 
aangifte fouten zijn gedetecteerd volgt de melding:

De lijst met fouten wordt getoond op tabblad 2 (Aangifte), subtabblad 3 (Meldingen). De lijst 
wordt automatisch gepresenteerd.

Als er geen fouten zijn geconstateerd en als de aangifte de correctie van een reeds verstreken 
tijdvak betrof dan kan een volgende periode aangemaakt of vernieuwd worden. Indien de 
aangifte het actuele aangiftetijdvak betrof dan kan de aangifte naar de belastingdienst worden 
verzonden.
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Bij het collectieve deel van de aangifte wordt op de volgende aspecten controleerd:

• invullen naam contactpersoon

• invullen telefoonnummer contactpersoon

• correct loonheffingennummer

• invullen naam inhoudingsplichtige

• invullen sector/risicogroep

Bij het nominatieve deel (het deel met de werknemersgegevens) wordt het volgende 
gecontroleerd:

• invullen datum in dienst

• waarde datum uit dienst

• ingevuld werknemer/personeelnummer

• correct BSN/Sofinummer

• toegestane tekens in initialen

• invullen achternaam (of geboortenaam) en cijfers in achternaam

• invullen geboortedatum en waarschijnlijkheid datum

• code geslacht (sexe) en aanwezigheid in tabel

• code nationaliteit en aanwezigheid in tabel

• landcode en aanwezigheid in tabel

• invullen straatnaam of huisnummer

• geldigheid nederlandse postcode

• invullen woonplaats

• code invloed verzekeringsplicht

Verder zorgt AaSalaris voor de juiste coderingen, waarden en tellingen zoals voorgeschreven 
door de belastingdienst in het handboek Loonheffingen van het betreffende loonjaar.
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De daadwerkelijke verzending en verdere afhandeling wordt uitgevoerd via het tweede tabblad 
met daarop 4 subtabbladen:

Met de commandoknop “Nieuwe aangifte” wordt een nieuwe aangiftecyclus geinitieerd. De 
aangifte kan daadwerkelijk worden verzonden met de knop “Verzenden”. In het panel met 
“Ontvangen meldingen” zal normaliter na enige tijd (enkele tot tientallen seconden, 
afhankelijk van de omvang van de aangifte, de gebruikte bandbreedte op het Internet en de 
drukte bij de belastingdienst) een melding verschijnen dat de Email met de aangifte 
geaccepteerd is. Dit betreft niet meer dan een technische acceptatie en het bewijs dat de 
mailserver van de belastingdienst het bericht ontvangen heeft. Overigens betekent het wel dat 
de EBV-gegevens in orde zijn !

Het systeem staat gelijktijdig slechts één verzending met bijbehorende ontvangstbevestiging 
toe. Indien er reeds een in behandeling is en er desondanks toch een opdracht tot prepareren 
wordt gegeven volgt de foutmelding:
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Een aangifte kan normaliter alleen opnieuw aangemaakt worden als de aangifte-termijn nog 
niet is verstreken. Is dit wel het geval dan volgt de melding:

Alleen de systeembeheerder “sysman” kan dan nog aangifte doen maar potentieel moet er dan 
ook een keuze gemaakt worden in verband met de mogelijkheid van correctie-aangiftes welke 
soms door de belastingdienst gevraagd worden of anderszins noodzakelijk zijn. 

De systeembeheerder “sysman” wordt dan gevraagd :

Gevolgd door de vraag:

Deze vraag moet positief beantwoord worden als een reeds verzonden aangifte om een of 
andere reden zonder enige correctie opnieuw aangeleverd moet worden.

Een aangifte kan slechts éénmaal verzonden worden. Bij een tweede poging volgt de melding:
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Bij het verzenden kunnen o.a. ook de volgende meldingen gepresenteerd worden:

• Kan geen verbinding met de mailserver van de belastingdienst maken

• Communicatie met de mailserver van de belastingdienst niet gelukt

• Probleem bij voorbereiding bericht (met vermelding details)

• Probleem met nieuw bericht of aangifte (zonder vermelding details)

Na verzending moet gewacht worden op acceptatie van de aangifte door de belastingdienst. 
Het antwoord komt niet spontaan, met de commandoknop “Ontvang berichten” wordt getest 
of er berichten zijn.

De belastingdienst verwerkt de aangifte onder normale omstandigheden direct maar wel in een 
aantal fasen. De verkorte weergave hiervan is dat er eerst een “technisch” oordeel gegeven 
wordt (op basis van de specificaties van de berichtgeving). Een foutmelding of bevestiging van 
de juistheid van het bericht wordt eerder binnen seconden dan minuten gegeven. In de 
tweede fase wordt ook inhoudelijk naar de aangifte gekeken (o.a. consistentiecontroles), dit 
kan langer duren maar normaliter niet meer dan enkele minuten.

Het handboek van de belastingdienst zegt hierover:

“Fase 2: binnen 72 uur na binnenkomst (maar meestal vrijwel direct). 
Wij controleren uiterlijk binnen 72 uur na binnenkomst uw bericht op een aantal 
logische fouten, zoals: ...............” en “Hebt u binnen 72 uur geen bericht van ons 
gehad, dan mag u ervan uitgaan dat wij uw aangifte kunnen verwerken.” 

Na gebruik van de commandoknop “Ontvang berichten” kan de volgende melding komen:

 

of:

eventueel gevolgd door:
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Bij de volgende melding is er duidelijk sprake van problemen en MOET de aangifte opnieuw 
gedaan worden:

In het panel “Ontvangen meldingen” kan gelezen worden wat de problemen zijn. AaSalaris is 
dusdanig ontworpen dat dit soort fouten eigenlijk niet kan optreden. Er kunnen zich echter 
altijd onverwachte situaties voordoen welke tot dit soort problemen kunnen leiden. Neem dan 
altijd contact op met uw softwareleverancier ! Doe dit ook als er een bericht ontvangen is 
waarin melding wordt gemaakt van waarschuwingen. De belastingdienst gaat er ook dan 
vanuit dat de aangifte opnieuw gedaan wordt.

Een aangifte is pas “echt” door de belastingdienst geaccepteerd als er eerst een acceptatie-
bericht ontvangen wordt met daarna een bericht dat de aangifte “verwerkbaar” is. Eventuele 
(inhoudelijke) problemen daarna worden telefonisch of schriftelijk afgehandeld. Op het 
beveiligde gedeelte van de internetsite van de belastingdienst kan de status van de aangifte 
bekeken worden. Tevens ontvangt de inzender van de aangifte automatisch per Email een 
ontvangstbevestiging.

De status in de lijst met aangiftes kan zijn:

• 0 = geprepareerd

• 1 = verzonden

• 2 = bevestigd

• 3 = fouten !

• 4 = waarschuwingen !

• 5 = verwerkbaar

• 6 = onbekend !

• 7 = ***geannuleerd

• 8 = ***verwerkbaar

Status 7 en 8 worden met sterren geaccentueerd om aan te geven dat ze handmatig zijn 
ingesteld (zie verderop).

De inhoud van het panel met ontvangen meldingen kan desgewenst met selecteren, kopiëren 
en plakken in elke tekstverwerker geplaatst en afgedrukt en/of gemaild worden. Hetzelfde 
geldt voor de lijst met eventuele foutmeldingen op subtab 3 en de inhoud van de aangifte in 
XML-formaat op subtab 4.
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Met een rechtermuisklik kan een popupmenu op de grid met aangiftes worden geactiveerd:

Met de laatste keuze kan de XML-inhoud van de aangifte in een tekstverwerker (standaard 
Windows Notepad) worden getoond. De tekstverwerker wordt dan automatisch gestart 
(volgens de Windows-associatie van een .TXT-bestand) en de inhoud van het bestand zoals 
dat naar de belastingdienst verzonden is of moet worden wordt dan door die tekstverwerker 
getoond.

Indien om wat voor reden dan ook een geprepareerde aangifte geen vervolg krijgt of mag 
krijgen dan kan de zending geannuleerd worden. De keuze “Annuleer” resulteert in:

De systeembeheerder “sysman” heeft de bevoegdheid om een aangifte met status 
“verzonden” of “bevestigd” te annuleren of geforceerd de status “verwerkbaar” te geven. Dit 
kan soms noodzakelijk zijn als er b.v. communicatieproblemen met de belastingdienst 
optreden. Het feit dat bovenstaande statusmutaties zijn uitgevoerd wordt zichtbaar gemaakt in 
het panel met “Ontvangen meldingen” (“status handmatig gewijzigd” onder vermelding van 
datum en tijd).

De systeembeheerder is ook bevoegd om de aangiftedatum en de updatestatus (op tabblad 1) 
te muteren (<F2> in de grid). Voorafgaand aan het intoetsen van de wijziging zal om een 
bevestiging gevraagd worden. 
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Op subtab 2 wordt de inhoud het collectieve deel van de oorspronkelijke aangifte getoond:

Op subtab 3 de eventuele foutmeldingen welke opgetreden zijn bij het samenstellen van de 
aangifte:
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Op het vierde subtabblad wordt de gehele oorspronkelijke aangifte in XML-formaat getoond:

Het derde tabblad geeft de lijst met werknemers welke in de geselecteerde aangifte zijn 
opgenomen:
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Op het vierde tabblad worden de gegevens van de geselecteerde werknemer getoond op 4 
subtabbladen. De eerste subtab toont de nominatieve aangifte inhoudelijk:

De tweede subtab geeft de eventeuel foutmeldingen, betrekking hebbend op de geselecteerde 
werknemer:
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De derde subtab geeft de lijst met looncomponenten:

en tot slot de vierde subtab met het XML-bericht:
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Eindheffingen

Door AaSalaris worden eindheffingen op spaarloon en doorlopend afwisselend gebruik van 
bestelauto's automatisch berekend en aangegeven. Indien andere eindheffingen en/of 
afdrachtverminderingen handmatig berekend zijn kunnen deze ingevoerd worden indien 
parameter “xl53=1”. Bij het maken of vernieuwen van de aangifte wordt dan eerst een dialoog 
gevoerd om de gegevens in te voeren:

De eindheffing op het spaarloon kan niet handmatig ingevoerd worden, de eindheffing op het 
doorlopend afwisselend gebruik van bestelauto's kan alleen handmatig ingevoerd worden als 
parameter “xl54=0” (standaard wordt uitgegaan van een berekening door AaSalaris via de 
administratie van de bedrijfsauto's). 

De eindheffing op de overschrijding van de forfaitaire werkkostenregeling is toegankelijk vanaf 
het fiscale jaar 2011.
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Aangiftecorrecties

Correcties op reeds verzonden en geaccepteerde aangiftes kunnen op meerdere manieren 
gedaan worden. Het handboek van de belastingdienst behandelt dit onderwerp uitgebreid in 
hoofdstuk 11. 

De implementatie in AaSalaris biedt 3 mogelijkheden:

1. als de aangiftetermijn nog niet is verstreken kan de aangifte eenvoudig vernieuwd en 
verzonden worden

2. als de aangiftetermijn reeds is verstreken moeten de wijzigingen over die termijn als 
correcties in de actuele aangiftetermijn worden meegezonden; AaSalaris verzorgt dit 
automatisch en dwangmatig

3. als de aangiftetermijn reeds is verstreken kan de systeembeheerder “sysman” een 
reeds verzonden aangifte opnieuw inzenden; dit mag alleen in overleg gedaan worden

In AaSalaris wordt een verloning van een werknemer onder referentie van periode en 
volgnummer opgeslagen. De periode betreft een code zoals gedefinieerd in de tijdvakkentabel 
van het betreffende jaar, het volgnummer wordt gebruikt voor de correcties. Normaliter wordt 
een niet gecorrigeerd loon opgeslagen met de periodecode en zonder volgnummer. Als een 
verloning nog in het bijbehorende aangiftetijdvak wordt gecorrigeerd dan wordt het loon 
eenvoudig overschreven. Als het aangiftetijdvak reeds gepasseerd is dan wordt het 
oorspronkelijke loon opgeslagen onder vermelding van een volgnummer met de periodecode 
van het dan geldende aangiftetijdvak, de verloning met volgnummer=0 bevat dan het laatst 
berekende loon.

Onderstaand voorbeeld betreft de lonen van januari waarin opgenomen twee toekomstige 
correcties (toekomstig t.o.v. januari):
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Het eerste loon (geen volgnummer) van werknemer 244 is het meest recent berekende loon 
zoals berekend in maart, het tweede (volgnummer 10020) is het oorspronkelijke zoals 
berekend in januari en het derde (volgnummer 10030) betreft het loon zoals berekend in 
februari. Via deze coderingen kan het systeem de juiste correcties toevoegen aan een 
aangifte. In dit voorbeeld is er dus sprake van een correctie welke in februari is meegezonden 
en een in maart.   

Het volgende voorbeeld toont een lijst met met verloningen (februari) en toekomstige en 
actuele correcties:

Hier zijn twee toekomstige correcties opgenomen, een in maart voor werknemer 244 en een in 
april voor werknemer 615.

In de aangifte van februari zelf is de correctie voor werknemer 244 opgenomen welke 
betrekking heeft op het loon van januari (laatste regel met periodecode 10010 en volgnummer 
10020).

NB1. Vervallen lonen en ingetrokken inkomenstenverhoudingen worden in de periode- resp. 
volgnummer-kolom met een lichtrode achtergrond gemarkeerd (zie verder “Beheer 
werknemers”.

NB2. De systeembeheer “sysman”is bevoegd om gecorrigeerde lonen uit de aangifte te 
verwijderen (<DELETE>-toets).
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Verslag aangifte

Er kan een verslag gemaakt worden van een aangifte. Zowel de actuele inhoud van een 
aangifte (na correcties in volgende tijdvakken) als de oorspronkelijke inhoud van een aangifte 
kunnen met behulp van de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele Documenten" opgemaakt 
worden. De documentdefinitie voor het verslag wordt vastgelegd in de parameter “xl51” met 
als standaardwaarde “salaangifte1”.

Alle velden uit de tabellen "salperaangifte", "salperiode", "salperloon" en “salmain” zijn 
beschikbaar voor opmaken. Bovendien zijn de volgende extra velden beschikbaar:

__work1|str1 (rubrieksnaam van de belastingdienst)

__work1|str2 (omschrijving van de rubriek)

__work1|str3 (inhoud van de rubriek)

__work1|str4 (samengestelde naam van de werknemer)

__work1|str5 (betalingskenmerk van de belastingdienst)

Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd:

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header voor collectief deel

d Detail voor collectief deel

h1nor Header voor nominatief deel, initieel

h1cor Header voor nominatief deel, correctie

h1intr Header voor nominatief deel, intrekking

h1 Header voor nominatief deel, initieel en correctie

d1 Detail voor nominatief deel

d1bold Detail voor nominatief deel bij correctie

Bij de opdracht tot afdrukken van de actuele of oorspronkelijke aangifte wordt om een 
bevestiging gevraagd en bovendien:

Het voorblad is voorzien van het betalingskenmerk van de belastingdienst zoals dat ook op de 
acceptgiro vermeld is. Bij negatieve beantwoording wordt de gehele aangifte, inclusief alle 
werknemersgegevens in het document opgemaakt.
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Het opmaken van de oorspronkelijk ingezonden aangifte kan alleen via tabblad 2. Het systeem 
zal dit melden indien op het eerste tabblad de knop “Opmaken oorspronkelijke aangifte” 
gebruikt wordt:

De volgende standaard Document Definitie wordt bij installatie geleverd:

De laatste groep (“d1bold”) is bedoeld om de gewijzigde rubrieken van het werknemersdeel bij 
een aangiftecorrectie duidelijk zichtbaar te maken. Deze faciliteit wordt alleen toepast als 
parameter “xl52=1”. 
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Een afdruk van het collectieve deel ziet er als volgt uit:
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Een afdruk van het nominatieve deel ziet er als volgt uit:
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Controle aangiftes

Na afloop van een fiscaal jaar bestaat de mogelijkheid om de ingezonden aangiftes te 
controleren t.o.v. de aanwezige situatie in de loonadministratie. In principe kan dit ook in de 
loop van het jaar gedaan worden, het is dan echter de vraag of alle eventuele 
correctieberichten reeds verwerkt zijn, zoniet dan kan een onbalans zijn ontstaan. De 
systeembeheerder “sysman” kan in de aangiftegrid (tab 2, subtab 1) een popupmenu 
oproepen:

Met de eerste of vijfde keuze kunnen één of alle aangifteberichten (zoals verzonden naar de 
belastingdienst) welke als “verwerkt” gemarkeerd zijn, geextraheerd worden in de database. 
De aangiftes en loondetails worden opgeslagen onder een pseudojaar. Indien het een volledig 
jaar betreft resulteert dat uiteindelijk in een situatie zoals die bij de belastingdienst bekend 
moet zijn (inclusief de data aangeboden via correctieberichten).

Vervolgens bestaat de mogelijkheid om het gehele jaar (collectieve aangifte) of een enkele 
aangifte (werknemersgegevens) te vergelijken met de gegevens zoals opgeslagen in de 
actuele administratie van dat jaar.  

De verzamelde gegevens wordt gepresenteerd in een grid met collectieve gegegevens:
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en één of meerdere grids met werknemersgegevens:

De verschillen bij de werknemers zullen in het algemeen verklaard worden door de 
eindheffingen en premiekortingen welke wel in het collectieve deel van de aangifte maar niet 
in het werknemersdeel van de aangifte aanwezig zijn (en wel in de eigen administratie).

Zijn er andere verschillen (geindiceerd in de laatste kolom van de grid) dan moet overwogen 
worden om een “losse correctie” in te zenden.

Na het uitvoeren van de controlewerkzaamheden wordt geadviseerd om de tijdelijke 
informatie in de database op te ruimen, menukeuze “Delete alle extracted aangiftes”.

Met de laatste twee keuzes van het popupmenu (“Aangifte naar freegrid” en “Werknemers 
naar freegrid”) worden de XML-gegevens van de aangifte in een grid gepresenteerd.
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Losse correcties

Correcties op reeds verzonden en geaccepteerde aangiftes kunnen op meerdere manieren 
gedaan worden. Het handboek van de belastingdienst behandelt dit onderwerp uitgebreid in 
hoofdstuk 11. De losse correctie volgens het handboek:

Een losse correctie is een correctie die u los van een aangifte loonheffingen verzendt. Alleen in 
de volgende gevallen verzendt u een losse correctie:

• U hoeft geen aangifte loonheffingen meer te doen. U hebt dan een Mededeling 
Intrekking aangiftebrief van ons gekregen.

• U doet aangifte per halfjaar of per jaar.
• U moet een correctie indienen over een tijdvak van een vorig kalenderjaar en de 

aangiftetermijn van het laatste tijdvak van dat jaar is voorbij

In AaSalaris kunnen losse correcties via handmatige selecties tot stand komen. Via tabblad 8 
(alleen beschikbaar voor “sysman”) kunnen alle gedane aangiftes getoond worden, zowel 
collectief als individueel, vervolgens kunnen collectieve gegevens en/of werknemersgegevens 
geselecteerd worden en de losse correctie kan opgemaakt worden: 

Via een popupmenu kan de selectiekolom geheel geselecteerd of gedeselecteerd worden. Als 
de werknemers individueel geselecteerd worden wordt automatisch het collectieve deel 
gekozen.

Het correctiebericht wordt geplaatst in de laatst geselecteerde periode van waaruit de verdere 
behandeling moet plaatsvinden (verzenden en controleren of het bericht voor verwerking 
geaccepteerd is). In de grid met berichten wordt de correctie gemarkeerd met als commentaar 
“Betreft losse correctie”.
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De werknemersgegevens worden op 12 of 13 tabs getoond:

Ook hier kan de selectiekolom als geheel via een popupmeu benaderd worden.

Van het correctiebericht wordt een kort verslag vervaardigd via documentdefinitie 
“salaangifte2” (parameter “xl55”). 

Alle velden uit de tabellen "salperaangifte" en "salperloon" zijn beschikbaar voor opmaken. 
Bovendien zijn de volgende extra velden beschikbaar:

__work1|str1 (personeelnummer)

__work1|str2 (BSN / Sofinummer)

__work1|str3 (samengestelde naam van de werknemer)

__work1|str4 (geboortedatum)

__work1|str5 (woonplaats)

__work1|str6 (bedrag ingehouden belasting en premies)

Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd:

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header

d1 Detail voor collectief deel

d2 Detail voor werknemersdeel
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De volgende documentdefinitie wordt bij installatie geleverd:

Voorbeeld van een verslag:
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Jaarloonopgaaf

De jaarloonopgaaf staat los van de aangifte loonheffingen. Voor het op orde krijgen van de 
polisadministratie bij UWV kunnen aanvullende uitvragingen nodig zijn. De jaarloonopgaaf 
dient de gegevens te bevatten zoals die bekend zijn op het moment van aanmaak van het 
bericht, dus inclusief de eventuele correcties die al in het lopende jaar over het vorige jaar zjn 
ingezonden.

De jaarloonopgaaf bevat nagenoeg dezelfde gegevens als de aangifte loonheffingen. De 
jaarloonopgaaf bevat echter de gegevens van een heel jaar en de aangifte loonheffingen bevat 
alleen de gegevens van een maand of vierwekentijdvak.
 

De jaarloonopgaaf mag uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek 
van de belastingdienst worden ingezonden.

In AaSalaris kan de jaarloonopgaaf door de systeembeheerder “sysman” vervaardigd worden 
door eerst het gewenste jaar te kiezen (linkerbovenhoek venster) en vervolgens de record-
menu keuze “Jaarloonopgaaf”. Het systeem verzamelt alle gewenste gegegevens, vervaardigd 
hiervan een uitgebreid verslag met alle te verzenden gegevens en plaatst de electronische 
aangifte in de laatst periode van het jaar van waaruit de verdere behandeling moet 
plaatsvinden (verzenden en controleren of het bericht voor verwerking geaccepteerd is). 

In de grid met berichten wordt de opgaaf gemarkeerd met als commentaar “Betreft 
jaarloonopgaaf”.

Het verslag wordt aangemaakt volgens documentdefinitie “salaangifte3” (parameter “xl56”) 
welke is opgezet zoals het verslag van de normale periodieke aangifte (in principe dezelfde 
tabellen, velden en groepen).

De standaard documentdefinitie is:

Het verslag is alleen bedoeld als naslagwerk ingeval van vragen hieromtrent door de 
belastingdienst of UWV.
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Opgave loon en premie (OLP) Cordares

Vanaf 1 januari 2010 moeten de SGB-bedrijven aangifte loon en premie doen bij Cordares. De 
aangifte systematiek is analoog aan die van de belastingdienst met dien verstande dat de 
wijze van electronische aangifte eenvoudiger is (simpele email-functie) en de terugkoppeling 
uitsluitend per “gewone” email plaatsvindt.

De opgave dient uitgevoerd te worden nadat de aangifte loonheffingen is geprepareerd waarin 
de belangrijkste controles m.b.t. de juistheid van de gegevens plaatsvinden.

Per tijdvak worden de volgende gegevens getoond:

• code, omschrijving en begin- en einddatum van het tijdvak

• de totaal te betalen premies

• de datum waarop de laatste opgave is verzonden

• het aantal berekende lonen

• een indicatie of het tijdvak opnieuw berekend moet worden

• de status de opgave in het tijdvak (neutraal (-), geprepareerd of verzonden)

Met de standaard nagivatieknoppen kan door de werknemers van de geselecteerde periode 
gebladerd worden. Met refresh (<F5>) wordt de lijst met aangiftes in zijn geheel 
geactualiseerd en met de printknop (<F3>) kunnen de gegevens van de actuele aangifte 
worden opgemaakt en afgedrukt. 

De gewenste periode kan ook gekozen worden via de rubriek “Periode” met lookup-faciliteit, 
hetzelfde geldt voor de selectie van een werknemer.
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Bij selectie van een tijdvak worden alle overige tabbladen geactualiseerd: de gegevens van de 
laatste opgave worden getoond op het tweede tabblad, de lijst met werknemers op het derde 
en de eerste werknemer in de lijst op het vierde tabblad. De tabs twee en vier hebben elk hun 
eigen tabbladen welke automatisch gesynchroniseerd worden.

Vóór het verstrijken van de uiterste opgavedatum (ongeveer een maand resp. 4 weken na het 
einde van de loonperiode) moet de opgave worden vervaardigd en ingezonden. Na het 
afronden van de verloning wordt de betreffende loonperiode in de lijst gekozen en wordt het 
commando “Vernieuwen opgave”  gegeven (dubbelklik op het tijdvak kan ook). Het 
programma zal reageren met:

Bij een positieve keuze controleert het systeem of de aangifte loonheffingen reeds is 
voorbereid en of daar nog fouten in aanwezig zijn. Eventuel volgt de melding:

Vervolgens worden de gegevens gecontroleerd op aspecten welke specifiek voor de opgave 
gelden. Eventueel volgt de melding:

De lijst met fouten wordt getoond op tabblad 2 (Opgave), subtabblad 3 (Meldingen). De lijst 
wordt automatisch gepresenteerd.

NB. De systeembeheerder “sysman” is bevoegd om de opgavedatum (op tabblad 1) te 
muteren (<F2> in de grid). Voorafgaand aan het intoetsen van de wijziging zal om een 
bevestiging gevraagd worden. 
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In de implementatie van AaSalaris wordt per zending één werkgever opgegeven. De zending 
kan aldoende vergeleken worden met het collectieve deel van de aangifte aan de 
belastingdienst. Per werknemer wordt één arbeidsverhouding opgegeven en kan vergeleken 
worden met het nominatieve deel van de belastingaangifte.

Bij het collectieve deel wordt op de volgende aspecten gecontroleerd:

• invullen naam bedrijf

• valide postcode bedrijf

• invullen email-adres 

• valide aansluitingsnummer pensioenfonds

• valide loonheffingennummer

Bij het valideren van de werknemersgegevens worden voor de OLP een aantal coderingen 
gebruikt welke bij de belastingaangifte niet van toepassing zijn. Het betreft de codes van de 
burgerlijke staat en van de functietabel. Beide tabellen worden geadministreerd in AaRelatie 
en moeten voorzien worden van de juiste codering d.m.v. de parameter “OLP” bij de attributen 
van de desbetreffende tabellen (voor coderingen zie “Specificaties Opgave Loon en Premie 
voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf”).

Bij het werknemersdeel wordt het volgende gecontroleerd:

• code burgerlijke staat

• code functie (code beroep)

• contracturen voltijd (moet 5 maal de standaard daguren zijn)

• contracturen deeltijd (mogen niet nul zijn)

• contracturen oproepkracht (moeten nul zijn)

• code invloed verzekeringsplicht oproepkracht (moet “D” of  “E” zijn)

• ingangsdatum kenmerken arbeidsverhouding; moet binnen de periode van de 
arbeidsverhouding vallen, vóór of op het begin van het loontijdvak en vóór of op het 
einde van het loontijdvak; als de ingangsdatum in de toekomst ligt wordt deze 
gecorrigeerd naar de begindatum van het tijdvak

• datum uit dienst moet binnen loontijdvak vallen; als deze datum vóór het begin van het 
tijdvak valt én de grondslag nul is dan wordt de werknemer niet in de OLP opgenomen 

• DGA's, stagiaires en anonieme werknemers worden niet in de OLP opgenomen

Als geen fouten bij de controles zijn gevonden wordt de OLP intern in de database 
geprepareerd en wordt het XML-bestand volgens de specificaties van Cordares opgemaakt. 

De daadwerkelijke verzending wordt geinitieerd met de knop “Maak/mail OLP XML-bestand”. 
Als de OLP al eens is verzonden volgt de waarschuwing:
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Daarna volgt een dialoog voor het opslaan van het bestand eventueel gevolgd door een Email-
dialoog.

Voorafgaand aan de eerste verzending moeten een aantal parameters ingesteld worden:

• “xl61”: documentdefinitie voor de controlelijst (standaard “salopgave1”)

• “xl62”: soort zending, “P” voor productie en “T” voor test

• “xl63”: code beroep indien onbekend (voor testdoeleinden)

• “xl64”: valideren XML, 1=wel, 0=niet (voor testdoeleinden)

• “xl65”: automatische correctie contracturen, 1=wel, 0=niet; de contracturen voor 
Cordares worden bij de werknemer vastgelegd in de rubriek “uren in week”; met 
“xl65=1” worden de contracturen berekend aan de hand van de code werktijd (voltijd 
etc.), het aantal uren per dag, uren per periode en de lengte van een periode; het 
gebruik van deze faciliteit is niet aan te raden omdat met name bij regelmatige deeltijd 
de dag- of periodegegevens niet noodzakelijkerwijs volgens het arbeidscontract 
ingevuld behoeven te zijn; Cordares gebruikt deze rubriek ter controle van het aantal 
werkelijk gewerkte uren t.o.v. de contractuele uren

• “xl66”: mail de OLP, 0=niet, 1=via Outlook, 2=via AaRelatie; bij gebruik van de email 
faciliteit van AaRelatie moeten de betreffende parameters bij de gebruikersgegevens 
zijn ingesteld; bij gebruik van Outlook moet een MS Office-versie van Outlook op het 
werkstation zijn geinstalleerd, niet Outlook-Express of een andere variant van een 
Email-programma

• “xl67”: mailbox van Cordares (“berichten-inname@administratienetschoonmaak.nl”)

• “xl68”: map voor XML-bestanden (wordt de eerste keer via een bestandsdialoog 
automatisch ingesteld)

• “xl69”: negeer fouten in OLP, 1=wel, 0=niet (voor testdoeleinden)

• “xl70”: normaliter niet ingevuld maar als er specifieke werknemers zijn die niet 
opgegeven mogen worden dan moet hier de waarde “433” ingevuld worden zodat de 
betreffende werknemers via CAO=9999 gemerkt kunnen worden
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Op het tweede tabblad worden de collectieve gegevens van de OLP getoond. Op de eerste 
subtab de opgave zelf:

Op de tweede subtab de eventuele foutmeldingen welke zijn opgetreden bij het samenstellen 
van de OLP:
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Op de derde subtab wordt de gehele OLP in XML-formaat getoond:

Op het derde tabblad wordt de lijst met werknemers getoond welke in de geselecteerde 
opgave zijn opgenomen:
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Op het vierde tabblad worden de gegevens van de geselecteerde werknemer getoond op 4 
subtabbladen. De eerste subtab toont het werknemers deel van de aangifte inhoudelijk:

De tweede subtab geeft de eventeuel foutmeldingen, betrekking hebbend op de geselecteerde 
werknemer:
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De derde subtab geeft de lijst met looncomponenten:

en tot slot de vierde subtab met het XML-bericht:
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Verslag opgave

Er kan een verslag gemaakt worden van een opgave met behulp van de standaard Aadres-
faciliteit "Flexibele Documenten". De documentdefinitie voor het verslag wordt vastgelegd in 
de parameter “xl61” met als standaardwaarde “salopgave1”. Bij de opdracht tot opmaken van 
de OLP wordt om een bevestiging gevraagd en of slechts het voorblad opgemaakt behoeft te 
worden (zoals bij de aangifte loonheffingen).

Alle velden uit de tabellen "salperolp", "salperiode", "salperloon" en “salmain” zijn beschikbaar 
voor opmaken. Bovendien zijn de volgende extra velden beschikbaar:

__work1|str1 (rubrieksnaam van Cordares)

__work1|str2 (omschrijving van de rubriek)

__work1|str3 (inhoud van de rubriek)

__work1|str4 (samengestelde naam van de werknemer)

Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd:

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header voor collectief deel

d Detail voor collectief deel

h1nor Header voor werknemersdeel

h1 Idem

d1 Detail voor werknemersdeel

De volgende standaard Document Definitie wordt bij installatie geleverd:
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Een afdruk van het collectieve deel ziet er als volgt uit:

Een afdruk van het werknemersdeel ziet er als volgt uit:
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Mutatie aanlevering PGGM

Ten behoeve van het pensioenfonds Zorg en Welzijn, waarvan het beheer wordt uitgevoerd 
door PGGM, moeten periodiek gegevens worden aangeleverd.

In AaSalaris is dit ondergebracht in een reeks lijstfuncties welke gelijktijdig een mutatie-
bestand volgens de specificaties van het PGGM aanmaken:

1. Periodieke mutaties

2. Interne controle / bestandsvergelijking 

3. Definitieve DTF en ORT voorgaand jaar

4. Voltijd jaarsalaris wijziging

De periodieke mutaties betreffen vier soorten:

010: aanmelding

020: afmelding

001: wijziging werknemernummer

080: wijziging deeltijdfactor

De doorgevoerde mutaties worden in de database opgeslagen en worden bij de historie in de 
lijst opgenomen. Iedere regel in de lijst correspondeert in principe met een aangemaakt en 
verzonden GMA-bestand. Met een dubbelklik in de lijst wordt een tekstverwerker (meestal 
Notepad) opgestart waarmee het mutatiebestand getoond wordt. Via het bestandsmenu kan 
het GMA-bestand desgewenst opnieuw aangemaakt worden.
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Bij de werknemersgegevens van AaSalaris wordt de status van het pensioenfonds 
geregistreerd. Ingeval van status “0” (niet aangemeld) wordt automatisch een mutatie “010” 
gegenereerd en krijgt de status de waarde “1” (aangemeld) na aanmaak van het 
mutatiebestand. Voor werknemers welke geregistreerd staan als “geen deelnemer” worden 
geen mutaties aangemaakt.

Wijzigingen m.b.t. het werknemernummer, code werktijd, loonuren per week of datum uit 
dienst leiden automatisch (via het veld “mutaties pensioenfonds”) tot de mutaties “001”, “080” 
of  “020”. Bij een afmelding wordt de status van de werknemer gewijzigd in “afgemeld”.

Een bijzondere situatie ontstaat wanneer een werknemer ten onrechte via een “020”-mutatie 
is afgemeld. Dit kan hersteld worden door middel van een “020”-mutatie met een lege datum 
(waarde “00000000”, 8 nullen). Na aanmaak van het mutatiebestand krijgt de status weer de 
waarde “1” (aangemeld). 

Bij het aanleveren van de periodieke mutaties wordt door het systeem automatisch 
gecontroleerd of er “zwevende” afmeldingen zijn: werknemers welke nog niet de status 
“afgemeld” hebben en reeds uit dienst zijn getreden (t.o.v. de einddatum van de 
geselecteerde periode. In deze situatie wordt de werknemer alsnog afgemeld.

Voorafgaand aan de eerste verzending moeten een aantal parameters ingesteld worden:

• “pg01”: sleutel van relatie met logo

• “pg02”: prefix van de documentdefinitie voor overzichten

• “pg03”: mail mutatiebestand, 0=niet, 1=via Outlook, 2=via AaRelatie; bij gebruik van 
de email faciliteit van AaRelatie moeten de betreffende parameters bij de 
gebruikersgegevens zijn ingesteld; bij gebruik van Outlook moet een MS Office-versie 
van Outlook op het werkstation zijn geinstalleerd, niet Outlook-Express of een andere 
variant van een Email-programma

• “pg04”: mailbox van PGGM (“PPPmutaties@pggm.nl”)

• “pg05”: map voor mutatiebestanden (wordt de eerste keer via een bestandsdialoog 
automatisch ingesteld)
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Bij het activeren van de lijst met periodieke mutaties volgt eerst een bestandsdialoog voor het 
opslaan van het mutatiebestand. Vervolgens worden de mutaties en het verslag in een aantal 
stappen vervaardigd. E.e.a. wordt getoond via een voortgangsvenster. Eventuele fouten 
worden in het verslag gemeld. Tot slot wordt om een bevestiging gevraagd (als er geen fouten 
geconstateerd zijn):

Afhankelijk van de instellingen volgt een email-dialoog:

Bij het opmaken van het mutatieverslag (standaard documentdefinitie “”salpggmspec1”) zijn 
alle velden uit de tabel “salmain” (werknemer) beschikbaar voor opmaken en verder 
“__work1|str2” (omschrijving van de rubriek) en “__work1|str3” (inhoud van de rubriek). 

Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd:

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header

d Mutatiedetail
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De volgende standaard Document Definitie wordt bij installatie geleverd:

Voorbeeld verslag:
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Jaarwerk PGGM

Als alle verloningen van een jaar voltooid zijn en alle periodieke mutaties (aanmeldingen, 
afmeldingen en wijzigingen deeltijdfactor en werknemernummer) bij PGGM zijn aangeleverd 
moet vóór 1 maart van het volgende jaar de volgende informatie worden aangeleverd:

• definitieve DTF (deeltijdfactor) en ORT (onregelmatigheidstoeslag)

• bestandsvergelijking (CSV met diverse gegevens naar PGGM als doublecheck)

• voltijd jaarsalarissen nieuwe jaar

Hieraan voorafgaand moet een interne controle worden uitgevoerd:

Bij de interne controle wordt het volgende gedaan:

• de DTF en ORT worden berekend en in de database opgeslagen als “resultaten opslaan 
voor jaarwerk” is aangevinkt

• aan de hand van het voltijdjaarsalaris en de definitieve DTF en ORT worden de 
verwachte premies berekend en vergeleken met de bij de verloningen ingehouden 
premies en worden de verschillen gerapporteerd in een standaard verslag

• tevens worden de ingehouden premies vergeleken met die zoals op dat moment 
berekend bij PGGM

• van de gegevens uit het verslag wordt ook een grid (controlelijst PGGM) aangemaakt

• alle gegevens nodig voor de “bestandsvergelijking PGGM” worden in het 
voorgeschreven formaat aangemaakt en gepresenteerd in een grid 
(bestandsvergelijking PGGM)

• de op dat moment berekende premies bij PGGM worden vergeleken met de bij de 
verloningen ingehouden premies
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De interne controlelijst PGGM levert de volgende gegevens:

• identificatie, dagen, loon zoals bij de verzamelloonstaat

• uren inclusief overwerkuren

• via AaSalaris berekende premies AP en OP

• voltijd jaar salaris (VJS) zoals geregistreerd bij PGGM

• dagen in dienst (KalDgn = kalenderdagen volgens PGGM-telling)

• deeltijdfactor (DTF) afgeleid uit gewerkte uren, dagen in dienst en jaaruren (1872), 
afgerond

• onregelmatigheidstoeslag (ORT)

• premies AP en OP volgens jaarsystematiek PGGM

• negatief verschil (te veel berekend door AaSalaris, AP+OP)

• positief verschil (te weinig berekend door AaSalaris, AP+OP)

• grondslag (VJS * DTF * KalDgn/360) + ORT (waarde is nodig voor de 
bestandsvergelijking)

• totaal ingehouden premies (TotPrm)

• totaal door PGGM berekende premies (PGGM)

• verschil tussen de laatste twee, positief is bijbetalen, negatief is terugkrijgen

Voor de automatische vergelijking met de PGGM-gegevens moet via de online desk van PFZW 
het overzicht in CSV formaat worden gedownload. Het bestand kan benaderd worden via het 
pad “Facturen/Totaal premie van bepaald jaar/Jaaroverzicht van bepaal jaar/Download. Het 
bestand moet geladen worden in de onderste grid van het selectievenster (Jaaroverzicht 
PGGM).

Indien in de controlelijst geen PGGM-premie gepresenteerd wordt dan is de werknemer bij 
PGGM niet bekend. Indien, na vervaardiging van de controlelijst, geen AaSalaris-premie 
vermeld wordt dan is de werknemer niet in de eigen administratie bekend (wordt bovendien 
met rood gemarkeerd).

Verschillen worden veroorzaakt door:

• afrondingen

• wijziging uurloon in de loop van het jaar

• jaarberekening vs periodeberekening waarbij de DTF elke periode anders is

• componenten welke onterecht bij de premieberekening betrokken zijn

Indien gekozen is voor opslag van de berekende gegevens kunnen daarna de definitieve DTF 
en ORT worden aangeleverd (mutaties “081”en “070”); kies als periode van inzending voor 
december !

Nadat de definitieve DTF en ORT bij PGGM zijn aangeleverd en daar de gegevens zijn verwerkt 
kan, op basis van de dan door PGGM gemaakt afrekening, de interne controle nogmaals 
worden uitgevoerd, kunnen de definitieve gegevens worden vergeleken en kunnen eventueel 
interne verrekeningen van de verschillen plaatsvinden (in het dan lopende loonjaar).

Na de eerste verloning in het nieuwe jaar moeten de voltijd jaarsalarissen per 1 januari van 
het nieuwe jaar aan PGGM worden aangeleverd.
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Voorbeeld controlelijst PGGM:

Voorbeeld bestandsvergelijking PGGM:

Het is sterk aan te raden beide grids als CSV of XLS te bewaren voor latere raadpleging of 
andere bewerking.
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De controleverslagen, behorende bij de aanlevering definitieve DTF en ORT en voltijd 
jaarsalarissen per 1 januari zijn in principe gelijk aan die van de periodieke mutaties. De 
standaard daarbij behorende documenten zijn “salpggmspec2” resp. “salpggmspec3”.

Het controleverslag wordt opgemaakt volgens het standaard document “salpggmspec5” 
waarbij alle velden uit de tabel “salmain” beschikbaar zijn plus de volgende velden:

__work1|bedrag1 (loondagen)

__work1|bedrag2 (loonuren)

__work1|bedrag3 (brutoloon)

__work1|bedrag4 (ingehouden premie OP)

__work1|bedrag5 (ingehouden premie AP)

__work1|bedrag6 (totaal ingehouden premie)

__work1|bedrag7 (percentage deeltijd DTF)

__work1|bedrag8 (opnieuw berekende premie OP)

__work1|bedrag9 (opnieuw berekende premie AP)

__work1|bedrag10 (totaal opnieuw berekende premie)

__work1|bedrag11 (negatief verschil, te veel ingehouden)

__work1|bedrag12 (positief verschil, te weinig ingehouden)

__work1|bedrag14 (totaal premie volgens PGGM)

__work1|bedrag15 (verschil met ingehouden premie)

__work1|count1 (voltijd jaarsalaris)

__work1|bedrag25 (kalenderdagen in dienst)

__work1|count3 (onregelmatigheidstoeslag ORT)

__work1|count4 (grondslag voor PGGM)

__work1|tot1 t/m work1|tot15 (totalen van de bedragvelden)

De grondslag voor PGGM wordt als volgt bepaald:

• jaardeel = kalenderdagen / jaardagen

• grondslag = voltijd * DTF * jaardeel + ORT

Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd:

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header

d Detail

Systeemdocumentatie AaSalaris, versie 1.90 167



De volgende standaard Document Definitie wordt bij installatie geleverd:

Voorbeeld verslag:
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Jaaroverzichten

Met deze programmafunctie kunnen een aantal overzichten vervaardigd worden welke in 
principe éénmaal per jaar nodig zijn.

Het betreft de overzichten:

1. Salaris jaaropgave werknemer

2. Jaaropgave Interpolis (niet meer actueel)

3. Jaarafsluiting

De volgende parameters moeten ingesteld worden:

• “xj01”: sleutel van relatie met logo

• “xj02”: prefix van de documentdefinitie voor overzichten (standaard “saljaar”)

• “xj03”: code van component om nettoloon bij jaaropgave te corrigeren

• “xj04”: jaaropgave ook als PDF opslaan als “xj04=1”

De jaaropgave wordt normaliter voor alle werknemers vervaardigd. Er kan ook een jaaropgave 
voor één werknemer gemaakt worden via de editbox met zoekfaciliteit. Deze faciliteit niet voor 
de jaarafsluiting beschikbaar.
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Salaris jaaropgave werknemer

Alle velden uit de tabel “salmain” (werknemer) en uit “w_sal” zoals bij het opmaken van de 
salarisspecificatie zijn beschikbaar voor opmaken.

De volgende extra velden zijn beschikbaar:

__work1|bedrag1 (loondagen)

__work1|bedrag2 (loonuren)

__work1|bedrag3 (overwerkuren)

__work1|bedrag6 (fiscaal loon)

__work1|bedrag7 (ingehouden loonheffing)

__work1|bedrag8 (verrekende arbeidskorting)

__work1|bedrag9 (nettoloon)

__work1|bedrag10 (loon voor zorgverzekeringswet)

__work1|bedrag11 (premie ZVW)

__work1|bedrag12 (loon voor sociale verzekeringswetten)

__work1|bedrag13 (waarde privegebruik auto)

__work1|bedrag14 (eigen bijdrage)

__work1|bedrag15 (spaarloon)

__work1|bedrag16 (ingehouden pensioenpremie werknemer)

__work1|bedrag17 (reservering vakantiebijslag)

__work1|bedrag18 (loon overwerk)

__work1|bedrag19 (reservering eindejaaruitkering)

De laatste rubriek wordt altijd geteld maar is niet standaard in het document “saljaarspec1” 
opgenomen. 

Het nettoloon betreft het gesaldeerde nettoloon op de salarisspecificatie. Dit impliceert dat 
hierin niet alleen netto toeslagen zijn begrepen maar ook netto inhoudingen zoals 
voorschotten. Op basis van één component kan een correctie op het nettoloon gemaakt 
worden. Deze component wordt vastgelegd in parameter “xj03”. Overigens is het niet verplicht 
om het netto loon op de jaaropgave aan de werknemer te vermelden.
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Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd:

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header

d1 Details werknemer

d9 Details werkgever

De volgende document definitie wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres en 
AaSalaris. 
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Voorbeeld van een jaaropgave:
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Jaarafsluiting

Bij de jaarafsluiting worden een aantal gegevens van de werknemers, betrekking hebbende op 
het lopende loonjaar, in een archief opgeslagen. Het betreft het fiscale jaarloon, de 
reserveringen vakantiegeld en de reserveringen eindejaaruitkering. Gelijktijdig worden de 
nieuwe beginstanden van de reserveringen bepaald en wordt het nieuwe fiscale jaarloon 
bepaald aan de hand van de verloningen. Indien een werknemer niet het gehele jaar in dienst 
is geweest wordt het jaarloon geextrapoleerd naar een volledig jaar.

Bij het activeren van de jaarafsluiting wordt een mededeling gegeven met de strekking van 
het bovenstaande en wordt zekerheidshalve nog een mogelijkheid geboden om de activiteit te 
annuleren:

Gedurende het afsluiten wordt een voortgangsvenster getoond, vervolgens bestaat alsnog een 
mogelijkheid om het afsluiten te annuleren: 

De gebruiker wordt gewezen op een vervolgactie:
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Bij het opmaken van het mutatieverslag (standaard documentdefinitie “saljaarspec3”) zijn alle 
velden uit de tabel “salmain” (werknemer) beschikbaar voor opmaken.

De volgende extra velden zijn beschikbaar:

__work1|str1 (veldnaam)

__work1|str2 (oude inhoud, oude jaar bij totalen)

__work1|str3 (nieuwe inhoud, nieuwe jaar bij totalen)

__work1|count1 (aantal werknemers)

__work1|tot1 (totaal reservering vakantiebijslag werknemer oud)

__work1|tot2 (totaal reservering vakantiebijslag werkgever oud)

__work1|tot3 (totaal reservering vakantiebijslag werknemer nieuw)

__work1|tot4 (totaal reservering vakantiebijslag werkgever nieuw)

__work1|tot5 (totaal reservering eindejaaruitkering oud)

__work1|tot6 (totaal reservering eindejaaruitkering werkgever oud)

__work1|tot7 (totaal reservering eindejaaruitkering werknemer nieuw)

__work1|tot8 (totaal reservering eindejaaruitkering werkgever nieuw)

Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd:

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header

d Details werknemer

dd Details rubriek

ddeju Details rubriek voor eindejaaruitkering

t Totalen

teju Totalen eindejaaruitkering

In het standaard document “saljaarspec3” zijn geen voorzieningen voor de eindejaaruitkering 
opgenomen. Hiervoor moet het document “saljaarspec3eju” gebruikt worden (vanuit de 
systeemdocumenten dupliceren onder de naam “saljaarspec3”).
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De volgende document definitie wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres en 
AaSalaris. 

Met voorzieningen eindejaaruitkering:
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Voorbeeld van een jaarafsluiting:
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Periodieken VVT

De periodieken VVT voorzien in een systeem om voorafgaand aan de verloning van een 
periode de daarvoor in aanmerking komende werknemers van een nieuw uurloon te voorzien. 
Het systeem is gebaseerd op enerzijds schalen met periodieken en anderzijds werknemers met 
een bepaalde leeftijd, anciënniteit en verwijzing naar een schaal en periodiek.

De schalen worden gecodeerd conform de geldende CAO:

De schalen kunnen in principe vrijelijk gecodeerd worden. Het meest voor de hand ligt een 
directe en zo compact mogelijke verwijzing naar de CAO. De schalen zijn geldig gedurende een 
bepaalde periode welke in “versie” vastgelegd kan worden. Elke schaal kan naar behoefte van 
opmerkingen voorzien worden.

De navigatie gaat op de gebruikelijke wijze binnen een versie. Bovendien kan een schaal uit de 
lijst linksonder geselecteerd worden. Een dubbelklik introduceert de wijzigingsmodus.

Bij het onderhoud functioneert de lijst met de periodieken aan de rechterkant als een vrij op te 
maken grid zonder directe controle op de input. Vanuit de door de VVT aangeleverde 
werkbladen kan een schaal dus direct in de grid gekopieerd worden. Vervolgens moet de 
“vuile” data met de hand verwijderd worden (regel of regels zonder numerieke data) en de 
tabel als geheel worden opgeslagen (<F6>). Gedurende die fase worden de gegevens 
gevalideerd en eventueel geweigerd en van een rode achtergrondkleur voorzien. Het systeem 
verzorgt automatisch de gewenste codering van de periodiek: twee cijfers voorafgegaan door:

• “#” voor de jeugdperiodieken

• “A” voor de aanloopperiodieken

• “P” voor de reguliere periodieken
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Bij de werknemers worden de gegevens m.b.t. periodieken op tabblad 8 (extra) zichtbaar 
gemaakt:

De functiegroep verwijst naar de schaal en de periodiek naar de actuele periodiek binnen die 
schaal. De datum volgende periodiek geeft aan wanneer de werknemer normaliter weer aan 
de beurt is.

Het verwerken van de periodieken gebeurt uiteraard eenmaal per periode d.m.v. selectie van 
de periode en de versie van de schalen. Als het programma aan het begin van een periode 
wordt gestart kiest het systeem automatisch de juiste gegevens. Desgewenst kan de 
verwerking per afdeling of per groep werknemers gedaan worden.

Met de knop “Maak voorstel” wordt een lijst samengesteld met alle werknemers welke voor 
een periodiek in aanmerking komen. Met “Bewerk” wordt een transactie t.b.v. de wijzigingen 
geopend.
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Het systeem beoordeelt de situatie en plaatst één of meerdere opmerkingen in de laatste 
kolom van de lijst:

• datum in dienst leeg

• onbekende groep

• onbekende periodiek

• geboortedatum leeg

• einde schaal bereikt

• CAO wijziging

• periodiek Px > Py

• verlaging uurloon

Indien de kolommen “Nw” (nieuwe periodiek) en “Nieuw” (nieuw uurloon) door het systeem 
niet zijn ingevuld volgt er geen wijziging bij de werknemer. Als de datum volgende periodiek 
(kolom “Periodiek”) niet is ingevuld wordt de bewerking niet geaccepteerd, de ontbrekende 
datum kan dan alsnog ingevuld worden.

Als een ontbrekende groep en/of periodiek genegeerd wordt, worden de overige bewerkingen 
wel geaccepteerd. Bij de volgende periode zullen de werknemers met ontbrekende groepen 
en/of periodieken weer gemeld worden.

De kolommen “Periodiek”, “Groep”, “Nw” (nieuwe periodiek), “Nieuw” (nieuw uurloon) en 
“Opmerkingen” kunnen handmatig gewijzigd worden. De groep en de nieuwe periodiek worden 
gevalideerd.

Een niet automatisch geselecteerde werknemer kan handmatig toegevoegd worden via de 
“Sleutel”-kolom. Dit kan nodig zijn om een werknemer een tussentijdse aanpassing te geven. 
Een aanpassing kan ook rechtstreeks bij “Beheer werknemers” worden gedaan maar dan 
wordt geen periodiekhistorie vastgelegd.

Het selectieproces verloopt als volgt:

• als er sprake is van jeugd (code “#”) wordt gekeken of de verjaardag in de gekozen 
periode valt, zo ja dan is er potentieel sprake van een periodiek

• als de “datum volgende periodiek” in of vóór de periode valt is er potentieel sprake van 
een periodiek

• als de “datum volgende periodiek” niet is ingevuld en de “datum functioneel in 
dienst” (de datum in dienst op tabblad 8 van de werknemer) ook niet dan wordt 
gekeken of de werkelijke “datum in dienst” plus één jaar in of vóór de periode valt; zo 
ja dan is er potentieel sprake van een periodiek

• als de “datum volgende periodiek”  niet is ingevuld en de “datum functioneel in dienst” 
wel dan wordt gekeken of die datum plus één jaar in of vóór de periode valt; zo ja dan 
is er potentieel sprake van een periodiek

Als er potentieel sprake is van een periodiek en het einde van een schaal nog niet bereikt is 
dan wordt de periodiek toegekend anders wordt een opmerking geplaatst dat het einde van de 
schaal bereikt is. Als er geen sprake is van een periodiek wordt beoordeeld of het uurloon nog 
voldoet aan de CAO. Afhankelijk van de parameter “vp02” wordt getest of het CAO-uurloon 
hoger is (“vp02=0”) of afwijkt (“vp02=1”). Afhankelijk van het resultaat wordt het uurloon 
aangepast onder de vermelding “CAO wijziging”.
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Bij bevestiging van de transactie wordt een controleverslag vervaardigd volgens het standaard 
document “salvvtperiodieken” waarbij alle velden uit de tabellen “salmain” en “salvvtperiodiek” 
beschikbaar zijn voor opmaak.

Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd:

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header

d Detail

De volgende standaard Document Definitie wordt bij installatie geleverd:

Voorbeeld verslag:
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Importeren loongegevens

Tbs 
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Toeslagen
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Conversie toeslagen
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Conversie verloningen
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