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Sinds 25 mei 2018 is de Europese wet AVG 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

in werking getreden.

"Doe al het mogelijke om te voorkomen dat privacygevoelige gegevens 
in handen van 

onbevoegde derden komen"

De Autoriteit Persoonsgegevens is opgericht en aangewezen als de 
toezichthouder op de Algemene Verordening Gegevensbescherming 



Anno december 2018

Nog altijd verzending via "snail mail"
o Langzamer (bezorging steeds trager)
o Onveilig 
▪ Hoe vaak krijgt u post die niet voor u bestemd is?
▪ Hoe vaak lezen we dat postbodes poststukken openen?
▪ Hoe vaak lezen we dat postbodes poststukken niet 

bezorgen?



Anno december 2018

Nog altijd verzending via e-mail

• E-mail is niet veilig
o Gaat via de provider – en dus "naar buiten"

o Verkeerd e-mailadres is zo gekozen: info@...

• Ook niet voor documenten die met wachtwoord beveiligd zijn

• Versturen per e-mail is (nog) niet verboden

• Maar als per e-mail verstuurde gegevens in handen van 
derden komen…



Datalek?
• Mogelijk melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en 

betrokkenen

• Schuldvraag wordt onderzocht 

o Had het voorkomen kunnen worden?

o Wat heeft u gedaan om het datalek te voorkomen?

• Boetes kunnen worden uitgedeeld

• Imagoschade







Bron: NOS, vrijdag 29 september 2018



▪ HTTPS
▪ Hack-proof
▪ Back-ups
▪ Hoge up-time
▪ Beveiligd datacenter o.a.; - brand

- water
- stroom
- calamiteiten
- redundant

De veiligheid

2 factor authenticatie

Wordt door mensen als onnodig omslachtig ervaren, CASH gebruikt al 3 gegevens om in te  loggen i.p.v. de gebruikelijke 2 

(gebruikersnaam en wachtwoord). Het is niet voor niets dat de ING van de extra verificatie is afgestapt.



The Datacenter Group

• https://www.thedatacentergroup.nl (Amsterdam, Delft, Rotterdam & Utrecht)

• Medeoprichter Dutch Datacenter Association (DDA) – brancheorganisatie

• ISO9001 Kwaliteitsmanagement

• ISO27001 Beveiliging

• ISO14001 Milieumanagement

• NEN7510 Informatiebeveiliging in de zorg

• PCI DSS Financiële transacties

https://www.thedatacentergroup.nl/




➢ Werkgeversportal

➢ Werknemersportal

➢ Excel Periode-import (EPI)

Loonportal
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Gebruikt u voor upload van:
• Salarisspecificaties voor de manager / werkgever (PDF’s)
• SEPA betaalopdracht (overzicht en betaalbestand)
• Loonjournaal (overzicht en importbestand)
• Loonaangifte
• Pensioenaangifte (overzicht en evt. uploadbestand)

Gebruikt u ook voor:
• Verwijderen van foutieve uploads (uit de werknemersportal)
• Diverse overzichten en lijsten

Werkgeversportal



In CASH Lonen In Microloon

Deze documenten uitsluitend uploaden naar de werkgeversportal

Upload naar de Loonportal



Werkgeversportal



Upload van werknemersgegevens inclusief cumulatieven 
voor het maken van overzichten-op-maat in CASH Lonen

Werkgeversportal



Upload van werknemersgegevens inclusief cumulatieven 
voor het maken van overzichten-op-maat in Microloon

Werkgeversportal



Standaard overzicht: Pensioenafdracht



Overzicht-op-maat



Overzicht-op-maat



Overzicht-op-maat

Exporteren naar Excel



Overzicht-op-maat bewerken in Excel

Opslaan…

En bewerken…



Excel Periode-Import (EPI)
In Microloon en CASH Lonen kan een Exceloverzicht gemaakt 
worden voor het invoeren van periodemutaties. Na invullen 

worden die gegevens weer geïmporteerd in Lonen

• Alles digitaal, geen handmatige invoer meer

• Inlezen van periodemutaties een fractie van tijd ten opzichte 
van handmatige invoer

• Geen fouten

• U hebt tijd over voor wèl leuke (adviserings)taken



Excel Periode-Import (EPI)
• Aanmaken (toevoegen) periode

o Met de gewenste werknemers (bijv. selectie werknemersgroep)
o Kan uiteraard ook een sub-periode zijn

• Excel-export van periode maken en uploaden naar de portal

• Ingevulde Excel importeren in Microloon of CASH Lonen

• Controleren en verdere verwerking



Excel Periode-Import (EPI)
Aan looncomponenten worden meegenomen in Excel

• Met een "standaard waarde" in Microloon



Aan looncomponenten worden meegenomen in Excel
• Met een "standaard waarde" in CASH Lonen

Excel Periode-Import (EPI)



Excel Periode-Import (EPI)
Aan looncomponenten worden meegenomen in Excel
• Met vinkje "Altijd op het scherm" in Microloon



Excel Periode-Import (EPI)
Aan looncomponenten worden meegenomen in Excel
• Met vinkje "Altijd op het scherm" in CASH Lonen



De dagcomponenten selecteert op op moment van exporteren
• Selecteer alleen de van toepassing zijnde dagcomponenten

Excel Periode-Import (EPI)



Aan looncomponenten worden meegenomen in Excel

Excel Periode-Import (EPI)



De mutaties worden door de klant ingevoerd. 

Excel Periode-Import (EPI)



Aan looncomponenten worden meegenomen in Excel

Excel Periode-Import (EPI)



De door u gedownloade gegevens importeert u in Microloon

Excel Periode-Import (EPI)



Er volgt een verslag van de geïmporteerde werknemers

Excel Periode-Import (EPI)



U checkt of alle gegevens correct zijn verwerkt

Excel Periode-Import (EPI)





Bedoeld voor upload van documenten voor werknemers

• Salarisspecificaties

• Jaaropgave

• Allerhande PDF’S, Word- en Exceldocumenten

• Alle informatie beschikbaar in een app

Werknemersportal



In CASH Lonen In Microloon

Werknemersdocumenten zowel naar werknemers- als werkgeversportal

Werknemersportal



Werknemersportal



Loonportal



2e deel e-mail:



2e deel e-mail:



Werknemersportal



Verzenden notificaties



Verzenden notificaties



Werknemersportal



Werknemersportal
Voordelen van gebruik werknemersportal
• App op smartphone, of inloggen op www.apploon.nl

• Altijd en overal benaderbaar

• Geen stroken e.d. meer naar e-mailadres voor het hele gezin

• Geen "onveilige" e-mails meer

• Voorziet in een behoefte van de huidige generatie

http://www.apploon.nl/


Accountant/administratiekantoor



Accountant/administratiekantoor
Geef per administratie aan welke portal u gebruikt



Eigen onderneming (MKB)





www.cashweb.nl



Connectie met de loonportal
In Microloon



Connectie met de loonportal
In Microloon bij gebruik eigen CASH-Web account 

Instellen bij de Administratie op tab Beveiliging



In CASH Lonen

Connectie met de loonportal



Upload naar de Loonportal

• Voor uploaden moeten e-mailadressen werkgever en werknemer ingevuld zijn

• Werkgever en werknemer krijgen bij elke upload een e-mail



Upload naar de Loonportal
Veel documenten zijn vanuit Microloon zowel als PDF als Excel te uploaden



Upload naar de Loonportal



Meerdere gebruikers



Meerdere gebruikers



Meerdere gebruikers



Meerdere gebruikers



Meerdere gebruikers



Meerdere gebruikers



MijnSalarisPostvak

• Blijft tot 28 februari 2019 operationeel

• Gegevens kunnen worden overgezet naar Loonportal

• Zelf te regelen binnen Microloon/CASH Lonen

• Alleen bij een bekend werknemers-emailadres



MijnSalarisPostvak
Overzetten naar Loonportal



MijnSalarisPostvak
Overzetten naar Loonportal



Private Label



Private Label



Private Label



Private Label



Private Label



Private Label



Loonportal



Werknemersportal

• Een tool voor alle medewerkers waarin zij hun loonstroken, jaaropgaven en 
ander soortig documenten op elk moment kunnen opvragen.

• Beschikbaar via www.cashweb.nl, maar ook via de LOONapp en appLoon.nl

• Zolang de medewerker in dienst is, zijn de documenten beschikbaar

• U kunt zelf medewerkers verwijderen op het moment dat zij uit dienst treden

• U als Accountant  geeft een goed advies aan de werkgever welke nu voldoet 
aan de AVG, het is de veiligste manier!

• Geen portokosten in het geval dat u het nu per post verstuurde

Samenvatting Loonportal

http://www.cashweb.nl/


Werkgeversportal

• Mogelijkheid tot upload van Salarisspecificaties ter controle door de klant

• Rechtstreeks vanuit Microloon en CASHLonen, SEPA-bestanden, Loonjournaal, 
loon- en pensioenaangifte uploaden

• Allerhande documenten zoals contracten of pensioencorrespondentie uploaden 
naar de werknemersportal, zodat de werknemer hier de beschikking over heeft 
en het kunnen verwijderen

• Standaardoverzichten

• Overzichten-op-maat (eventueel te bewerken in Excel)

• Grafische overzichten

• Meerdere administrators aan te maken 

Samenvatting Loonportal



Excel Periode Import

• Makkelijke manier om de verschillende bedrijven periodedetails aan te laten 
leveren

• Geen dubbele invoer, dus geen fouten!

• Nu ook veilig aan te leveren in de Loonportal en daar vandaan weer in te lezen 

Samenvatting Loonportal




