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Checklist – AaSalaris jaarovergang 2019-2020 

 

– Tariefaanpassing vaste componenten bij werknemers 

Bij Beheer werknemers kunnen op TAB4 componenten vastgelegd worden met vaste 

vergoedingen. De tarieven zouden per 2020 gewijzigd kunnen zijn en moeten daar 

aangepast worden. In de map “AaSalaris 2019-2020” hebben we een document 

opgeslagen met een overzicht van alle werknemers die in 2019 een of meerdere vaste 

vergoedingen hebben ontvangen. 

 

– Indicaties AaSalaris 2020 

Bij beheer werknemers kan men via Record deze functie oproepen (alleen als sysman, zie 

hiervoor de helptekst die men kan opvragen via F1 in beheer werknemers). Per 

werknemer dienen de contracturen goed gevuld te zijn en ook conform contract ingevuld 

te worden. Voor het lage percentage AWf is het belangrijk dat bij iedere werknemer dit 

goed gevuld is. 

 

– Looncomponenten 2019 vergelijken met looncomponenten 2020 

Vergelijk de componenten van 2019 met die van 2020 (zijn ze allemaal aanwezig?). Doe 

dit aan de hand van het opgeslagen document “Componenten 2019” en de nieuwe 

componenten in AaSalaris (onderhoud tabellen AaSalaris – componenten). 

 

– Auto van de zaak 

Sommige auto's van de zaak uit 2019 zullen 'door blijven lopen', anderen zullen wijzigen 

of verwijderd moeten worden. Nieuwe auto's van de zaak moeten ingevoerd worden. 

 

– Loonbeslagen/bedragen naar (andere) bankrekeningen 

Op TAB5 van Beheer werknemers kunnen loonbeslagen vastgelegd worden. De bedragen 

en bankrekeningnummers moeten eventueel aangepast worden. 

 

– Vorig fiscaal jaarloon (nieuwe werknemers 2019) 

Controleer bij werknemers die in de loop van 2019 in dienst gekomen zijn of het Vorig 

fiscaal jaarloon klopt (TAB4. Beheer werknemers). AaSalaris verrekent het totale bruto 

jaarloon vanaf de datum in dienst terug naar het begin van het jaar. Het vorig fiscaal 

jaarloon kan daarom onjuist zijn (VB: als iemand in de laatste periode van 2019 in dienst 

komt en dan heel veel uren gemaakt heeft, dan krijg je een erg hoog vorig fiscaal 

jaarloon). 

Controleer aan de hand van Werknemerslijsten – datum in dienst (iedereen die na 01-01-

2019 in dienst gekomen is). 

 

– Controleer loonstroken 1e verloning nauwgezet 

Controleer een aantal salarisspecificaties nauwkeurig (evt. door boekhouder/ 

accountant). Met name de aparte gevallen. 

 

– Loonsverhoging 

Per 01-01-2020 stijgen de basisuurlonen met 1% en een eindejaarsuitkering wordt 3,2% 

(de CAO is nog niet algemeen verbindend verklaard) 
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Wijzigingen premies SGB 2019 – 2020 

(13-01-2020 onder voorbehoud van wijzigingen) 

 

Omschrijving 2019 2020 Component 

Pensioenpremie werknemer*** 10,3% 10,3% 824 

Pensioenpremie werkgever*** 9,8% 9,8% 825 

Ingehouden bijdrage ZVW 5,70% 5,45% 831 

Werkgeversheffing ZVW 6,95% 6,70% 833 

Premie WW/Awf 3,60% -- 841 

- Premie Awf-laag -- 2,94% 841 

- Premie Awf-hoog -- 7,94% 841 

Basispremie WAO/WIA 6,96% 7,27% 843 

Gedifferentieerde premie Whk (per bedrijf*)   847/848 

Premie sectorfonds** 0,74% -- 849 

PAWW 0,3% 0,4% 856 

Sociaal fonds 0,75% 0,75% 861 

Overgangsregeling 1,3% 1,3% 863 

 

* Van de Gedifferentieerde premie Whk ontvangt ieder bedrijf van de Belastingdienst 

een beschikking (in november/december 2019). 

** Verdwijnt per 01-01-2020 

*** Max. uurloon = € 28,97 en uurfranchise = € 5,73 

 

Meer loonbelastingtabellen 

Onderscheid inwoners en niet-inwoners van Nederland 

Groep 1: werknemers die inwoner zijn van Nederland 

Groep 2: werknemers die inwoner zijn van België 

Groep 3: werknemers die inwoner zijn van een land van de landenkring 

Groep 4: werknemers die inwoner zijn van Suriname of Aruba 

Groep 5: werknemers die inwoner zijn van een derde land 

 

Bijtelling auto 

In 2020 zijn er 2 tarieven voor de bijtelling: 8% en 22%. De bijtelling is afhankelijk van 

de CO2-uitstoot van de auto. 

In 2020 vallen alleen bepaalde auto’s zonder CO2-uitstoot in het 8%-tarief. Het 

verlaagde percentage van 8% geldt voor auto’s op waterstof. Voor nulemissie-auto’s die 

niet op waterstof rijden, geldt de 8% bijtelling slechts tot een cataloguswaarde van € 

45.000. 

Voor auto's waarvan de eerste toelating voor 2020 ligt gelden andere regels, ons advies 

is om te overleggen met je accountant wat het juiste percentage is. 

 

Premie Ww/Awf 2020 

T/m 2019 werd voor het AWf een uniforme (WW-)premie geheven. Voor de premie ten 

behoeve van het AWf worden met ingang van 2020 voor het eerst twee percentages 

vastgesteld. Een lage premie van 2,94% wordt geheven over loon uit schriftelijke 

arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd niet zijnde oproepovereenkomsten (vaste 

contracten), loon uit schriftelijke overeenkomsten op grond van de beroepsbegeleidende 

leerweg, loon van werknemers tot 21 jaar met niet meer dan 48 verloonde uren per 4 

weken of 52 verloonde uren per maand, en voor AWf-premie over uitkeringen. 

De hoge premie van 7,94% is van toepassing op loon uit overige dienstbetrekkingen, en 

ingeval van herziening van de lage AWf-premie naar de hoge AWf-premie met 

terugwerkende kracht. 

 

Loonsverhoging 

Per 01-01-2020 stijgen de basisuurlonen met 1% en de eindejaarsuitkering wordt 3,2% 

(de CAO is nog niet algemeen verbindend verklaard) 
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Extra vrije dag op de verjaardag of 1 mei 

De werknemer krijgt vanaf 1 januari 2020 op jaarbasis één extra vrije dag op 1 mei of de 

verjaardag. De werknemer bepaalt op welke dag hij vrij wil hebben. Deze keuze kan niet 

afgewezen worden tenzij er aantoonbaar bedrijfseconomische omstandigheden zijn die 

het opnemen van de vrije dag onmogelijk maakt. Er zal dan direct een vervangende vrije 

dag afgesproken worden. De werknemer ontvangt het uurloon over de uren, die de 

werknemer normaal op deze dag zou hebben gewerkt. 

 

AOW-leeftijd blijft 66 jaar en 4 maanden. 

 

Pensioenleeftijd is 67 jaar. 

 

Wet WAB 

In het kader van de WAB veranderen per 01-01-2020 diverse zaken. Hieronder een korte 

samenvatting:  

• Vast contract: lage WW-premie, flexcontract: hoge WW-premie 

• Nieuwe mogelijkheid voor ontslag: cumulatiegrond 

• Transitievergoeding vanaf 1e werkdag 

• Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar 

• Payrollwerknemer: gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden 

• Oproepwerknemers: minimale oproeptermijn en aanbod voor vaste uren na twaalf 

maanden 

Bij vragen over de WAB willen gelieve te overleggen met je accountant  

 

Meer informatie? 

Zie Nieuwsbrief loonheffingen van de Belastingdienst. 

 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/nieuwsbrief-loonheffingen-

2020-lh2091t02fd.pdf 
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