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Readme2018-BG 
 

 

Toegevoegde functionaliteit 

- Pensioen Tandtechniek van Centric (Syntrus Achmea) naar PFZW 

Vanaf 1 oktober 2018 is PFZW de Pensioenfondsbeheerder voor de Tandtechniek. Dat betekent 

dat de pensioenaangifte per die datum de UPA (Uniforme Pensioenaangifte) wordt. Eventuele 

correctie over voorgaande perioden levert tot en met 30 november aan bij Centric.  

LET OP! Daarna is het niet meer mogelijk correcties in te dienen! 

- Pensioen Betonproducten, Reisbranche, Meubel en Houthandel 

Voor deze pensioenfondsen geldt dat correcties over de jaren 2016 en 2017 ingediend moeten 

worden bij Centric. De programmatuur is hierop aangepast. 

 

CASH Lonen README 2018-BF 

Gewijzigde functionaliteit 

- Pensioenen 

- Het bepalen van het regelingloon bij de pensioenaangifte PFZW voor uurloners die onder de 

minimum verhoging zaten is aangepast.  

- De pensioenberekening voor PMT bij oproepkrachten die in de periode in of uit dienst gaan is 

verbeterd. 

Let op! Gemaakte berekeningen zullen moeten worden herberekend, 

- De automatische intrekkingen bij een gewijzigd BSN nummer bij de pensioenaangifte APG zijn 

mogelijk gemaakt. 

- De lay-out van het overzicht van de pensioenaangifte is verbeterd. 

 

- Overzicht standenregister 

Het standenregister bij gesplitste perioden gaat weer correct. Deze kunt u vinden onder: 

 Overzichten > Controlelijsten > Standenregister 

 

- Periodedetails 

De minimumlooncontrole bij een negatief aantal meeruren is aangepast. 

- Loonportal 

- MijnSalarisPostvak en de Loonportal kunnen naast elkaar in de administratie gebruikt worden. 

- Het aantal notificaties voor de Loonportal is per administratie in te stellen. 

- De mogelijkheid om de gehele administratie uit de Loonportal te verwijderen. 

- In de Werkgeversportal de mogelijkheid om zelf een nieuwe periode aan te maken.  

- Via de Instellingen kan per werkgever een logo en een eigen afzender opgegeven worden. 

 

 

- Toegevoegde functionaliteit 

- Er is een koppeling naar pensioenfonds Centric gemaakt omdat deze pensioenfondsbeheerder 

per 01-10-2018 actief wordt. 
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- Het pensioenfonds Tandtechniek gaat per 01-10-2018 over naar PFZW. Hiervoor is een 

aanpassing gemaakt. 

- Het gebruik van salarisschalen. 

 

- Pensioenen 

- 3501 Meubelind. en Meubileringsbedr. OP/NP is aangepast van Syntrus Achmea naar Centric 

- 3502 Meubelind. en Meubileringsbedr. Aspiranten is aangepast van Syntrus Achmea naar Centric 

- 3504 Meubelind. en Meubileringsbedr. Aanvull.Excedent is aangepast van Syntrus Achmea naar 

Centric 

- 3505 Meubelind. en Meubileringsbedr. ANW hiaat regeling is aangepast van Syntrus Achmea 

naar Centric 

- 3506 Meubelind. en Meubileringsbedr. Aanv. WIA excedentregeling is aangepast van Syntrus 

Achmea naar Centric 

- 3521 Houthandel OP Reglement A is aangepast van Syntrus Achmea naar Centric 

- 3527 Houthandel Aspirantenregeling is aangepast van Syntrus Achmea naar Centric 

- 3553 Betonindustrie OP/NP geboren na 1949 is aangepast van Syntrus Achmea naar Centric 

- 3556 Betonprod.ind. Aspirantenregeling is aangepast van Syntrus Achmea naar Centric 

- 3557 Betonprod.ind. Vrijw. aanvull. excedentregeling van Syntrus Achmea naar Centric 

- 3558 Betonindustrie Overgangsreg. na 1949 is aangepast van Syntrus Achmea naar Centric 

- 5001 Detailhandel OP/PP per 01-01-2018 de in-/uitdienst berekeningsmethode aangepast naar 

kalenderdagen. 

- 5062 Tandtechniek OP/PP na 1949 per 01-10-2018 aangepast van Syntrus Achmea naar PFZW 

- 5071 Reisbranche OP/PP is aangepast van Syntrus Achmea naar Centric 

- 5072 Reisbranche Aanvullende OP/PP vrijwillig van Syntrus Achmea naar Centric 

- 8506 Slagers VOS (vormings- en ontwikkelingsfonds)per 01-01-2018 aangepast, het pensioen 

dient over het heffingsloon i.p.v. over de bruto looncomponenten 

- 9597 Reisbranche (FOOR) Sociaalfonds is aangepast van Syntrus Achmea naar Centric 

- 9623 Recreatie KIKK Sociaal Fonds per 01-07-2018 het werknemers en werkgevers percentage 

aangepast naar 0% omdat het fonds stop gezet is. 

Voor pensioenfonds 5001 (waarbij werknemers die in een periode in-/uitdienst zijn gegaan) , 8506 en 

9623 (vanaf 01-07-2018) zullen gemaakte berekeningen herberekend moeten worden.  
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CASH Lonen README B13b NIEUW & verbeterd 

- Looncomponenten 

Waar mogelijk hebben de looncomponenten nu tabbladen in plaats van functietoetsen. 

 

- Controle IBAN 

De controle op IBAN-nummers komt nu alleen bij nieuwe werknemers en werknemers waarbij het IBAN-

nummer weggehaald wordt. 

 

- Overzicht werknemersverzekeringen 

Toegevoegd is een overzicht van de werknemersverzekeringen. Deze kunt u vinden onder:  

Overzichten > Controlelijsten > Programmavariabelen > Werknemersverzekeringen 

 

- Massaal bijwerken 

Toegevoegd is de mogelijkheid om salarisgegevens massaal bij te werken. Deze kunt u vinden onder:  

opties > salariswijzigingen werknemers 

 

CASH Lonen 2018-B13a007 

Vanaf de vorige update is de pensioenberekening Metaal niet in alle gevallen correct berekend, waardoor 

er verschillen in de grondslag konden ontstaan. Dit is aangepast. 

 

CASH Lonen 2018-B13a 

In de vorige update 2018-BA hebben wij helaas niet duidelijk gecommuniceerd dat er herberekend moest 

worden vanaf periode 1 i.v.m. een aanpassing tot de verloonde uren via deze readme willen wij u hier als 

nog op wijzen.  

 

Gewijzigde functionaliteit 

Werknemers 

De melding m.b.t. het verplicht invullen van het IBAN nummer i.v.m. de wet WAS komt nu alleen nog bij 

nieuwe werknemers of bij het weghalen van het IBAN nummer voor. 

 

Periodedetails 

 De vinkjes van de loonkosten voordelen werden uitgezet bij het aanmaken van subperioden. 

Hierdoor kwam er bij het aanmaken van de loonaangifte een melding dat deze ongelijk is aan de 

hoofdperiode. Vanaf deze versie zullen deze vinkjes standaard aan blijven staan. 

 De minimumloon controle bij ouderschapsverlof is aangepast en wordt nu niet meer onterecht 

gegeven.  

 In sommige situaties, bijvoorbeeld bij een laag parttime percentage met 3 decimalen kwam er 

onterecht een melding dat de werknemer onder het minimumloon zit, dit is aangepast. 
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Pensioenen 

 Pensioenberekening Conform Metaal bij ouderschapsverlof of onbetaald verlof wordt weer juist 

berekend, dit ging niet goed na de update 2018-BA. 

 Indien een werknemer op de eerste dag van de periode in dienst komt werd de werknemer niet 

beschouwd als de gehele periode in dienst waardoor de parttime factor van de werknemer kon 

afwijken voor de berekening van het pensioen Vervoer.  

 De eerste 4-wekenperiode van een jaar krijgt voortaan altijd de datum 1 januari in het aangifte 

tijdvak, hetzelfde  geldt voor eind van het jaar de 31 december, dit is volgens de specs van de 

Belastingdienst en pensioenfondsen. 

 De foutmelding bij het aanmaken van de pensioenaangifte voor AZL Amsterdam indien er 

tijdvakcorrectie waren is opgelost. 

 

Loonaangifte 

Controles bij het aanmaken van de loonaangifte zijn aangepast naar de richtlijnen van de belastingdienst. 

 

Overzichten > Jaarlijkse gegevens 

De jaaropgave IB47 is aangepast naar de nieuwe specificaties van de belastingdienst. 

 

Overzichten > Overige 

Bij de overzichten naar Excel zoals loonstaat of verzamelloonstaat komen er geen decimalen meer bij 

bijvoorbeeld het BSN nummer. 

 

Loonportal 

De prefix bij eigen overzichten in de Loonportal bij Geslacht is weggehaald. 

  

Toegevoegde functionaliteit 

 Voor de bepaling van de jeugd-LIV zijn de grenzen van de belastingdienst per 1 juli 2018 

toegevoegd. 

 Toekomstige nieuwe controles worden bij het aanmaken van de loonaangifte als waarschuwing 

getoond. 

 De auditfile voor 2018 is toegevoegd. 

 De minimumloon controle bij meerwerk, wanneer werknemers extra uren werken (meerwerk) 

moet de werkgever werknemers zo betalen dat zij gemiddeld minseten het minimumloon 

verdienen door die gewerkte uren. 

 

Pensioenen gewijzigd 

 Pensioen 5002 VPL-regeling Wonen per 01-01-2018 toegevoegd  
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 Pensioen 9580 Tandtechniek Sociaalfonds per 01-01-2018 percentage werkgever aangepast van 

0,4% naar 0,0% 

 Pensioen 9302 Grooth. Bloem&Plant OP schaal 7+ WN en 9303 Grooth. Bloem&Plant OP schaal 

7+ WG zijn per 01-01-2018 samengevoegd in regeling 9302. Dit omdat anders de uren dubbel 

werden meegenomen in de pensioenaangifte. U dient wel pensioenregeling 9303 te verwijderen 

bij de werknemers op het tabblad pensioen. 

Gemaakte berekeningen zullen moeten worden herberekend. 

 

CASH Lonen 2018-B13a 

Nu beschikbaar: De Loonportal 

Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Met deze 

verordening worden privacyrechten van personen gewaarborgd en zijn organisaties daarvoor hoofdelijk 

aansprakelijk. 

Cash hecht veel waarde aan de bescherming van uw data en die van uw klanten, daarom hebben wij de nodige 

technische en organisatorische maatregelen getroffen. Zeer binnenkort lanceren wij daarom de Loonportal voor 

salarisadministrateurs, werkgevers en werknemers als extra service bij CASH Lonen.  

De Loonportal is een beveiligde omgeving waar vertrouwelijke informatie kan worden opgeslagen, uitgewisseld 

en ingezien door bevoegden. Denk aan loonstroken en jaaropgaven, maar ook aan loonjournaalposten, 

verzamelloonstaten en bijvoorbeeld SEPA betaalbestanden. Maar ook de EPI/EWI (mutatie import) verloopt 

voortaan veilig en efficiënt via de Loonportal. Inloggen voor de werkgever en salarisadministrateur kan 

eenvoudig via CASHWeb: 
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Voor de werknemers is bovendien de LOONapp ontwikkeld waarmee altijd en overal de salarisstroken, 

jaaropgaven of andere HR documentatie te raadplegen is. Uiteraard zijn deze ook via CASHWeb of via de 

desktopversie van de LOONapp, www.apploon.nl, in te zien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de salarisadministrateur of werkgever heeft de Loonportal echter nog veel meer te bieden! Naast talloze 

standaard rapportages die u in de Loonportal kunt maken, kunt u uw eigen maatwerkrapportages samenstellen. 

U kiest zelf op welke manier u de rapportage wilt weergeven. Ook kunt u de gegevens exporteren naar Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apploon.nl/
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Niet alleen salarisstroken, jaaropgaven en andere HR documentatie kunnen veilig worden gedeeld binnen de 

Loonportal, ook loonjournaalposten, verzamelloonstaten en bijvoorbeeld SEPA betaalbestanden kunnen veilig 

uitgewisseld worden tussen werkgever en salarisadministrateur. Tot slot zullen ook de EPI/EWI (mutatie import) 

voortaan veilig en efficiënt via de Loonportal verlopen. De werkgever uploadt de mutaties en met één druk op de 

knop kan de salarisadministrateur zorgen voor de verdere verwerking. Lees meer over de Loonportal.   

CASH Lonen 2018-BB 

Nieuwe functionaliteit  

Kopiëren van gegevens is mogelijk via de ‘F7’ toets voor de volgende functionaliteiten: Afdelingen, Werknemers, 

Reserveringsregelingen, Verzuimregelingen, Pensioenen. 

 

Minimumloon  

Het minimumloon per juli 2018 is toegevoegd. 

 

Verloonde uren  

Het aantal verloonde uren wordt berekend met 260 dagen per jaar naar de loonaangifte (volgens de specificaties 

verloonde uren van de belastingdienst). 

Cashlonen berekende het aantal verloonde uren met 261 dagen waardoor kleine verschillen optraden  

Let op: Reeds berekende salarissen moeten opnieuw berekend worden. 

 

AOW gerechtige werknemer  

Bij een AOW gerechtige werknemer wordt er geen indicatie loonkostenvoordeel meer doorgegeven in de 

loonaangifte. Voor AOW gerechtigde oproepkrachten bij de pensioenaangifte APG wordt de verbijzondering 

WNE aangeleverd. 

Het bepalen van het uurloon voor de LIV voor een AOW gerechtigde werknemer die blijft doorwerken. Indien u  

een dergelijke werknemer verloont moeten de salarisberekeningen opnieuw uitgevoerd worden i.v.m. de 

verloonde uren voor de Loonaangifte. 

 

Code Meetelling   

De code Meetelling voor oproepkrachten bij Architecten is altijd "Ja" waardoor het mogelijk is om nulstroken aan 

te maken als de werknemer niet heeft gewerkt. 

 

SEPA betaalbestand  

De foutmelding bij het aanmaken van het SEPA-bestand voor ABN AMRO is aangepast volgens de nieuwe 

specificaties van de bank.  

 

Pensioenaangifte Syntrus Achmea  

https://www.cash.nl/loonportal/
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In de pensioenaangifte met het Syntrus Achmea formaat gaat de tijdvakcorrectie weer mee. 

 

 

Overzicht werknemerslijst  

Alle extra velden op de werknemerslijst worden weer getoond. 

 

Importeren  

Bij het importeren van de periodedetails worden de vinkjes voor het loonkostenvoordeel correct overgenomen. 

 

Melding  

De waarschuwende tekst bij het aanmaken van de pensioenaangifte ná de aangiftetermijn is verduidelijkt. 

 

UPA Bericht  

Het aanleveren van meerdere inkomstenperioden in een UPA bericht is weer mogelijk. 

 

Pensioenaangifte AGH  

Voor het aanleveren van pensioenaangiften naar AGH wordt het algemene leveranciersnummer gebruikt, dit 

wordt door Cash automatisch ingevuld.  

 

Pensioenberekening voor architecten  

De pensioenberekening voor architecten die met een uurloon uitbetaald worden is aangepast, de deeltijdfactor 

wordt nu op 4 december berekend. 

 

Pensioenberekening metaal  

Bij het bepalen van de deeltijdfactor bij in- of uitdiensttreding voor de Metaalsector is de 30/360 methode 

toegevoegd. 

 

Pensioenberekening Syntrus Achmea  

Het vullen van het pensioengevend loon in de pensioenaangifte met het Syntrus Achmea formaat indien er in 

een periode niet gewerkt is. 

Voor parttime werknemers wordt nu ook het parttime salaris meegenomen als pensioengevend loon. 

 

Betaaloverzicht TSF  
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Het afdrukken van het registratienummer pensioenfonds bij werknemers die deelnemen aan TSF op het 

betaaloverzicht is geactiveerd. Let op: Wanneer er geen registratienummer is ingevuld bij de stamgegevens van 

de werknemer, dan zal het BSN nummer standaard afgedrukt worden. 

 

Lonen Administratie Dashboard  

Het tonen van signalering van acties is bij het Lonen Administratie Dashboard vervroegd en komt nu tijdens het 

toevoegen van de periode. 

De voortgangspercentages in het Lonen Administratie Dashboard zijn aangepast wanneer er in de administratie 

verschillende tijdvakken voorkomen. 

 

Afwijkende sector  

Het is mogelijk om een afwijkende sector bij de werknemer te gebruiken; u stuurt dit aan via de tab 

Verzekeringen. 

 

Verloonde uren in de Loonaangifte met een verzuimregeling  

Het bepalen van het aantal verloonde uren bij de loonaangifte gaat nu ook juist indien er bij verzuimregelingen 

(LC51 tot en met LC54) NIET met de uitgeleverde standaard dagcomponenten is gewerkt. 

Let op: Reeds berekende salarissen moeten opnieuw berekend worden. 

 

Pensioenenaanpassingen  

 Pensioen 3540 Baksteenind. CAO 48 bpfBOUW Middelloon zijn de cao uren aangepast van 8 uur naar 7,6 

uur. 

 Pensioen 3541 BaksteenInd. CAO 48 bpfBOUW aanvulling 55- zijn de cao uren aangepast van 8 uur naar 

7,6 uur. 

 Pensioen 4001 Metaal OP BPMT tot maximum is de in/uit dienst berekening aangepast naar de 30/360 

methode. 

 Pensioen 4029, 4030 en 4034 OP PME is de in/uit dienst berekening aangepast naar de 30/360 

methode. 

 Pensioen 3360 PAWW Private Aanvulling WW & WGA is toegevoegd. 

Let op: Reeds berekende salarissen moeten opnieuw berekend worden. 

 

CASH Lonen 2018-BA 

Pensioenaanpassingen  

 Pensioen 1001 Agrarisch Pensioen BPL 261 premiedagen (maand) de rubriek franchise ook over overuren 

is uitgezet. 

 Pensioen 3501, 3502 en 3504 Meubelind. en Meubileringsbedr. de rubriek bereken over toeslagen 

/overwerk vorig jaar is toegevoegd. 
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 Pensioen 4001 Metaal OP BPMT tot maximum is het aantal loondagen aangepast van 261 dagen per jaar 

naar 260 dagen per jaar waardoor deze aansluit met de factuur. 

 Pensioen 4029, 4030 en 4034 OP PME is het aantal loondagen aangepast van 261 dagen per jaar naar 

260 dagen per jaar waardoor deze aansluit met de factuur. 

 Pensioen 8501 en 8602 AGH Slagers OP/NP is in de rubriek cao uren per dag, 7,6 uur toegevoegd.  

 Pensioen 9050 Banden- en Wielenbranche OP/NP de franchise is aanpast naar € 12.028 i.p.v. € 11.829 

 Pensioen 9052 Banden- en Wielenbranche Aspirantenr. de franchise is aanpast naar € 12.028 i.p.v. € 

11.829 

 Pensioen 9060 Koopvaardij is de pensioenuitvoerder aangepast naar MN services. 

 Pensioen 9590 Gespec. Bloemendetailhandel Sociaalfonds is het productkenmerk aangepast naar S1000-

1201 i.p.v. S0014-1031  

 

Let op: Reeds berekende salarissen moeten opnieuw berekend worden. 

 

CASH Lonen 2018-B 

Pensioenaanpassingen  

 Pensioen 9593 Tuincentrumbranche Sociaalfonds is vervallen 

 Pensioen 5010 Wonen OP/PP na 1949 is vervallen 

 Pensioen 9132 Architectenbureaus Tijdelijk Partnermens. (ANW-hiaat) is vervallen 

 Pensioen 7101 STIPP BasisPens. wk. 27 t/m 78 (incl. reserveringen), deze is dit jaar nieuw 

toegevoegd. 

 Pensioen 7103 STIPP PlusPensioen vanaf wk. 79 (incl. reserveringen), deze is dit jaar nieuw 

toegevoegd. 

 

Een nieuwe optie voor herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers op tabblad Verminderingen in de 

stamgegevens van de werknemer. 

 

 

 

>>> Naar het hoofdscherm >>> 

 

https://www.cash.nl/fileadmin/support/pdf/readmeb13a.pdf

