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2 Installatie releases
Versie 189 zal op donderdagavond 8 februari 2022 voor u worden geïnstalleerd.

3 Waarom release 189?
Er wordt in deze release nieuwe functionaliteit geleverd. Deze staat beschreven in hoofdstuk 4. Verder

wordt er in deze release gewijzigde inrichting geleverd. Deze staat beschreven in hoofdstuk 5. Tot slot

zijn er fouten opgelost, deze staan beschreven in hoofdstuk 6.
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4 Nieuwe functionaliteit

4.1 Extra blokkerende meldingen vanaf 2022-04

Vanaf april 2022 worden onderstaande blokkerende meldingen gegeven bij validatie van het gegeven
code invloed verzekeringsplicht:

Validatie
nummer

Errorcode Validatie omschrijving Verwachte actie door klant

C0223 E-TAX-39 U hebt de code invloed
verzekeringsplicht
aangeleverd met 'A' of 'B'
terwijl de indicatie
verzekerd WAO/IVA/WGA,
indicatie verzekerd WW
en/of indicatie verzekerd
ZW 'J' is.

Corrigeer of de code invloed
verzekeringsplicht of de indicatie
SV verzekering

C0823 E-TAX-40 U hebt de code invloed
verzekeringsplicht
aangeleverd met 'A' of 'B'
terwijl het soort inkomen
gelijk is aan 11

Corrigeer of de code invloed
verzekeringsplicht of het soort
inkomen
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4.2 Blokkerende melding als productloon voor pensioenfonds SPW, ABP
en Loyalis ontbreekt

Met ingang van deze release wordt een blokkerende melding gegeven als voor een
inkomstenverhouding geen productloon is vastgesteld voor het pensioenfonds SPW, ABP en Loyalis. Dit
kan voorkomen wanneer een werknemer verkeerd is ingericht, of wanneer u voor een werknemer een
ziekte kortingspercentage van 100% op geeft.

De blokkerende melding voorkomt uitval of afkeuring van de pensioenaangifte.

Validatie -
nummer

Error
code

Validatie
omschrijving

Verwachte actie door klant

osg89 E-PENS-07 Het pensioengevend
salaris mag niet lager
zijn dan het
vastgestelde minimum
van [...] voor het
pensioenfonds [...]

De werknemer hoort niet thuis in de
pensioenaangifte met regelinggegevens.
Dit wordt veroorzaakt doordat er sprake
is van één van onderstaande situaties:

● Het soort inkomen is niet correct
waardoor de IKV ten onrechte in
de pensioenaangifte met
regelinggegevens is vermeld

● Er is sprake van een slapend
dienstverband

● Er is ten onrechte een switch van
ene IKV naar een andere IKV

● Er is ten onrechte geen salaris
ingericht bij de IKV

● Er is ten onrechte 100% salaris
gekort vanwege ziekte (waardoor
het regelingloon de waarde 0
heeft)
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4.3 Administratiekantoor klanten - De salarisrun betaaldatum in het AK
salarisrun overzicht

Vanaf Visma.net Payroll versie 189 wordt in het AK salarisrun overzicht ook de salarisrun betaaldatum
getoond. Omdat bleek dat deze datum vaak als controle wordt gebruikt leek het ons handig om dit
direct op het AK salarisrun overzicht inzichtelijk te hebben. Voorheen kon dit alleen op
werkgeversniveau of in het AK salarisrun overzicht, onder de salarisrun details, worden gecontroleerd.
De betaaldatum is nu verwijderd onder de salarisrun details in het AK salarisrun overzicht.
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5 Wijzigingen in bestaande inrichting

5.1 Vernieuwde cao Gemeenten

De cao Gemeenten is vernieuwd. Derhalve zijn de volgende aanpassingen in de cao-inrichting gedaan:

5.1.1 Eenmalige uitkering

Elke werknemer die op 3 november 2021 in dienst is, heeft over het jaar 2021 recht op een eenmalige
uitkering van € 1.200. Daarvan is € 300 een corona onkostenvergoeding. Van de €1.200 is daarom € 900
euro pensioengevend. De eenmalige uitkering wordt conform artikel 1.9 cao vastgesteld naar rato van
de arbeidsduur op 3 november 2021. Deze eenmalige uitkering is gesplitst in twee delen:

5.1.1.1 Pensioengevende eenmalige uitkering
Het pensioengevende deel van de eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50700 Eenmalige uitkering.
Deze eenmalige uitkering is gebaseerd op een vast bedrag van € 900 bruto, dat wordt uitgekeerd naar
rato van de contractuele deeltijdfactor op 3 november 2021.

Volgens het principeakkoord wordt de eenmalige uitkering zo spoedig mogelijk na het formeel worden
van het akkoord uitbetaald, een specifieke maand van uitbetaling wordt niet genoemd. Op cao-niveau
hebben wij een betaling in februari 2022 ingericht, aangezien dit de eerste betalingsperiode na het
definitief worden van het akkoord is. Indien gewenst kunt u de maand van uitbetaling aanpassen door
in tabel 50700 Eenmalige uitkering de parameter Uitbetalingsperiode aan te passen.

Deze eenmalige uitkering wordt uitbetaald op salariscomponent 147210 Uitbetaling eenmalige uitkering.
Deze salariscomponent is ingericht als pensioengevend in het volgende kalenderjaar. Denkt u eraan
deze salariscomponent te journaliseren?

5.1.1.2 Eenmalige corona onkostenvergoeding € 300 bruto
De niet-pensioengevende eenmalige corona onkostenvergoeding van € 300 bruto is ingericht in tabel
50750 Eenmalige corona onkostenvergoeding. Ook deze eenmalige uitkering wordt gebaseerd op de
contractuele deeltijdfactor op 3 november 2021.

Volgens het principeakkoord wordt de eenmalige corona onkostenvergoeding zo spoedig mogelijk na
het formeel worden van het akkoord uitbetaald, een specifieke maand van uitbetaling wordt niet
genoemd. Op cao-niveau hebben wij een betaling in februari 2022 ingericht, aangezien dit de eerste
betalingsperiode na het definitief worden van het akkoord is. Indien gewenst kunt u de maand van
uitbetaling aanpassen door in tabel 50750 Eenmalige corona onkostenvergoeding de parameter
Uitbetalingsperiode aan te passen.

De eenmalige corona onkostenvergoeding wordt uitbetaald op salariscomponent 148210 Uitbetaling
eenmalige corona onkostenvergoeding. Deze salariscomponent is ingericht als niet-pensioengevend.
Denkt u eraan deze salariscomponent te journaliseren?

Werkgevers die in 2021 collectieve bedragen hebben betaald in het kader van corona, in de vorm van
lokale thuiswerkvergoedingen (per dag of eenmalig), bonussen, toelagen, uitkeringen of gratificaties,
mogen deze aftrekken van de corona onkostenvergoeding van €300. Afhankelijk van de situatie kunt u
het vaste bedrag voor deze eenmalige uitkering aanpassen in tabel 50750 Eenmalige corona
onkostenvergoeding of deze eenmalige uitkering in zijn geheel uitzetten en indien nodig via een eigen
salariscomponent een aanvullend bedrag uitbetalen.
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5.1.2 Maximum uurloon ORT
In tabel 50320 Uurlonen is het maximum uurloon ORT per 1 december 2021 aangepast naar € 18,89 en
per 1 april 2022 naar € 19,35. De wijziging met terugwerkende kracht per 1 december 2021 kan twk's
veroorzaken.

5.1.3 Thuiswerkvergoeding
Voor de thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag kan salariscomponent 84100 Thuiswerkvergoeding
gebruikt worden. In tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding is reeds op landelijk niveau een
thuiswerkvergoeding van € 2 netto per dag ingericht, hier is geen cao-specifieke inrichting voor nodig.
Denkt u eraan om deze salariscomponent te journaliseren?

5.2 Vernieuwde cao Glastuinbouw

5.2.1 Eenmalige uitkering

Werknemers die onafgebroken in dienst waren van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2022 ontvangen

in februari 2022 een eenmalige uitkering van € 500 bruto naar rato van de gemiddelde deeltijdfactor in

2021. Deze eenmalige uitkering is ingericht in tabel 50750 Eenmalige uitkering.

Deze eenmalige uitkering wordt uitbetaald op salariscomponent 148210 Uitbetaling eenmalige uitkering.

Denkt u eraan om deze salariscomponent te journaliseren?

Let op!
De eenmalige uitkering wordt berekend voor werknemers die in dienst waren van 1 januari 2021 tot
en met 31 december 2021. Indien het dienstverband beëindigd is per 1 januari 2022, dus met laatste
dag in dienst 31 december 2021, zal deze eenmalige uitkering ten onrechte uitgekeerd worden in
januari 2022. Om dit te voorkomen, dienen werknemers met laatste dag in dienst 31 december 2021
uitgesloten te worden van deze eenmalige uitkering door een transactie op te voeren op
salariscomponent 148040 Uitsluiten van deelname aan eenmalige uitkering voor de periode van 1
januari 2021 tot en met 31 december 2021.

5.2.2 Feestdagentoeslag

Als een werknemer op een feestdag werkt ontvangt deze naast het regulier doorbetaalde loon ook het

loon over de gewerkte uren plus een toeslag van 50%. Dit maakt een totale toeslag van 150%. Hiervoor

is salariscomponent 43260 Feestdagentoeslag 150% ingericht op cao-niveau.

5.2.3 Reiskostenvergoeding woon-werk

Met ingang van 1 januari 2022 ontvangt de werknemer bij een reisafstand tussen woonplaats en

werkplek van 10 tot 26 kilometer een reiskostenvergoeding van € 0,19 per gereisde kilometer. Deze

vergoeding wordt gemaximeerd op een woon-werkafstand van 26 kilometer. De maximale afstand is

ingericht in tabel 50000 CAO Glastuinbouw, de minimale reisafstand en het te vergoeden bedrag per

kilometer zijn ingericht in tabel 50200 Reiskosten eigen vervoer.

5.3 Cao Beroepsgoederenvervoer - jaaruren

Met ingang van 1 januari 2022 zijn de jaaruren in tabel 50000 CAO Beroepsgoederenvervoer aangepast

naar 172,93 * 12 = 2.0287,04 uren per jaar. Deze wijziging zal leiden tot kleine verschillen in de
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deeltijdfactor pensioen en in het uurloon bij meeruren en kan derhalve kleine twk's veroorzaken.
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6 Opgeloste fouten

6.1 Salarisrun met component filter bevat t.o. de reiskostenvergoeding
WW

Als een salarisrun gedefinieerd is met een component filter (bijv. een declaratierun) dan werd ten
onrechte ook de reiskostenvergoeding woon-werk berekend.
Dit is per deze release opgelost.

6.2 Bij TWK over vorig jaar op beëindigd dienstverband ontbreken
sommige kolommen in de loonstaat.

Als op een contract een TWK over vorig jaar is gedaan terwijl er in deze periode geen inkomen is
(bijvoorbeeld omdat het contract vorig jaar is beëindigd of het een uurloner zonder uren in deze
periode betreft) dan werd ten onrechte geen kolom 03 Loon in geld (component 92030) , 04 Loon niet
in geld (component 92040), kolom 05 Fooien / uitk. uit fondsen (component 92050) en/of 07- Aftrekpost
voor alle heffingen (component 92070) aangemaakt.
Dit is hersteld per 1-1-2022.
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