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README B16a – Verder verbeterd – d.d. november 2019 
  

 

 

- Inlezen bankbestand CAMT053 

Sommige banken geven bij een pin- of kastransactie het eigen banknummer mee in de mutatie. Deze wordt 

dan gebruikt om te matchen en dit kan leiden tot een verkeerde match. Voortaan worden bankmutaties 

waarbij het eigen banknummer in de mutatie staat niet gebruikt om te matchen. Er wordt dan alleen 

gematcht op het betaalkenmerk. 

 

- Matchen bankmutaties 

Als er bij het inlezen van een bankbestand wordt gematcht, dan wordt de basis waarop er gematcht wordt 

voortaan bewaard in het Verslag bankmutaties. 

 

- Onderhoud relaties 

De controle van OB-nummers van landen buiten de EU is verbeterd. Ook is het niet meer verplicht om de BIC 

in te vullen bij buitenlandse IBAN-rekeningnummers in de Eurozone. 

 

- Onderhoud grootboekrekening 

Een geblokkeerde kostenplaats kan niet meer worden gekoppeld aan een grootboekrekening. 

 

- Betaaladvies/incasso-advies 

In de boeking van de factuur kan voortaan worden aangegeven of de factuur mee moet worden genomen in 

het betaaladvies of incasso-advies. De standaard instelling is dat de factuur mee wordt genomen in het 

advies. Door op de regel van de factuur te kiezen voor F6 extra kunt u “Nee” aangeven, dan komt deze 

factuur niet op het advies. 

 

- Onderhoud dagboeken 

Een boekstuk met transitorische regels in een afgesloten periode kan niet meer verwijderd, verplaatst of 

overgenomen worden. Verder kan grootboekrekening Uitzoeken UBL voortaan alleen in een dagboek van 

het soort Inkoop worden gebruikt. 

 

- Winst & Verlies overzicht 

Bij een geconsolideerd overzicht, op volgorde Winst+Verliescode wordt nu de omschrijving van de 

grootboekrekeningen in de Specificatie weer juist weergegeven. 
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- Onderhoud debiteurenparameters 

Het was niet mogelijk om de rubriek ”functie” leeg te laten of te verwijderen voor de Aanmaningen. Als deze 

rubriek wel gevuld is wordt gezocht bij de contactpersonen en indien er een 'match' wordt gevonden, 

worden de gegevens van deze contactpersoon gebruikt voor de adressering van de aanmaning. 

 

- Onderhoud relaties (Leden) 

De leeftijd wordt nu weer achter de geboortedatum getoond. 

 

- Verwijderen Loonportal administratie 

Bij het verwijderen van een Loonportal administratie wordt nu ook de werknemerinformatie verwijderd. Als 

de werknemer hierna geen looninformatie meer over heeft, wordt ook de werknemer verwijderd. 

 

- Afdrukken factuur 

De tekst met de periode waarop de periodieke factuur betrekking heeft wordt nu in de UBL opgenomen in 

de tag <Note>. 

 

- Inlezen verkoop UBL(SelfBilledInvoice) 

Bij het inlezen van een verkoop UBL wordt de factuurdatum voortaan juist gelezen als het om een Self Billed 

Invoice gaat. 

 

- Kleine Ondernemers Regeling (KOR) 

De Kleine Ondernemers Regeling (KOR) is conform het Belastingplan vanaf 1 januari 2020 komen te 

vervallen. In de aangiftes vanaf het boekjaar 2020 zal deze regeling dan ook niet meer worden opgenomen. 

Bij boekingen op de Grootboekrekening die bij deze regeling hoort volgt vanaf 2020 een waarschuwende 

melding. Indien er toch nog boekingen op deze grootboekrekening worden uitgevoerd, worden deze niet 

meer meegenomen in de aangifte Omzetbelasting. 

 

- Overzicht Vaste activa 

Het overzicht is beter uitgelijnd bij grotere bedragen. 
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- RGS 3.0 

Het RGS (Referentie GrootboekSchema ) versie 3.0 is vanaf deze versie beschikbaar in CASH.  

Alle bestaande mappings met het rekeningschema op basis van voorgaande versies zijn automatisch 

beschikbaar in deze nieuwe versie. Alleen als u gebruik wilt maken van nieuw toegevoegde RGS-codes in een 

hogere versie, is een mapping op basis van een recente RGS versie gewenst. 

 

 

 

 


