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README 2019 
 

 

CASH LONEN 2019-BE – UITLEVERDATUM 2 OKTOBER 2019 

GEWIJZIGDE FUNCTIONALITEIT IN CASH LONEN  

• In de pensioenaangifte voor TKP Agrarisch is een probleem met de datum in- en uit dienst verholpen 

• Wanneer er in een pensioenaangifte een einddatum van een inkomstenverhouding genoteerd was dat 

buiten het aangiftetijdvak lag (bijvoorbeeld einddatum ikv 15 augustus, terwijl tijdvak juli werd 

aangegeven), dan volgde hier onterecht een foutmelding op en dat is dan ook opgelost. 

PENSIOENEN 

• METAAL 

o In pensioenregeling 4022 (SWMM Metaal en Techniek) is de startleeftijd per 1 januari 2019 

aangepast naar 15 jaar 

• Zorg 

o In pensioenregeling 8311 (Apotheek PMA SBA-premie) is per 01-10-2019 het 

werkgeverspercentage aangepast naar 0% 

• Bakkers 

o In pensioenregeling 9550 (Bakkersbedrijven Sociaal fonds) is per 01-06-2019 het 

werkgeverspercentage aangepast naar 0% 

• AZL Pensioen Rijn- en Binnenvaart 

o In regeling 9070 (Rijn en Binnenvaart OP) is per 01-01-2019 het percentage vakantiegeld 

nulgesteld. 

En, zoals altijd: indien u berekeningen hebt gemaakt met een of meerdere van bovenstaande regelingen, 

dan moet u deze herberekenen. 

 

CASH LONEN 2019-BD – UITLEVERDATUM 30 AUGUSTUS 2019 

GEWIJZIGDE FUNCTIONALITEIT IN CASH LONEN 

• Bij de Studenten-/scholierenregeling is een fout in te berekenen werknemersverzekeringen opgelost. 

Wij adviseren u bij gebruik van de regeling een herberekening vanaf 1 januari 2019 uit te voeren. 

 

CASH LONEN 2019-BC – UITLEVERDATUM 29 AUGUSTUS 2019 

GEWIJZIGDE FUNCTIONALITEIT IN CASH LONEN 

• De pensioenaangifte naar AZL Amsterdam bleek sinds de versie 2019-B niet de berekende gegevens te 

bevatten. Dit is gecorrigeerd. 

 

CASH LONEN 2019-BB – UITLEVERDATUM 28 AUGUSTUS 2019 

GEWIJZIGDE FUNCTIONALITEIT IN CASH LONEN 
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• In het geval een werknemer niet in de periode was opgenomen, maar wel een uitdienstdatum had die 

later was dan de laatste dag van de aangifteperiode, volgde in de loonaangifte nog een foutmelding 

BD0040. Dit is gecorrigeerd. 

• Op de controlelijst periodieke invoer wordt het werknemersnummer weer genoteerd. 

• Een fout in de aangifte voor APG (de LPG) is hersteld. 

 

CASH LONEN 2019-BA – UITLEVERDATUM 21 AUGUSTUS 2019 

GEWIJZIGDE FUNCTIONALITEIT IN CASH LONEN 

• Bij de import van de werknemer kwam in geval van een einddatum voor de auto van de zaak een 

foutmelding. Dit is opgelost. 

• Bij het aanmaken van de loonaangifte kwam in bepaalde gevallen een fout BD40 tevoorschijn. Dit is 

verholpen. 

• Pensioenaangifte Vervoer 

o Bij het verwerken van een pensioenaangifte voor Vervoer kunt u, in geval er al een aangifte is 

gemaakt voor de betreffende periode, een keuze maken tussen Volledige en Correctie-aangifte 

 
o De ingevulde gegevens bij de MDV worden nu bewaard 

o Wanneer een werknemer uit dienst gemeld wordt, wordt het vinkje bij “Reeds aangemeld op de 

portal” uitgezet 

o Visueel is het overzicht van de aangifte iets aangepast 

• In de pensioenaangifte, op het overzicht van TKP Agrarisch en het overzicht van de periodedetails 

stonden de uren verkeerd genoteerd. Dit is aangepast. Voor de volledigheid: de loonberekening is wel 

correct. 

• De te tonen informatie op het overzicht Controlelijst van de periodedetails is in ere hersteld 

• Bij de berekening van de Pensioengrondslag is de foutmelding bij het ontbreken van uren opgelost 

• Bij de Verzamelloonstaat is het nu mogelijk om een selectie op Werknemersgroep te doen 

• Bij de Studenten-/scholierenregeling is een fout in te berekenen werknemersverzekeringen opgelost. 

Wij adviseren u bij gebruik van de regeling een herberekening vanaf 1 januari 2019 uit te voeren. 

PENSIOENEN 

• Uitzendbranche 
Nieuw is toegevoegd: 
o Pensioenregeling 9620 SFU SF ABU (incl. reserveringen)  
o Pensioenregeling 9621 SFU SF NBBU (incl. reserveringen) 

 

• PFZW 
o In de pensioenregeling 8001 (Welzijn Sociaal Werk) is per 01-09-2019 de werknemerspercentage 

aangepast van 11,40% naar 11,75% en de werkgeverspercentage aangepast van 12,1% naar 
11,75% 
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CASH LONEN 2019-B – UITLEVERDATUM 5 AUGUSTUS 2019 

 

WETTELIJKE WIJZIGINGEN IN CASH LONEN 

• Een groot aantal Cao-codes zijn vervallen. Deze zijn bij de werknemer geconverteerd naar Cao-code 

9999. Omdat de volledige lijst behoorlijk lang is, is de volledige lijst met vervallen Cao’s staat onderin in 

de readme geplaatst. 

• De jeugd-LIV bedragen voor 2019 zijn aangepast. 

• De specificaties voor de audit file 2019 zijn toegevoegd 

• De specificaties voor de IB47 zijn aangepast. 

 

NIEUWE FUNCTIONALITEIT IN CASH LONEN 

• Salarisspecificatie 

o De vakantie uren kunnen ook bij de standaard uren afgedrukt worden indien het vakantieblok 

gebruikt wordt bij de salarisspecificatie, te bereiken via Instellingen > Salarisspecificaties.  

 
 

• Pensioenaangifte Vervoer 

Vanaf deze versie is het mogelijk een digitale pensioenaangifte voor de bedrijfstak Vervoer aan te 

leveren bij TKP. Er is een uitgebreide handleiding geschreven die u kunt downloaden wanneer u bent 

ingelogd op www.cashweb.nl, klik rechts boven op FAQ | Lonen | Handleiding Pensioenaangifte Vervoer 

om de handleiding “Pensioenaangifte Vervoer” te downloaden. U kunt de handleiding ook hier 

downloaden. 

 

• De pensioenregelingen zijn nu ook opgenomen in de periodedetails. Dit houdt in dat u per periode 

andere pensioenregelingen kunt wijzigen die dan ook alleen voor die periode gelden. 

 

  

http://www.cashweb.nl/
https://www.cashweb.nl/pdf/handleiding_pensioenaangifte_vervoer.pdf
https://www.cashweb.nl/pdf/handleiding_pensioenaangifte_vervoer.pdf
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• Betalingen 

o In navolging op het kunnen vervaardigen van een SEPA bestand voor de PAWW is nu ook het  

aanmaken voor de betaling van de loonheffingen toegevoegd. 

 
o Op het SEPA verslag wordt ook de HASH code afgedrukt. Deze code is een extra controlemiddel 

voor de gebruiker. Wanneer de op het formulier getoonde code gelijk is aan de HASH-code die 

de bank genereert bij het inlezen van de betaalopdracht, is dat het bewijs dat het bestand 

authentiek is. 

o Het aanmaken van een SEPA-betaalbestand zorgde te vaak voor verwarringen, resulterend in 

foutieve betaalbestanden. Nu is slechts de selectie van één periode mogelijk, met de extra 

opties "Ook eerder verwerkte betalingen" en "Nabetaling(en) van eerdere perioden verwerken" 

 
o Wanneer in tab Betalingen bij de werknemer via ’F4 Afw NAW’ een IBAN wordt ingevoerd 

waarvan de begunstigde niet de werknemer, moet de landcode verplicht ingevuld worden. 

Diverse banken hebben dit verplicht gesteld en daarom is dit een verplicht veld geworden in 
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CASH Lonen. 

  
 

 

GEWIJZIGDE FUNCTIONALITEIT IN CASH LONEN 

Auto van de zaak / Bedrijfsauto 

• Bij het invoeren van te lange omschrijvingen bij de auto van de zaak verscheen een tweede regel in het 

blok op tab Auto van de zaak bij de werknemer. Dit probleem is verholpen. 

• Bij Toevoegen van een periode zijn op tab Verminderingen/Eindheffingen extra bedragen op te geven 

die op de Loonaangifte worden meegenomen. De hier genoteerde bedragen werden ook meegenomen 

wanneer een sub-periode werd aangemaakt. Dat is nu verbeterd: alleen in een nieuwe eerste periode 

wordt het bedrag gekopieerd uit de vorige periode. 

 

Pensioenen 

• Algemeen 

o De pensioenberekening met “Conform Ptf/uren/gem. normuren” berekent nu ook de 

parttimefactor voor fulltimers met de gewerkte uren. Dit is vooral een verbetering voor de 

detailhandel & slagers. 

 

• APG 

o Bij de pensioenen van APG (Bouwsector) werd in voorkomende gevallen een verkeerde datum 

ingang van de pensioenregeling meegegeven. Dit had een signaal “411” tot gevolg. Dit is 

opgelost. 

o In het geval de vakantie-uren in een apart periodedetail werden verloond, is het probleem van 

de aanmaak van de pensioenaangifte opgelost 

o Bij pensioenregeling 5021 & 5024 (Schoonmaak) is de eindleeftijd aangepast van 68 naar 67 jaar. 

 

 

• UPA (Algemeen) 

o Bij het aanmaken van een pensioenaangifte wordt op het overzicht ook de einddatum ingevuld 

bij de Pensioen verzekeringsperiode. 

o De leverancierscode voor de UPA-aangifte moet ook kleine letters kunnen bevatten. Eventuele 

kleine letters worden nu niet meer automatisch in hoofdletters omgezet. 

 

• PFZW 

o Tandartsassistenten hadden tot 1 januari 2019 CAO-code 1774. Die is per die datum vervallen en 

is 9999 geworden. Per 3 april 2019 is CAO-code 8105 van toepassing voor de 

tandartsassistenten die onder de “KNMT-arbeidsvoorwaardenregeling tandheelkundige 

praktijken” vallen. Omdat wij niet kunnen bepalen of deze arbeidsvoorwaardenregeling bij uw 
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verloonde werknemers van toepassing is, converteren wij alle CAO-code loonaangifte code 1774 

naar 9999. U kunt dan zelf handmatig, of via Massaal bijwerken, de CAO-code loonaangifte 8105 

selecteren. Dit alles geldt voor de pensioenregelingen 8011 (Tandartsass (-plus) KNMT OP) en 

8025 (Tandartsass (-plus) KNMT AP) 

 

• Grafimedia 

o In de pensioenregeling 3017 (ASF/OPL) is het productkenmerk aangepast van U0557-2001 naar 

S0557-2001. 

o Pensioenregeling 3020 (ASF/ZS) is nieuw in CASH Lonen die wel uitgevraagd werd door PGB 

 

• Recreatie 

o Per 1 juli 2019 is er een nieuw fonds voor de Cao Recreatie. In deze Cao is afgesproken dat KIKK 

Recreatie weer premie gaat innen.  

▪ Bent u aangesloten bent bij RECRON en maakt u gebruik van maandverloning, dan kunt 

u hiervoor in CASH Lonen gebruik maken van pensioenregeling 9623, met startdatum  

1 juli 2019.  

▪ Verloont u per 4-weken, dan kunt u hiervoor in CASH Lonen gebruik maken van 

pensioenregeling 9624, met startdatum premie-inning op 15 juli 2019 (eerste dag 8e 

periode 2019).  

▪ Bent u niet aangesloten bij RECRON dan geldt bovenstaande op dit moment nog niet 

voor u, maar zodra de cao "algemeen verbinding is verklaard" bent ook u premieplichtig 

 

• Metaal 

o Pensioenregeling 4022 (SWWM Metaal en Techniek) is de rubriek maxima toepassen aangepast 

van Conform Metaal naar per periode zodat de berekening gelijk is aan die van de O&O en 

Sociaal Fondsen. En voor de volledigheid het bericht dat de naam is gewijzigd naar SWWM 

Metaal en Techniek.  

o Bij de Sociaal en O&O fondsen is de rubriek rekening houden met de parttime factor uitgezet. 

Wanneer de werknemer boven het maximum van de pensioenregelingen verdient en parttimer 

is, ging de berekening niet correct.  

 

En, zoals altijd: indien u al perioden hebt berekend met een of meerdere van bovenstaande 

regelingen, dan moet u deze herberekenen. 

 

• Overige wijzigingen 

o Wanneer in de tab Beloning LC 59 werd geselecteerd (pensioen) kon in voorkomende gevallen 

een melding gegeven worden over uitbetaling reserveringen. Dit is opgelost. 

 

VERBETERDE FUNCTIONALITEIT IN CASH LONEN 

• De minimumlooncontrole gebeurt alleen nog bij soort inkomenscode 13 of 15, zodat ongewenste 

meldingen over minimumloon achterwege blijven. 

• Bij een salarisberekening uit kostprijs (Fysiotherapeuten) op uurbasis is nu looncomponent 6 daarvoor 

gekozen in plaats van Looncomponent 2. 

• Het afdrukken van het land op de salarisspecificatie is verbeterd, door het juiste land van het 

correspondentieadres af te drukken. 
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• Wanneer bij een werknemer in de stamgegeven op tab Dienstverband het aantal uren per dag was 

ingevoerd, werd in een incidenteel geval niet de juiste tabel voor de loonheffing gehanteerd. Hier is een 

verbetering voor doorgevoerd. 

• Bij salarisschalen met verschillende ingangsdata werden niet altijd de juiste salarisschaal/trede getoond. 

Dit is aangepast. 

• Bij een wisseling van afdeling bij de werknemer ging de verzamelloonstaat per afdeling niet correct. Dit is 

aanpast. 

• Wanneer ná 31 januari een loonaangifte wordt gemaakt in het vorig boekjaar, volgt default een 

correctie-aangifte, omdat we ervan uit zijn gegaan dat de initiële aangifte al vóór 31 januari is gemaakt 

en ingediend. Wanneer echter om welke reden ook de initiële aangifte nog niet is gemaakt, ontstaat een 

probleem omdat de initiële die dan gemaakt wordt niet meer de correctie bevat. Daarom kijken we 

voortaan niet meer naar de systeemdatum om de aangiftesoort te kiezen, maar beoordelen we eerst of 

de initiële aangifte al is gemaakt. Zo nee, dan volgt die, anders volgt zoals gebruikelijk de correctie-

aangifte. 

• Wanneer er een inmiddels ingediende pensioenaangifte nogmaals wordt gemaakt en op het scherm 

wordt getoond, volgt niet meer de melding dat deze al is gemaakt. 

• Bij het gebruik van vakantiegeldreserveringen met een cumulatieve parttimefactor én extra perioden is 

de foute overname van vorig boekjaar aangepast. 

• Wanneer bij het aanmaken (toevoegen) van een periode waarin reserveringen moeten worden 

uitbetaald per ongeluk het vinkje wordt vergeten aan te zetten, en deze na het opslaan alsnog wordt 

aangezet en weer opgeslagen, wordt deze wijziging nu voortaan wel doorgevoerd naar alle bestaande 

periodedetails van die betreffende periode. 

 
• Wanneer u een administratie verloont waarin overuren van boekjaar 1 meetellen voor de 

pensioenpremieberekening van boekjaar 2 (bijvoorbeeld Goederenvervoer), worden deze uren of 

bedragen getoond in tab Diversen bij de werknemer. Wanneer u een werknemer van die administratie 

kopieerde ten behoeve van een andere, nieuwe werknemer werden deze bedragen mee gekopieerd. 

Dat is verbeterd, deze velden zijn nu blanco. 

• Wanneer een werknemer die deelneemt aan de PAWW gedurende het jaar uit dienst gaat, volgt geen 

herrekening meer van de premie wanneer er nog een periode met nabetalingen volgt. 
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• Op het overzicht Afdrachtvermindering wordt nu het heffingsloon inclusief loon voor Bijzonder tarief 

getoond en niet alleen het bedrag volgens de Tabel. 

• Na de update 2019-B15a.010 (2019-AI) was er de onvolkomenheid met het betaaloverzicht en de sepa. 

Wanneer de mutatie in de periode van de werknemer €0 werd gemaakt kwam het oorspronkelijk bedrag 

op het betaaloverzicht of in de sepa, dit is aangepast.  
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LIJST MET VERVALLEN CAO CODES 

CAO NAAM CAO NUMMER EINDDATUM 

MELK- EN ZUIVELDETAILHANDELSBEDRIJF                124 31-12-2018 

SECURITAS                                          174 31-12-2018 

SENZORA 193 31-12-2018 

VOPAK BARGING EUROPE                               225 31-12-2018 

JOURNALISTEN BIJ ASSOCIATED PRESS                  228 31-12-2018 

DIERENPARKEN NEDERLAND 267 31-12-2018 

MAGNETICS PRODUCTS OOSTERHOUT B.V. CAO A 353 31-12-2018 

OMEGA PHARMA                             399 31-12-2018 

KAPPA RAPIDCORR                                    406 31-12-2018 

PIANOTECHNICI EN PIANOSTEMMERS 450 31-12-2018 

AKZO FIBERS ENGINEERING 512 31-12-2018 

NAAIMACHINEBRANCHE 542 31-12-2018 

AVM HOLDING BV                           576 31-12-2018 

BRINKMAN 607 31-12-2018 

ANP ADMINISTRATIEF PERSONEEL                       629 31-12-2018 

BOUWFONDS NEDERLANDSE GEMEENTEN          719 31-12-2018 

SCHOONHOVEN KERAMIEK BV                            918 31-12-2018 

EUROPESE WATERWEG- TRANSPORTEN, EWT, DUWBOTEN 956 31-12-2018 

ATLANTIC CONTAINER LINE EUROPE, ACL 1047 31-12-2018 

MARTINAIR HOLLAND BOORDWERKTUIGKUNDIGEN 1055 31-12-2018 

NU3                                      1065 31-12-2018 

SMIT TAK WIJKPLAATSPERSONEEL MAASSLUIS 1110 31-12-2018 

VNU VERKOOPGROEP 1125 31-12-2018 

VRIJGEVESTIGDE FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK 1197 31-12-2018 

INCHCAPE TESTING SERVICES (BEAMBTEN)               1210 31-12-2018 

DEBIS IT SERVICES BENELUX                1236 31-12-2018 

SANARO BV V/H  NATRENA B.V. 1335 31-12-2018 

BIERBROUWERIJ DE LEEUW B.V. 1476 31-12-2018 

JOHMA NEDERLAND B.V. 1486 31-12-2018 

MEDIA MOTION B.V. (V/H CINRAM NEDERLAND B.V.) 1495 31-12-2018 

FIRET INTERLININGS                                 1507 31-12-2018 

VASTGOEDBEDRIJVEN VESTEDA BV 1531 31-12-2018 

TWEEWIELERCAO 1544 31-12-2018 

GEREFORMEERD VOORTGEZET ONDERWIJS 1552 31-12-2018 

RPC BEBO NED. BV (V/H THOMPACK/AEP RIGID           1555 31-12-2018 

DIABETESVERENIGING NEDERLAND 1559 31-12-2018 

DE OMROEP 1578 31-12-2018 

IMK INTERMEDIAIR B.V. 1631 31-12-2018 

DSM FINE CHEMICALS NETHERLANDS B.V. 1643 31-12-2018 

NEDERLANDSE OPERA 1647 31-12-2018 

MENZIES WORLD CARGO / FREIGHT EIGHT                1652 31-12-2018 

GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS 1653 31-12-2018 

NS VASTGOED 1672 31-12-2018 
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TRANSPORTMAATSCHAPPIJ SCHEFFER B.V. 1676 31-12-2018 

TCG BV EN DE AAN HAAR GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN 1688 31-12-2018 

AMVEST MANAGEMENT B.V. 1700 31-12-2018 

ENERGIE EN NUTSBEDRIJVEN SECTOR-CAO ADVIES 1722 31-12-2018 

COMBISERVICES B.V. 1725 31-12-2018 

MULTIFUNCTIONELE  SPORT EN FITNESSCENTRA 1735 31-12-2018 

PAYROLL SERVICES B.V. CAO II 1739 31-12-2018 

P&O NORTH SEA FERRIES (ZEEVARENDEN)                1745 31-12-2018 

TANDARTSASSISTENTEN 1774 31-12-2018 

ORBIS B.V.   STICHTING 1812 31-12-2018 

SHIPPING & SIGNALLING SERVICES N.V. 1821 31-12-2018 

SEABREX ROTTERDAM B.V. 1829 31-12-2018 

FLEXTRONICS INTERNATIONAL EUROPE B.V. 1858 31-12-2018 

SCHOUWBURGCOMPLEX GOUDA, STICHTING 1861 31-12-2018 

ROLL-ON-ROLL-OFF BEDRIJVEN 1894 31-12-2018 

ONDERTITELVERTALING (FREELANCE) 1896 31-12-2018 

ASR NEDERLAND N.V. CAO WINSTDELING (VH FORTIS 
VERZEKERINGEN NEDERLAND N.V. WINSTDELINGSREGELING) 

1900 31-12-2018 

ASR NEDERLAND N.V. FUNCTIE-INDELING EN 
BELONINGSSTRUCTUUR BINNENDIENST 

1902 31-12-2018 

NOORDT, VAN DER, PERSONEELSDIENSTEN 1954 31-12-2018 

NOORDT, VAN DER, PAYROLLING BASIC 1955 31-12-2018 

NOORDT, VAN DER, PROJECT PAYROLLING 1956 31-12-2018 

NOORDT,  VAN DER, PAYROLLING PLUS 1957 31-12-2018 

HILTON MEATS ZAANDAM B.V. 1983 31-12-2018 

BEDRIJFSPROTOCOL DISTRIBUTIE ESSENT N.V. 2003 31-12-2018 

VGSB-SCHOLEN 2023 31-12-2018 

OLLY S HOLDING BV, OLLY S BV, OILILY STORES BV  2029 31-12-2018 

PERSONEEL VAN DE ST-JOZEFSCHOOL VOOR MAVO 2034 31-12-2018 

FA DE HOOP WEGTRANSPORT 2053 31-12-2018 

ADO BV ALMERE DISTRIBUTIE EN OPSLAG 2054 31-12-2018 

GRANDO LOGISTICS 2055 31-12-2018 

DE JONG GAMEREN B.V. 2056 31-12-2018 

B.A.M. VERMEER TRANSPORT B.V. 2057 31-12-2018 

VAN VLASTUIN AGRO B.V. 2059 31-12-2018 

BENELUX COURIERS B.V. 2060 31-12-2018 

W. KUIJF TRANSPORT B.V. 2061 31-12-2018 

VAN WIJNGEN TRANSPORT B.V. 2062 31-12-2018 

TRANSPORT EN LOGISTICTS P. V. D. MAAT B.V. 2063 31-12-2018 

PS PAKKET EN TRANSPORT BV 2065 31-12-2018 

SKYLINE EXPRESS 2066 31-12-2018 

STEIJNS TRANSPORT BV 2067 31-12-2018 

NIGHTFREIGHT BENELUX B.V. 2068 31-12-2018 

TRAMO N.V. 2069 31-12-2018 

VAN WANROOY SNELTRANSPORT B.V. 2075 31-12-2018 

HTS TRANSPORT CV 2076 31-12-2018 
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ENERGIE EN NUTSBEDRIJVEN WESTLAND ENERGIE BEHEER B.V. 2077 31-12-2018 

POSTMA INTERNATIONAAL TRANSPORT BV 2085 31-12-2018 

KAATEE TRANSPORT B.V. 2086 31-12-2018 

KALE BV 2087 31-12-2018 

DELE  XL B.V 2090 31-12-2018 

YOUNGS INTERNATIONAL TRANSPORTB.V.  F.P. 2093 31-12-2018 

SCANDIXPRESS B.V. 2094 31-12-2018 

EURO COURIER, DE 2096 31-12-2018 

TRANSCOMP V.O.F. 2097 31-12-2018 

NEDERLANDS KAMERKOOR 2158 31-12-2018 

TOEZICHTHOUDERS  2169 31-12-2018 

BURGER NEDERLAND 2173 31-12-2018 

BORDEN CHEMICAL HOLLAND 2176 31-12-2018 

BURO WITTENBURG BV 2192 31-12-2018 

VISVERWERKENDE INDUSTRIE EN HANDEL 2252 31-12-2018 

ORION TAXI BV 2260 31-12-2018 

KLAPWIJK/RAPIDE HAVEN- EN TRANSPORTBEDRIJF B.V. 2273 31-12-2018 

MINI MOVE MAATSCHAPPIJ BV  2274 31-12-2018 

LOGISTIEKE MEESTERS BV 2275 31-12-2018 

VAN DER NOORDT PAYROLLING 2296 31-12-2018 

KROPFELD TRANSPORT EMMEN 2304 31-12-2018 

SYSTEEM DISTRIBUTIE GROEP NEDERLAND BV 2305 31-12-2018 

INTERGOM PERSONEELSVOORZIENING 2308 31-12-2018 

DIERENTEHUIS DEN HELDER 2311 31-12-2018 

REIS & BUS BROKER BV 2314 31-12-2018 

DIERENASIELEN 2321 31-12-2018 

INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF DE HAAN VROOMSHOOP 
BV 

2328 31-12-2018 

W. SLEEGERS INTERNATIONAAL VEETRANSPORT BV EN W. 
SLEEGERS VEETRANSPORT BV 

2329 31-12-2018 

MOSTERT & VAN DE WEG BV 2330 31-12-2018 

ASR NEDERLAND NV FUNCTIE-INDELING EN 
BELONINGSSTRUCTUUR BUITENDIENST 

2865 31-12-2018 

 

 

CASH WEB 2019-B15a.010 (2019-AI) - UITLEVERDATUM 6 JUNI 2019 

 

WETTELIJKE WIJZIGINGEN  IN CASH LONEN 

• De wettelijke minimumloonbedragen worden per 1 juli 2019 verhoogd. Deze zijn toegevoegd. 
 

• Hierdoor krijgen ook werknemers van 21 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon. Dit 
wettelijk minimum bedraagt per 1 juli 2019 € 1.635,60 per maand. 

 
NIEUWE PENSIOENPREMIES 
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• De Metaalsector heeft een “eigen” regeling geïntroduceerd voor reparatie van de WW-uitkering. 
De PAWW rekent over kolom 3 van de loonstaat, de Metaal over het pensioengevend loon, gelijk 
aan de OP-premie. Hiervoor hebben wij pensioenregeling 4022 (SWMM Metaal en Techniek) per 
01-01 en 01-07-2019 nieuw toegevoegd..  
 

Omdat het reglement zegt dat het pensioengevend loon per 1 januari 

gehanteerd moet worden, moet u vanaf periode 1 herberekenen 
 

 
GEWIJZIGDE PENSIOENPREMIES 

De volgende pensioenpremies zijn gewijzigd: 
 

Grafimedia 

• In pensioenregeling 3001 Grafimedia ASF/Gezondheidszorg is het premiepercentage van de 
werknemer aangepast van 0,25% naar 0%.  

o Vanaf 1 mei 2019 hoeft tijdelijk (jaar 2021) geen premie voor het ASF-Gezondheidszorg 

ingehouden te worden. 

 

• Pensioenregeling 3004 en 3005 Grafimedia PGB (Pensioenregeling Vrijwillig contactgroep 1 & 2) 
is aangepast van Conform PGB Ultimo naar Conform Grafimedia. 
 
 

Metaal 

• Pensioenregeling 4002 (Metaal OP BPMT (opbouw tijdens ouderschapsverlof):  
o De Cao uren per dag zijn aangepast naar 0  
o De in- en uitdienstberekeningsmethode is aangepast van SV-dagen naar 30/360 dagen 

zodat deze weer aansluit met de 4001 Metaal OP regeling. 
 

Zorg 

• In Pensioenregeling 8306 (Apotheek PMA Pens. incl.PP) is de franchise aangepast per 01-04-2019 
van  € 13.785 naar €13.882 

 

En, zoals altijd: indien u al perioden hebt berekend met een of meerdere van bovenstaande 

regelingen, dan moet u deze herberekenen. 

 

 

CASH WEB 2019-B15a (2019-AH) - UITLEVERDATUM 23 APRIL 2019 

 

VERNIEUWDE FUNCTIONALITEIT WERKNEMERSPORTAL 

• Voor het handmatig uploaden van eigen documenten zijn er twee nieuwe mappen: 

o Documenten – hierin kunt u niet jaargebonden bestanden plaatsen bijvoorbeeld: een 

arbeidscontract. 
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o Documenten 2019 – hierin kunt jaargebonden bestanden plaatsen bijvoorbeeld een brief 

met informatie over de CAO loonsverhoging. 

• De automatische upload vanuit CASH Lonen is niet veranderd, de salarisspecificaties en de jaaropgave 

worden na verzending direct in de map 2019 geplaatst. 

 

   

 
 

 

CASH LONEN 2019-AH - UITLEVERDATUM 4 APRIL 2019 

 

GEWIJZIGDE FUNCTIONALITEIT IN CASH LONEN  

 

• Bij het afdrukken van de vakantiereserveringen in geldswaarde wordt de waarde in geld nu weer altijd 

afgedrukt, ook wanneer het uurloon op looncomponent 2 staat. 

 

• Bij de pensioenaangifte voor architecten naar APG mag er geen verbijzondering “OVW” gevuld worden 

bij ouderschapsverlof. Wanneer u de optie in deze combinatie toch noteert in de stamgegevens zal de 

pensioenaangifte deze negeren. 

 

• Bij het afdrukken van de salarisspecificatie kunnen nabetalingen van voorgaande perioden worden 

afgedrukt als u ook gebruikt maakt van de SEPA-betalingsopdracht. Na het maken van de betaalopdracht 

worden de bedragen op 0 gezet om daarmee te voorkomen dat de nabetalingen nogmaals worden 

uitgevoerd. Wanneer u echter de volgorde aanhoudt van eerst de betaalopdracht aanmaken en dan de 

salarisspecificatie afdrukken, komen de nabetalingen niet meer op de strook. Dat is met ingang van de 

versie 2019-AG verbeterd: ook na het aanmaken van de betaalopdracht kunnen de nabetalingen nog op 

de strook getoond worden. 

 

CASH LONEN 2019-AG - UITLEVERDATUM 21 MAART 2019 

 

GEWIJZIGDE FUNCTIONALITEIT IN CASH LONEN 
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Bij het aanmaken van een pensioenaangifte voor APG volgt een foutmelding wanneer er werknemers in 

meegenomen worden bij wie een uitdienstdatum is ingevuld. Deze foutmelding is onterecht en dus opgelost. 

 

• Bij pensioenregelingen waarbij in tab Regeling / Grondslag in rubriek Maxima toepassen op Per uur  

 
én in tab Bepalingen rubriek franchise over overuren aangevinkt staat,  

        

wordt de franchise nu ook berekend in een niet-gewone periode. 

 

• Op het Betalingsoverzicht wordt in geval van een werknemersgroep die ook als werknemersnummer 

bestond, de werknemer met dat werknemersnummer afgedrukt, alsof de werknemer de 

werknemersgroep is. Dit is opgelost. 

 

• Zoals bij de uitlevering van de versie 2019-AE was beloofd, wordt op het verslag van het 

betalingsoverzicht en de SEPA betalingen nu ook de negatieve bedragen vermeld die gesaldeerd op  

€ 0,00 uitkomen. 

 

• Bij oproepkrachten in de Metaalnijverheid, die op de eerste dag van de periode in dienst komen, wordt 

de pensioenpremie niet correct berekend. Ook dit is aangepast. 

 

• De berekening van de pensioenpremie PFZW, met extra uren én in combinatie met een salaris per uur is 

verbeterd.  

Let op: in de looncomponent voor deze extra uren moet op tab Resultaat in rubriek Loonaangifte 

aanduiding de optie Uren tellen voor loonaangifte aanstaan. 
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GEWIJZIGDE PENSIOENPREMIES 

De volgende pensioenpremies zijn gewijzigd: 
 

Bouw 

• Bij regeling 2147 (CAO 04 BiKuDak SF BIKUDAK Niet Nominatief) is in tab Overige rubriek 

Fondsuitvoerder gewijzigd naar Niet van toepassing. Deze regeling kan namelijk alleen via 

handmatige invoer op de portal (SWP) worden aangegeven. De regeling is dus wel actief en 

wordt ook in de loonberekening meegenomen. 

Grafimedia 

• Alle regelingen van de Grafimedia hebben een nieuwe Grondslagbepaling gekregen in rubriek 

Maxima toepassen: "Conform Grafimedia". Het verschil is dat met deze instelling het 

periodeloon wordt doorgegeven en niet het jaar-pensioengevend loon. 

                      

Zorg 

• In pensioenregeling 8020 (Kunsteducatie AP) is de franchise aangepast naar € 20.940 

 

Drankenindustrie 

• Pensioenregeling 3560 (Drankenindustrie BPF) is aangepast naar rekenen over Heffingsloon.  

Het pensioenfonds is overgegaan naar de Detailhandel gegaan en de berekeningswijze van de 

Detailhandel wordt dan ook vanaf januari 2019 gehanteerd. Percentages en bedragen zijn wel 

anders, dus de regeling blijft wel apart uitgeleverd worden. 

 

En, zoals altijd: indien u al perioden hebt berekend met een of meerdere van bovenstaande 

regelingen, dan moet u deze herberekenen. 

 

CASH LONEN 2019-AF - UITLEVERDATUM 7 MAART 2019 

 

BETALINGEN VIA SEPA 

Wanneer u salarisbetalingen verricht via een SEPA-bestand uit CASH Lonen, is de volgende informatie 
voor u van belang.  
In het geval dat u een betaling doet inclusief correcties uit voorgaande perioden en waarbij dat saldo van 
de voorgaande perioden € 0 is, worden niet alle regels op het overzicht afgedrukt, waardoor het lijkt dat 
er toch, en alsnog, een betaling uit een vroegere periode in de betaling wordt meegenomen. Het SEPA-
betaalbestand is echter correct, het overzicht geeft deze foutieve informatie.  

Omdat: 
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- het bestand zelf correct is en er geen foutieve bedragen worden uitbetaald 
- correctie van het overzicht de uitlevering van de versie 2019-AF een week zou ophouden 
Is ervoor gekozen u in deze ReadMe verslag te doen van de omissie in CASH Lonen, maar dit opgelost uit 
te leveren in de versie 2019-AG van 14 maart 2019.  

   
 

 

GEWIJZIGDE FUNCTIONALITEIT IN CASH LONEN 

• De bestandsnaam bij het  exporteren periodegegevens  naar de loonportal  is aangepast met het periode 

subnummer.  

 

 
 

• Wanneer u een "geavanceerde" lay-out voor de salarisspecificatie gebruikt, wordt het 

bijtellingspercentage en het bedrag van de "auto van de zaak" weer benoemd.  

 

• Een nabetaling nadat de werknemer uit dienst was werd niet meegenomen in het UPA pensioenaangifte 

bericht.  

 

• Werknemers die in België wonen en (volledig) in Nederland werken, mogen ondanks de nieuwe regels 

per 1 januari 2019 toch volledig gebruik maken van de heffingskortingen (het non-concurrentiebeding). 

In CASH Lonen is dat mogelijk gemaakt, maar in eerste instantie alleen voor werknemers met de 

Belgische nationaliteit. Aangepast is nu dat ook werknemers van andere nationaliteiten die in België 

wonen en in Nederland werken gebruik kunnen maken van de heffingskorting. U kunt dat aangeven in 

de tab Belasting door in rubriek "Heffingskorting conform:" voor Nederland te kiezen. 

 

 
 

• Werknemers die uit dienst zijn getreden en in een latere periode nog een uitbetaling krijgen, kunnen nu 

aangeleverd worden via de pensioenaangifte bij Pensioenfondsbeheerder Pfzw. 

 

• Wanneer u gebruik maakt van verzuimregelingen met negatieve percentages (om het bedrag salaris in 

tact te houden op de strook met daarbij een inhouding aan ziekengeld) gaf het programma onterechte 

meldingen over betalingen lager dan het minimumloon. Dit komt nu niet meer voor. 

 

• In uitzonderlijke situaties bleek het aantal verloonde uren die verantwoord werden in de loonaangifte 

niet te kloppen. Ook dit is verbeterd. 

 

• De BIC code wordt nu ook ingevuld in het SEPA bestand voor de PAWW betalingen. 
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CASH LONEN 2019-AE - UITLEVERDATUM 30 JANUARI 2019 

 

GEWIJZIGDE FUNCTIONALITEIT IN CASH LONEN 

• De foutmelding bij de pensioenberekening voor de Horeca, wanneer in een periode alleen 

vakantiebijslag wordt berekend, is verholpen. 

 

• Sinds 2019 is looncomponent 49 standaard de looncomponent voor Eigen bijdrage auto. Hierbij stond 

het vinkje voor “Journaalpost” uit. Die is nu aangezet, maar zal alleen effectief worden wanneer u de 

looncomponent nog standaard hebt staan. 

 

 
 

• Op veler verzoek  is de tekst voor Looncomponent 72 aangepast naar Inhouding Whk. 

 

• In geval er bij uurloners ziekte-uren werden berekend, werd het aantal gewerkte uren op de loonstrook 

inclusief de uren ziek afgedrukt, waarbij het bedrag aan salaris wel correct was. Het noteren van het 

aantal uren is aangepast. 

 

• Voor de pensioenaangifte voor Architecten geldt dat er een verbijzonderingscode meegegeven kan 

worden. Deze verbijzondering kan in de tab BTER bij de werknemer ingevoerd worden, maar werd niet 

meegenomen naar de periodedetails. Dit is aangepast. 

 

• De controle op het minimumloon bij invoer van ziekte-uren is verbeterd. 

 

• De optie "Rekening houden met parttimefactor" in de pensioenregeling op tabblad Bepalingen is alleen 

voor minimum- en maximumbedragen en voor de franchise. In sommige gevallen werd abusievelijk ook 

de grondslag hierbij meegenomen. Dit is verbeterd. 

 

• Er volgt bij het aanmaken van de loonaangifte een melding van de overschrijding van de vrije ruimte in 

de Werkkostenregeling. Deze is onterecht wanneer u niet de module CASH Financieel gebruikt. Gebruikt 

u dus alleen CASH Lonen, dan krijgt u de melding niet meer in beeld. 

 

GEWIJZIGDE PENSIOENPREMIES 

De volgende pensioenpremies zijn gewijzigd: 
 

Grafimedia 
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• Bij regeling 3001 (Grafimedia ASF/Gezondheidszorg) zijn in tab Bepalingen de volgende parameters 

aangezet: 

o Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) 

o Aftrekbaar voor heffingsloon 

 

 
 

• Bij regeling 3011 (Grafimedia aanv. PP 0-35% opbouw (indiv.)) is het regelingenkenmerk en de 

regelingenvariant aangepast. Deze vindt u onder tab Overige. 

 

• Ook bij regeling 3019 (Grafimedia ASF/VAK) is in tab Bepalingen de parameter Voortschrijdend 

Cumulatief Rekenen (VCR) aangezet 

 

Metaal 

• Bij pensioenregeling 4007 (NV-Schade WIA-werknemersverzekering) is het vinkje "Rekening 
houden met parttimefactor" uitgezet. 

 

PFZW 

• Bij pensioenregeling 8016 (Kinderopv.MO-Grp AP) is het premiepercentage werknemer 
aangepast van 0,1% naar 0,01% 
 

Uitzendbranche 

• De pensioenregeling van de NBBU 7120 (NBBU Pensioen vaste werknemers) rekent vanaf 2019 
niet meer met 365 dagen per jaar, maar met 261 loondagen.  

 

En, zoals altijd: indien u al een periode hebt berekend met een of meerdere van bovenstaande 

regelingen, dan moet u deze herberekenen. 

 

 

 

CASH LONEN 2019-AD - UITLEVERDATUM 24 JANUARI 2019 

 

GEWIJZIGDE FUNCTIONALITEIT IN CASH LONEN 
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• De beroepentabellen voor Schoonmaak en Bouw zijn toegevoegd. 

 

CASH LONEN 2019-AC - UITLEVERDATUM 23 JANUARI 2019 

 

GEWIJZIGDE FUNCTIONALITEIT IN CASH LONEN 

• Voor werknemers met de Belgische nationaliteit, die in België wonen en bij wie in Nederland de 
loonheffingskorting wordt toegepast, geldt voor de nieuwe regels voor de heffingskortingen een 
uitzondering: zij mogen als ingezetene van een land van de Landenkring toch de volledige 
heffingskortingen genieten. Zij dienen dit in beginsel via de aangifte Inkomstenbelasting te 
regelen, maar de Belastingdienst heeft aangegeven "niet op te treden" als de heffingskortingen al 
via de loonadministratie wordt berekend. CASHLonen heeft daarom in de tab Belasting rubriek 
"Heffingskorting conform" toegevoegd. Deze is benaderbaar als aan de voorwaarden zoals 
hierboven beschreven staat voldaan wordt. 
 
In geval de werknemer inderdaad de heffingskorting via de loonadministratie verrekend wil 
hebben, kiest u hier voor "Nederland". 
 

 
 
 

• Voor bepaalde situaties was het bepaalde percentage voor de bijtelling van de auto van de zaak 
niet juist. Dit is aangepast. 
 

• Er is een aanpassing gedaan aan de verloonde uren naar de loonaangifte, in het geval er een 
looncomponent werd gebruikt met een  

o percentage over andere looncomponenten 
o en die looncomponent had als instelling "Bedrag gerelateerd aan parttimefactor" 

 

• De PAWW premie werd niet afgedrukt op een pro-forma berekening. Dit is aangepast. 
 

• De pensioenaangifte voor PGGM gaf een melding nog te verzorgen aangiften over de maanden 
januari t/m september. Dit was nog een erfenis uit 2018 aangaande de overgang naar Centric 
voor een pensioenfonds. Deze melding komt niet meer in 2019. 
 

• De pensioenaangifte voor het Kappersbedrijf geeft geen foutmeldingen meer bij het indienen 
ervan. 
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GEWIJZIGDE PENSIOENPREMIES 

De volgende pensioenpremies zijn gewijzigd: 
 

Drankenindustrie 

• Pensioenregeling 3561 Drankindustrie BPF B is vervallen, u dient hiervoor pensioenregeling 3560 
Drankindustrie BPF te gaan gebruiken. 

 

Molenaars 

• Bij pensioenregeling 3871 (Molenaars Basispensioenregeling 55-) zijn de percentages aangepast: 
werknemer 12,66% en werkgever 15,05%  

 

Metaal 

• Pensioenregeling 4007 (NV-Schade WIA-werknemersverzekering) percentage bij 62 maanden 
voor AOW leeftijd is aangepast van 0,0320 naar 0,0355% 
 

Detailhandel 

• Pensioenregeling 5001 (TKP Detailhandel OP/PP) is het werkgeverspercentage aangepast van 
16,9% naar 16,8% en is hiermee definitief. 

 

Lederwaren industrie 

• Pensioenregeling 6202 en 6203 PSL Lederwarenind is vervallen, u dient hiervoor 
pensioenregeling 6200 (PSL Schoen- en Lederwaren industrie) te gaan gebruiken. 

 

PFZW (Zorg) 

• Pensioenregeling 8002 (Kinderopvang MO-Grp OP) en 8016 (Kinderopvang MO-Grp AP) 
percentages aangepast naar die van 2019 

• Bij de volgende regelingen 
o Pensioenregeling 8004 (Gezondheidscentra OP) en 8030 (Gezondheidscentra AP)  
o Pensioenregeling 8006 (Kunsteducatie OP) en 8020 (Kunsteducatie AP) 
o Pensioenregeling 8100  (GGZ OP) en 8102 (GGZ AP)  
o Pensioenregeling 8010 (VVT Verpl,Verz,Thuisz. OP) en 8024 (VVT Verpl,Verz,Thuisz. AP)  

Is de minimumverhoging voor vakantiebijslag en/of eindejaarsuitkering aangepast conform de 

CAO. 

Pluimvee  

• Pensioenregeling 8780 (Pluimvee en Wildbedrijven FBA) en 8781 (Pluimvee en Wildbedrijven 
FBS) is vervallen per 1 januari 2019, u dient hiervoor pensioenregeling 8501 (Slagers) te 
gebruiken. 

 

Rijn en Binnenvaart 

• Bij pensioenregelingen 9070 (Rijn- en Binnenvaart OP) en 9072 (Rijn- en Binnenvaart 
overgangsregeling) Is de  

o franchise aangepast naar € 18.785 en  
o het maximum pensioengevend salaris aangepast naar € 107.593 

 

En, zoals altijd: indien u al een periode hebt berekend met een of meerdere van bovenstaande 

regelingen, dan moet u deze herberekenen. 
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CASHLonen 2019-AB - UITLEVERDATUM 16-01-2019 

 

GEWIJZIGDE PENSIOENPREMIES 

• De cijfers voor de Detailhandel worden op donderdag 17 januari 2019 definitief bekend gemaakt op de 

website  van het pensioenfonds. In de uitlevering van de versie CASH Lonen 2019-AB is een wijziging van 

het franchisebedrag meegenomen die op die site bekend is gemaakt: € 13.582 

• Voor de pensioenregelingen van de Zeevisserij 
o 9320 (Zeevisserij Vissers) 

o 9321 (Zeevisserij Vissers Walpersoneel regulier) 

o 9322 (Zeevisserij Walpersoneel hoog (keuze)) 

Geldt dat het vinkje bij Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR) is verwijderd 
 

• Voor de pensioenregelingen van de Bakkers 
o Bij pensioenregeling 4501 (Bakkers OP) is, conform de berichtgeving op de website van 

Bakkerspensioen, de maximumgrondslag aangepast naar € 55.900 
 

• Voor de pensioenregeling Bij pensioenregeling 9303 (Grooth. Bloem&Plant OP schaal 7+ wg) is de 
maximum premie per jaar gewijzigd naar € 0, ofwel onbeperkt. 
 
Via ‘Lonen > Opties > Herrekenen’ kunt u eerdere berekeningen herberekenen. 

 
GEWIJZIGDE FUNCTIONALITEIT IN CASHLONEN 

• Bij de auto van de zaak is het probleem van dubbele bijtelling verholpen wanneer er in de 
stamgegevens meer dan één auto genoteerd staat 
 

• Wanneer u een salarisberekening doet  
o met een pensioenpremieberekening over het heffingsloon 
o in combinatie met een berekening van de PAWW-premie 
gaat de pensioenpremieberekening niet correct. Dit is aangepast. 
 
 

CASHLonen 2019-AA - UITLEVERDATUM 9 JANUARI 2019 

 

GEWIJZIGDE FUNCTIONALITEIT IN CASH LONEN 

• Voor de bepaling van de deeltijdfactor voor de sector Rijn- en binnenvaart wordt vanaf nu gekeken 
naar de gegevens in de periodedetails. Het vast aantal uren van de werknemer die in het 
periodedetail staan is leidend.  

 

https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/hogere-werkgeverspremie-en-lagere-pensioenopbouw-in-2019/
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VOORBEELD

 

 

 

PENSIOENPREMIES PER 2019 

Ieder jaar worden meer dan 360 pensioenpremies door CASHLonen onderhouden en uitgeleverd. Elke week 

wanneer wij de premies uitleveren ontvangt u bij het openen van uw Administratie de regelingen in een 

Conversieverslag. 

 

Het komt voor dat in inmiddels uitgeleverde pensioenpremies een wijziging heeft plaatsgevonden. Die 

vermelden we in de ReadMe. 

 

 

 

VERVALLEN PENSIOENPREMIES PER 2019 

• Grindbaggerbedrijf 
o Pensioenregeling 6511 (Grindbaggerbedrijf pensioen) is samengevoegd met pensioenregeling 

6501 (Waterbouw pensioen).  
o Pensioenregeling 6512 (Grindbaggerbedrijf Spaarpensioen) is samengevoegd met 

pensioenregeling 6502 (Waterbouw Spaarpensioen).  
 
Wijzigen past u aan via ‘Aanpassen > Werknemers’ tabblad Pensioen. 
 

GEWIJZIGDE PENSIOENPREMIES 

• Gezondheidscentra 
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o Bij de pensioenregelingen 8004 (Pfzw Gezondheidscentra OP) en 8030 (Pfzw 
Gezondheidscentra AP) is conform de Cao een minimum vakantietoeslag toegevoegd 

 
 

 

Welkom bij de nieuwe CASHLonen ReadMe. De ReadMe geeft u een volledige opsomming van de 

wijzigingen in CASHLonen. De wijzigingen worden per versie gegroepeerd. Het is een combinatie van de 

oude ReadMe, waarin alle informatie waar mogelijk in beperkte tekst wordt vermeld, en het 

"Informatiebulletin", waarin onderwerpen die meer uitleg behoeven dan alleen een enkele regel 

verder worden uitgediept. De ReadMe wordt aan iedere gebruiker getoond en is vervolgens op te 

roepen via ‘Support > Nieuw’ in CASH. 

 

  

CASHLONEN 2019-A - UITLEVERDATUM 27 DECEMBER 2018 

 

WETTELIJKE WIJZIGINGEN PER 2019 

• De wettelijke minimumloonbedragen per januari 2019 zijn toegevoegd. 
 

• De wijzigingen in de CAO-codes, landen en sectoren. 
  

• De nieuwe tabellen voor de loonheffing, artiesten, thuiswerkers en herleidingsregels. Nieuw voor de 
loonheffing is dat per 2019 drie soorten tabellen gelden, voor: 

o Inwoners van Nederland 
o Inwoners van de "landenkring" (EU, EER, BES-eilanden, Zwitserland) 
o Inwoners van "derdelanden" 

Afhankelijk van het woonland in ‘Stamgegevens > Werknemers’ tabblad NAW wordt de 
loonheffing conform de te hanteren tabel berekend. Meer informatie kunt u vinden in het 
boekje van het Eindejaarscongres dat deelnemers van het Eindejaarscongres gratis hebben 
ontvangen, of dat u kunt bestellen via de website van MICROLOON. 
 

•  het tabblad Belasting in de stamgegevens van de werknemer wordt getoond welke van de drie 
tabellensoorten (Nederland, landenkring of derdeland) gebruikt worden. 

  

https://www.microloon.nl/eindejaarscongres/
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• Bij controle op minimumloon wordt gecontroleerd of er ploegentoeslag van toepassing is. Dit is een 
nieuwe keuzemogelijkheid in rubriek Loonaangifte-aanduiding op het tabblad Resultaat in 
‘Stamgegevens > Looncomponenten’ tabblad Resultaat. Wanneer u een toeslag op het salaris 
uitbetaalt die niet in uren uit te drukken zijn (bijvoorbeeld onregelmatigheidstoeslag, ploegentoeslag) 
dan is deze keuze verplicht. 

 

 
 

• De nieuwe bijtellingsregels voor de auto van de zaak. Meer informatie kunt u vinden in het boekje 
van het Eindejaarscongres. 
 

• In de rubriek "Reden geen bijtelling auto" is code 6 (0% bijtelling) vervallen 

 
 

• Wanneer u een administratie voert voor een bedrijf in de sector Grafimedia, Verf en 
Drukinktindustrie en Kartonnage, dient u vanaf 2019 een pensioenaangifte in conform de richtlijnen 
van de Uniforme Pensioenaangifte (UPA) aan het PGB. 
 

• Wanneer u een administratie voert voor een bedrijf in de sector Rijn- en binnenvaart, dient u vanaf 
2019 een pensioenaangifte in conform de richtlijnen van de Uniforme Pensioenaangifte (UPA) aan 
AZL in Heerlen. 

 

• In de UPA pensioenaangifte worden eventuele bedragen voor sociale fondsen alleen nog op 
"collectief niveau" aangeleverd. Dus in één bedrag, niet meer op "nominatief" (individueel) niveau. 
 

• In de pensioenopgaaf aan het StiPP (Uitzendbranche), worden geen IBAN-nummers meer opgegeven. 
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• De pensioenberekening van de Molenaars is aangepast. Ploegentoeslag wordt vanaf nu ook 
meegenomen in het regelingloon mits er een looncomponent boven de 10 wordt gebruikt en waarbij 
op het tabblad Resultaat bij de rubriek pensioenaanduiding gekozen is voor onderdeel 
pensioengevend loon (zie ‘Stamgegevens > Looncomponenten’ tabblad Resultaat). 
 

 
 

• In de Bouw-sector is CAO-code 99 vervallen. Er kunnen vanaf boekjaar 2019 geen LPG-opgaven meer 
gedaan worden met verbijzonderingscode VKW (Vakantiewerkers), zodat CAO 99 geen bestaansrecht 
meer heeft.  
 

• Wanneer in ‘Stamgegevens > Werknemer’ tabblad IKV het BurgerServiceNummer ontbreekt, kunt u 
de werknemersgegevens pas bewaren (opslaan) wanneer u in het tabblad Belasting in de rubriek 
Loonbelastingtabel gekozen hebt voor "940 52 procent tarief anonieme werknemers". Wij hebben 
ervoor gekozen dit niet te automatiseren om u er extra op te attenderen dat het anoniementarief 
toegepast wordt bij ontbreken van het BSN. 

 

 
 
 

 

NIEUWE FUNCTIONALITEIT IN CASHLONEN 

 

• Wanneer een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of in CASHLonen 2018 een 
einddatum is gezet bij de loonkostenvoordelen (‘Stamgegevens > Werknemers’ tabblad 
Verminderingen),  worden de gekozen opties in 2019 verwijderd. 
 

• Bij het overnemen van (de) administratie(s) van vorig jaar is op het dialoogscherm een nieuwe 
optie toegevoegd: het overnemen van Eigen pensioenen. Dit zijn alle NIET standaard regelingen.  
Wij verzoeken u (dringend) voortaan uitsluitend deze regelingen nog over te nemen naar het 
nieuwe jaar en niet de door CASHLonen uitgeleverde pensioenregelingen. 
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• Ziekengeld wordt vanaf CASHLonen 2019 berekend aan de hand van het ingevoerde aantal uren 
in plaats van de dagen. Bij een 8-urige werkdag en 4 uur ziek hoeft dus niet meer 0,5 dag 
ingevoerd te worden, maar kan volstaan worden met eenvoudig 4 uur. 
 

 
 

 
 

• De functionaliteit voor berekening van de PAWW is aangepast.  
o De ingangsdatum voor de berekening van de PAWW-premie voert u in via ‘Stamgegevens 

> Administratiegegevens’ via F3 Whk/PAWW  
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o Bij ‘Stamgegevens  > Werknemers’ tabblad Verzekering staat nu de PAWW benoemd en 
aangevinkt zolang de werknemer: 

▪ De AOW-gerechtigde leeftijd niet heeft bereikt 
▪ Geen gemoedsbezwaarde werknemer is 

o De verzekering kunt u ook handmatig aan/uitzetten 
 

 
o Het PAWW overzicht is altijd cumulatief tot en met de laatst berekende periode zie 

‘Verloningen’ PAWW Overzicht. 
o Voor het totaalbedrag is een SEPA-betaalopdracht te maken. Het op het overzicht 

afgedrukte IBAN is van PAWW. Onder ‘Verloningen > Betalingen‘ kiest u voor PAWW 
betaling. 

 

Let op! Hiermee is de pensioenregeling 3360 of de eigen gekopieerde 
regeling die in 2018 werd gebruikt, vervallen. Deze moet u zelf 
(eventueel via ‘Opties > Massaal bijwerken') bij de werknemers 
verwijderen. 

 
 

GEWIJZIGDE FUNCTIONALITEIT IN CASHLONEN 

 

• Het looncomponentenbestand is aangepast. Het bestaande, oude bestand was op verschillende 
onderdelen (te) onduidelijk. Op veler verzoek is een aantal looncomponenten standaard ingericht 
(en in sommige gevallen de berekeningswijze gewijzigd) en van veel looncomponenten is de 
naam verduidelijkt. De belangrijkste wijzigingen: 

o In de twee meest gebruikte salarislooncomponenten (LC 1 en LC 5) is looncomponent 2 
aangewezen als de component voor de berekening van het uurloon 

o Dus is looncomponent 2 Uurloon gaan heten, niet te verwarren met Salaris per uur(!) 
o Looncomponent 6 is de looncomponent Salaris per uur geworden 
o Looncomponent 7 is ingericht voor Stagevergoeding 
o De looncomponenten 11-20 met uitzondering van 17 en 18 hebben de Loonaangifte-

aanduiding "Ploegentoeslag" gekregen, een nieuwe eis in de specificaties van de 
belastingdienst 

o Looncomponent 48 en 49 zijn ingericht voor de auto van de zaak 
o Looncomponent 50 en 117 zijn ingericht voor de 30%-regeling 
o Looncomponent 80 is in gebruik genomen voor de berekening van de PAWW-premie, 

waarbij LC 151 wordt gebruikt voor de berekening van de grondslag 
 

We kunnen echter niet genoeg benadrukken dat uw bestaande 
looncomponenten niet aangepast worden wanneer er de tekst Niet 
standaard bij staat.  
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Alleen in het geval u in 2018 een standaard looncomponent in een berekening hebt gebruikt, 
volgt hiervan een melding op het conversieverslag bij overname van de administratie naar 2019. 
 

• Als een werknemer zich niet permanent in Nederland heeft gevestigd, moet het buitenlandse 
adres worden opgegeven in de loonaangifte. Het adres dat bij ‘Stamgegevens > Werknemer’ op 
tabblad NAW vermeld staat, wordt meegenomen in de loonaangifte. In het geval u het tijdelijke 
Nederlandse adres op de salarisspecificatie wilt afdrukken, kunt u die op het tabblad NAW-
vervolg invoeren. 
 

 
 

 

• Het SEPA-betaalsysteem is gewijzigd.  
o De keuze ‘Via Rekening-courant systeem’ in de ‘Stamgegevens > Administratiegegevens’ 

tabblad Uitbetalingen is verwijderd.  
o Wanneer na het maken van een SEPA-betaalopdracht nog een correctie wordt gemaakt, 

wordt het correctiebedrag onthouden bij de ‘Stamgegevens > Werknemer’ tabblad 
Betalingen. 

o In het dialoogscherm voor het maken van de betaalopdracht kan gekozen worden om al 
dan niet de correcties van voorgaande perioden mee te nemen door de periodeselectie 
aan te passen. 
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• Gemaakte correcties in voorgaande perioden kunnen ook op de laatste salarisspecificatie 
afgedrukt worden 
 

 
 
 

• Wanneer er voor de aanlevering naar APG: 
o "Onwaarschijnlijke" fouten of 
o "Verwerkbare" fouten  

gesignaleerd worden door het programma, wordt hiervan voortaan een waarschuwing gegeven 
en niet langer meer een foutmelding. Dat betekent dat u de instelling niet meer eerst moet 
aanpassen voordat u de aangifte kunt maken. Het betekent wél dat u van APG alsnog het verzoek 
krijgt de aanpassingen te doen en correctieberichten in te sturen. 
 

 

 

 

 


