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Eindejaarsuitkering SGB 2019  
 
Onderstaande functionaliteit is alleen beschikbaar in de salariskalender en niet in beheer werknemers.  
 

De eindejaarsuitkering (EJU) zal als een extra run verloond worden, men kan op deze manier een aparte 

loonstrook hiervan draaien en een apart betaalbestand aanmaken. 
 

Om de EJU juist te kunnen berekenen dient men rekeningen te houden met; 
Bij verloning per maand => Er dient tot en met november verloond te zijn. 

Bij verloning per 4 weken => Er dient tot en met periode 12 verloond te zijn. 

 
Vanaf dit jaar dient de eindejaarsuitkering vóór 15 december te worden uitbetaald (CAO 2019-2021). 

Bovendien wordt het belang van netto uitbetalen (via uitruil woon-werkvergoeding binnen de fiscale 
ruimte) groter naarmate de hoogte van de uitkering stijgt: 2,2% in 2018, 2,85% in 2019, 3,2% in 2020, 

4,2% in 2021. Voor beide aspecten zijn in AaSalaris voorzieningen aangebracht. 
 

Oorspronkelijk werd de EJU via component 228 (Eindejaarsuitkering) bruto verloond als bijzondere 

beloning. Vanaf AaSalaris 2.335 is het mogelijk om de EJU als netto reiskosten te verlonen via component 
362 (Eindejaarsuitkering netto (reiskosten)). 

 
Met behulp van instellingen, parameters is er nu een aantal verschillende mogelijkheden hoe men als 

werkgever met de eindejaarsuitkering kan omgaan: 

1. Men kan de gehele EJU als bruto verlonen, 
2. De EJU kan als geheel netto verloond worden, 

3. Men kan een gedeelte netto verlonen en een gedeelte bruto (automatisch) met behulp van een Excel 
bestand, 

4. Een gedeelte netto en een gedeelte bruto, afhankelijk van het aantal kilometers woon-werk (rekening 

houdend met verstrekte vergoedingen voor woon-werk). 
 

Hieronder staat vermeld hoe men de administratie dient in te stellen voor de hierboven genoemde 
scenario’s. Hieronder een schermafdruk als voorbeeld; 
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De "ka"-parameters die hierboven vermeld staan kunnen eventueel in uw omgeving niet 
volledig zijn. Indien u na de laatste update de salariskalender opent worden deze paramaters 

aangevuld met de ontbrekende. LET OP: men dient deze wel zelf te vullen afhankelijk van de 
methode hoe men de eindejaarsuitkering wil verlonen. 

 
De parameters dient men als volgt in stellen bij: 

 

1. Gehele EJU bruto 
 

• ka11 => bij maandverloning 12, bij vierweken-verloning 13. 

• ka12 => 228 

• ka23 => bij maandverloning 1.090909, bij vierweken-verloning 1.083333 (let op de “.” als 

decimaalscheidingsteken, geen komma) 

• ka24 => leeg laten 

• ka28 => Omschrijving wat op de loonstrook komt eventueel aanpassen, standaard nu “Voorschot 
eindejaarsuitkering SGB” 

 

2. Gehele EJU netto 
 

• ka11 => bij maandverloning 12, bij vierweken-verloning 13. 

• ka12 => 362 

• ka23 => bij maandverloning 1.090909, bij vierweken-verloning 1.083333 (let op de “.” als 

decimaalscheidingsteken, geen komma) 

• ka24 => leeg laten 

• ka29 => Omschrijving wat op de loonstrook komt eventueel aanpassen, standaard nu “Voorschot 
eindejaarsuitkering SGB netto” 
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3. Gedeeltelijk netto met behulp van een excel bestand 

 
Met parameter "ka24" kan een CSV-bestand ingesteld worden waarin de maximale netto-uitkering per 

werknemer kan worden vastgelegd; in deze CSV staan 2 kolommen: personeelsnummer en bedrag (met 
decimale punt), gescheiden door een komma; het bestand moet op de eerste regel beginnen met de tekst 

"PersNr" (letterlijk met de dubbele quotes). De EJU wordt in eerste instantie uitgekeerd als netto 

reiskostenvergoeding. Als het in het CSV-bestand vastgelegde bedrag, verminderd met eventueel reeds 
uitgekeerde onbelaste reiskostenvergoedingen, kleiner is dan de uitkering dan wordt het restant 

overgeboekt naar component 228, de bijzondere beloning.  
 

• ka11 => bij maandverloning 12, bij vierweken-verloning 13. 

• ka12 => 362, of 228 

• ka23 => bij maandverloning 1.090909, bij vierweken-verloning 1.083333 

• ka24 => laten verwijzen naar het csv bestand, dit bestand dient fysiek ook aanwezig te zijn, 

• ka28 => Omschrijving wat op de loonstrook komt eventueel aanpassen, standaard nu “Voorschot 

eindejaarsuitkering SGB” 

• ka29 => Omschrijving wat op de loonstrook komt eventueel aanpassen, standaard nu “Voorschot 
eindejaarsuitkering SGB netto” 

• ka30 => Standaard 307, 310, hier dienen de salariscomponenten te staan die men als netto 

reiskosten woon-werkverkeer uitbetaald. 

 
4. Gedeeltelijk netto met behulp van kilometers woon-werk 

 
Bij de werknemer kan het gemiddeld aantal reiskilometers per werkdag worden vastgelegd (gemiddeld 

over het gehele jaar genomen) waarover de maximale netto vergoeding berekend wordt. Bij de bepaling 

van de maximale netto vergoeding wordt ook rekening gehouden met de daadwerkelijk uitbetaalde netto 
vergoeding woon-werk. Indien de berekende EJU groter is dan het maximum wordt de rest als bijzondere 

beloning via component 228 verloond. Dat wil dus zeggen dat bij het ontbreken van woon-werk-
kilometers (vijfde tab bij beheer werknemers) de EJU automatisch geheel bruto wordt berekend. De netto 

vergoeding wordt via een extra tekstregel op de loonspecificatie verantwoord. 
 

 
 

• ka11 => bij maandverloning 12, bij vierweken-verloning 13. 

• ka12 => 362, of 228 
• ka23 => bij maandverloning 1.090909, bij vierweken-verloning 1.083333 

• ka24 => auto, 

• ka28 => Omschrijving wat op de loonstrook komt eventueel aanpassen, standaard nu “Voorschot 

eindejaarsuitkering SGB” 

• ka29 => Omschrijving wat op de loonstrook komt eventueel aanpassen, standaard nu “Voorschot 

eindejaarsuitkering SGB netto” 

• ka30 => Standaard 307, 310, hier dienen de salariscomponenten te staan die men als netto 
reiskosten woon-werkverkeer uitbetaald. 
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Stappen voor het berekenen en verlonen van de 
Eindejaarsuitkering. 
 
Aangezien AaSalaris slechts één verloning per periode kent dient de EJU als voorschot worden behandeld. 

Voor de EJU moet niet de algemene voorschot-functionaliteit van de salariskalender worden gebruikt maar 
een speciaal hiervoor bedoeld scenario. Dit scenario moet strikt gevolgd worden (vergelijkbaar met 

separaat berekenen/uitbetalen vakantiebijslag): 

 
1. Zorg er voor dat november (bij maand-verloning) of periode 12 (bij vierwekenverloning) verloond is. 

2. prepareer de verloning van december of periode 13. 
3. importeer de uren niet 

4. activeer vanuit het recordmenu "Eindejaarsuitkering separaat" 
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5. sla de verloning op 

6. maak en print/mail de specificaties 
7. open de verloning 

8. activeer vanuit het recordmenu "Prepareer voorschotlonen" (bestaande verloningen NIET 
verwijderen) 

9. sla de verloning op 

10. activeer vanuit het recordmenu "Betaling voorschotten", hiermee wordt een betaalbestand 
aangemaakt voor alleen de eindejaarsuitkering. 

 
Hiermee is het gedeelte voor de verloning van de eindejaarsuitkering afgerond, als straks de laatste 

periode van het jaar verloond wordt dient men nog wel aanvullende werkzaamheden te verrichten. 
 

 

 
1. Verloning van de laatste periode van het jaar: 

2. open de verloning voor definitieve verwerking 
3. LET OP: Prepareer de lonen niet opnieuw 

4. importeer de uren 

5. voeg individuele mutaties toe 
6. bereken de lonen (voorschotten worden verrekend via component 779) 

7. activeer vanuit het recordmenu "Deselecteer betalingen" zodat een betaalbestand aangemaakt kan 
worden 

8. sla de verloning op 
9. maak en print/mail de specificaties 

10. maak de betalingsbatch 

 
Als de berekening EJU niet over het gehele jaar wordt uitgevoerd kan er een verschil ontstaan met het 

bedrag EJU dat berekend wordt en gepresenteerd wordt bij de cumulatieven op de salarisspecificatie. 
Daarom wordt bij parameterwaarde "xl91=1" de eindejaarsuitkering bij de laatste periode NIET 

gepresenteerd (zoals ook niet bij "xl91=0"). Om een eventuele restwaarde van de EJU op de 

salarisspecificatie van de laatste periode WEL te presenteren moet "xl91=2" gespecificeerd worden. 
 

 


