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➢ Inactieve kostenplaats en kostendrager niet tonen
➢ Reis-, ORT- en overwerk-uurloon bij garantiesalaris
➢ Eindejaarsuitkering uitbetalen, afwijkend van de kalender
➢ Vakantierechten per jaar
➢ Structurele toelage ter compensatie pensioenaftopping (cao GGZ)
➢ APG ambtenaren - pensioengrondslag met TWK kunnen vastleggen
➢ Eenmalige uitkeringen en compensaties i.v.m. nieuwe cao’s 
➢ Vervallen functionaliteit
➢ Kort over Talent & Salaris versie 21.60

■  Reservering vakantiegeld
■  Zorgverzekering IZZ uit werknemersgroep overnemen naar werknemer

Wat staat er op de agenda?                                                   
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Inactieve kostenplaats / kostendrager



➢ Importeren periode variabelen, importeren correctie journaalposten

■  Kostenplaatsen en kostendragers accepteren zoals ze zijn
■  Bij F7 - toon alleen actieve kostenplaatsen of kostendragers

Inactieve kostenplaats / kostendrager



Reis-, ORT- en overwerk-uurloon



Reis-, ORT- en overwerk-uurloon

➢ Toepassing in:

■  Onderhoud werknemer
■  Massamutaties contract
■  Periodieke salarisaanpassing
■  Pro rata berekening in de salarisberekening



Eindejaarsuitkering en kalender



Eindejaarsuitkering en kalender

➢ De salarisberekening regelt de juiste periode van uitbetaling

➢ Afsluiten loonjaar zet bij de uitbetalingsmethodes ‘volgens regeling’, ‘volgens 
regeling/uit dienst’ en ‘volgens regeling/na uit dienst’ het saldo niet op 0.



Vakantierechten per jaar
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Nieuw component:



Structurele toelage pensioenaftopping

De structurele toelage ter compensatie pensioenaftopping wordt berekend in de 
salarisberekening (m.i.v. 2017). 

Bedrag aftopping = ongemaximeerde pensioengrondslag (bedrag op component 7009) 
                            -  gemaximeerde pensioengrondslag (bedrag op component 7000).

Als er een bedrag aftopping groter dan nul is, dan wordt de toelage als volgt bepaald: 

Toelage = bedrag aftopping maal het verschil tussen het premiepercentage afdracht en het 
premiepercentage werknemer.

Denk aan eventuele twk’s indien deze regeling voor u van toepassing is.
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Ambtenaren - pens.grondslag met TWK

➢ Salarisberekening - berekent m.i.v. 2018 het eventuele extra stukje 
pensioengrondslag

➢ Jaarafsluiting - maakt de twk pensioengrondslag met ingang van het nieuwe 
jaar leeg



Compensaties/uitkeringen in cao’s



Vervallen functionaliteit

➢ Loonaangifte BAPI-kanaal

➢ Client werknemer export (menu Koppelingen - menu Export werknemers)
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