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Belangrijk

Nieuw: Logihuis lanceert Cloud Dossier
Cloud Dossier is een werkgeversportaal waarmee u op een eenvoudige en 
efficiente manier documenten kunt delen met uw klanten. Vanuit LogiSal is 
het mogelijk om de documenten direct op te slaan in het Cloud Dossier.
Meer informatie kunt u vinden op deze pagina. 

Klanten met meer wensen
Wilt u of uw klant meer dan wat LogiSal te bieden heeft? Zoals HR-
functionaliteiten? Of wilt u de salarisadministratie (of enkele administraties) 
liever deels uitbesteden? Neem contact op voor de mogelijkheden.

Facturering 2019
De facturering 2019 loopt dit jaar voor het eerst via LogiSal2018. Om dit 
vlekkeloos te laten verlopen is het van belang dat bij Instellingen > 
Gegevens Licentiehouder de juiste postcode staat. Begin december wordt de 
factuur voor 2019 eenmalig automatisch bij het opstarten van LogiSal in uw 
browser of pdf-reader getoond. Hij komt dus niet meer per e-mail. Laat ons 
weten of er in het afgelopen jaar wijzigingen zijn geweest omtrent het adres.
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Leesmij bij versie 2018-5C dd 12 maart 2019:

Kappers pensioenaangifte fout 
Gebleken is dat de pensioengrondslag bij Kappers met bijzondere beloning 
niet goed was in de pensioenaangifte. De premie is wel goed maar 
desondanks zijn de nota's door het pensioenfonds ook fout. U zult de 
pensioenaangiften voor kappers voor tijdvakken waarin u bijzonder loon 
(vakantiegeld) heeft verloond, opnieuw moeten aangeven. 

Leesmij bij versie 2018-4C dd 23 november 2018:

Wachtwoorden mailen naar werknemers
Bij Werknemer > Tab Instelling kunt u een wachtwoord instellen voor op de 
pdf. Daar is een knop toegevoegd om het wachtwoord te e-mailen.

Leesmij bij versie 2018-4B dd 13 oktober 2018:

Uren in cumulatief rekenen

Er is een fout ontdekt in het tellen van uren in cumulatef rekenen die zich 
voordoet als er meer pensioeninhoudingen zijn die bij de Werkgever aan 
staan en bj de werknemer niet. Dit doet zich in ieder geval voor in 
uitzendwezen. Het probleem is in deze versie opgelost. 

Leesmij bij versie 2018-4A dd 11 oktober 2018:

Centric (Betonproducten, Meubel, Houthandel en Reisbranche)
Via LIS kunt u aangiften indienen via Centric. De berichten kunt u in
LogiSal 2018 aan blijven maken via Periodeblok > Syntrus Achmea. 
In LogiSal 2019 kunt u voor Centric kiezen. Binnenkort is het ook mogelijk 
om in te dienen via LogiPoort. U krijgt dan een melding dat er een update 
beschikbaar is.

Tandtechniek
Vanaf 1 oktober gaat Tandtechniek van Syntrus naar PFZW.
Daarvoor gelden belangrijke instructies. 
Zie daarvoor deze pagina in de online help.
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Leesmij bij versie 2018-3E dd 10 september 2018:

SPAWW en bouw
Vanaf 1 september dient u PAWW premie in te houden op het loon in de 
bouw. Daarvoor gelden aparte instructies. Kijk daarvoor op deze pagina. 

Spaww algemeen en Sepa
Van deze versie heft LogiSal deze premie over het Loon In Geld (kolom 3 
van de loonstaat). Een eerder bericht dat u de grondslag zelf kan instellen is 
hiermee vervallen. En ook eerder gemelde eventuele conflicten met 
instellingen in reserveringen e.d. vervallen hiermee. 
U kunt nu ook vanuit de Spaww een Sepabestand maken, net als bij de 
loonaangifte.
De premie Paww bij gebroken tijdvakken wordt vanaf deze update dmv 
loondagen berekend. Dat was kalenderdagen.

Inwoner
Vanaf 2019 dient u ook te bepalen van welk land een werknemer inwoner is. 
Wij verwijzen daarvoor naar de nieuwsbrief loonheffingen 2019. In deze 
versie van LogiSal vindt u op de tab fiscaal 2 nieuwe checks waarmee u dit 
kunt aangeven. Als het woonland Nederland is dan vult LogiSal automatisch 
NL als land waarvan werknemer inwoner is. Als het woonland niet Nederland 
is dan dient u die keuze te maken. Dat dient u te doen voor januari 2019. Bij 
nieuwe werknemers krijgt u een melding als u een ander woonland dan 
Nederland invult. 
Ook de loonbelastingverklaring is aangepast zodat werknemer dit kan 
aangeven. Ook deze is door ons zo mogelijk vast ingevuld. 
Of een ingevulde loonbelastingverklaring u vrijwaart van 'eigen 
onderzoek' kunnen wij u niet zeggen maar we maken het u zo wel 
makkelijker. 

Leesmij bij versie 2018-3D dd 14 augustus 2018:

Kappers SF
Het werkgevers percentage van het sociale fonds van de kappers is 
aangepast.
Opnieuw koppelen gaat als volgt: Werkgever > Openen > Inhoudingen > 
Tab Sociale fondsen > Dubbelklik de regel > Tab Koppel > Bijwerken %% 
adhv koppeling. Op tab procent is nu het percentage gewijzigd.
Dit dient u te corrigeren met terugwerkende kracht vanaf januari. 
Via Bereken > Historie > Wijzigen, kunt u de boekingen aanpassen.
Let op: in de update van 2018-3D (1008) werd alleen het 
werkgeverspercentage gevuld.
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Leesmij bij versie 2018-3C dd 7 augustus 2018:

Tandtechniek 
Belangrijke instructies voor tandtechniek. Kijk onderaan op:
https://www.logisal.nl/html/helpdesk/Branche-Tandtechniek.htm

LIV LKV en jeugd-LIV
Deze module geeft een specificatie van alle subsidies. Hij is aangepast aan 
2018 en inclusief jeugd-LIV maar kan pas gebruikt worden nadat u alle 
loonaangiften van het jaar gemaakt heeft. 

Schoonmaak en Paww
De regeling Paww is met ingang van 1 juli 2018 verplicht voor de 
schoonmaak. U kunt de Paww activeren via Werkgever > Inhoudingen > 
Werknemersverzekeringen > onderste regel. Dubbelklik en zet Actief aan. 
Ga naar de tab Journaal en stel het journaal in. Controleer vooral of u de 
grondslag Loon niet ook gebruikt voor een reservering. 

Paww
Als u de Paww toepast dient u nog even een instelling aan te passen: Ga 
naar deze inhouding > tab Leeftijd en zet de eindleeftijd op 'tot Aow-
gerechtigd'. 

Loonaangifte
U kunt nu ook vanuit de print-op-scherm een SEPA maken.
Verder worden voortaan verloonde uren vergeleken en zonodig meegenomen 
in de correctie-loonaangifte. 

Leesmij bij update 3B dd 2 juli 2018

Fout in cumulatief rekenen
Dit geldt voor Vervoer/StiPP/Metaal&Techniek/Bouwmaterialen handel en 
pensioen-inhoudingen die ingesteld staan op cumulatief rekenen in 
combinatie met 'Vakantiegeld bij het loon voor de grondslag optellen'.
Dit geldt niet voor ZorgWelzijn/Bouw/Schoonmaak/Slagers/Vervoer/Agra/ 
Confectie/  en alle fondsen met vast-overeengekomen loon.
Op 28 mei is iets ingebouwd dat leidt tot een foute berekening van de 
pensioenpremie. Dit viel in eerste instantie niet op omdat lonen van juni 
vaker afwijken tgv het vakantiegeld in mei. Wij hebben dat in deze versie 
verbeterd. Dit is zodanig gedaan dat LogiSal zichzelf corrigeert (omdat het 
toch cumulatief rekent). Als uw boekingen gedaan zijn met een versie tussen 
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28 mei en 1 juli dan kunt u er ook voor kiezen de boeking over te doen. U 
vindt deze versiedatum via Printen Slips > 1 werknemer (rechterkolom). 

Virusscanners en zo
Past u op met anti-virusprogramma's. We hebben nu al bij 2 klanten 
gemerkt dat kopieen van loonaangifte-bestanden uit LogiSal in quarantaine 
worden gezet. Dat is absurd. U heeft in Windows 10 geen aanvullende anti-
virusprogrammatuur nodig. Aan Windows 10 alleen heeft u genoeg. En als 
dan toch besluit om wel een dergelijk programma te kopen let dat goed op 
de meldingen en leer om te gaan met de quarantaine. 

Certificaten
LogiSal is nu volledig gecertificeerd waardoor we minder problemen 
verwachten met installeren en virusscanners.

Leesmij bij update 2018-3A dd 26 juni 2018

Gegevens licentiehouder
Controleert u svp of bij Instellingen > Gegevens licentiehouder de postcode 
en woonplaats van de licentiehouder zijn ingevuld. Dat is van belang voor de 
overgang naar volgend jaar.

Minimumlonen 1 juli
De minimumlonen per 1 juli zijn opgenomen. 

Werknemer invoer via website
De invoer nieuwe werknemer via onze website is aangepast. Het bestand dat wordt 
verzonden is nu AVG-proof en wordt door LogiSal automatisch ontsleuteld. 
U vindt dat hier: https://www.logisal.nl/salarissoftware/online-
werken/salarisadministratie-webinvoer-nieuwe-werknemer/

Checklist Pensioenaangiften
Deze is bijgewerkt.

PAWW
Als u de PAWW gaat toepassen controleer dan de eerste keer ook even of de 
grondslag goed gaat. Soms wordt voor het toepassen van reserveringen de 
grondslag LOON uitgezet en dat leidt dan tot een verkeerde premie voor deze 
regeling. 

Loonaangifte en anoniem
Voortaan worden de ingevulde gegevens van anonieme werknemers wel 
meegenomen in de loonaangifte.
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Salarisspecificaties en wachtwoorden en AVG
Er is een nieuwe pagina toegevoegd aan onze help en er is nieuwe functionaliteit 
die hier ook wordt vermeld.
https://www.logisal.nl/html/helpdesk/avg_veiligheid.htm

Journaal export naar Yuki
Gebruikers van Yuki kunnen bij Werkgever > tab Algemeen het kvk van de 
werkgever opnemen. Dat wordt dan meegenomen in de export van de 
journaalpost.  

Branche-info
Wonen: Detailhandel Wonen is verhoogd met 1% met terugwerkende 
kracht. U dient dit pensioen nu te koppelen* aan Detailhandel Wonen ipv 
algemeen. Het cumulatief rekenen van Detailhandel is op basis van 
grondslag en niet op basis van premie dus deze premie verhoging wordt niet 
automatisch meegenomen in de volgende berekening. Als u wilt protesteren 
dan svp naar het pensioenfonds.
 
Recreatie > Sociaal fonds per 1 juli naar 0%.

*Koppelen aan uw inhouding gaat als volgt: Werkgever > Openen > 
Inhoudingen > Pensioenachtigen of Sociale fondsen > Dubbelklik de regel > 
Tab Koppel > Bijwerken %% adhv koppeling. 

Leesmij bij update 2E (2 mei)

MN Services
Als u na 23 april heeft geupdate en daarmee berekening in de MN 
(kleinmetaal) heeft gemaakt, en de parttimefactor stond niet aangevinkt bij 
de inhouding op tab Parttime, dan is de premie sociaal fonds te hoog 
berekend. In deze versie is hard ingebouwd dat dit nu altijd goed gaat, ook 
als de vink niet aan staat. U kunt de berekening corrigeren via Berekenen > 
Historie. Dit heeft geen invloed op het netto loon. 

Leveringsvoorwaarden en AVG
Onze leverings- en gebruikersvoorwaarden zijn uitgebreid met een 
verwerkersovereenkomst. Wij verzoeken u deze te lezen. Strikt genomen is 
tussen onze gebruikers en Logihuis geen verwerkersovereenkomst nodig 
omdat wij niet verwerken. Wij leveren software waarmee u verwerkt. 
 

Leesmij bij update 2D (23 april)
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Beveiliging
Als u na 29 maart heeft ge-update en berekeningen heeft gemaakt in de 
sector beveiliging dan zijn die fout. Onze excuses. Dat is bij deze aangepast. 
U kunt de boekingen controleren/corrigeren via Berekenen > Historie. 

Leesmij bij update 2C (20 april)

Wachtwoord op PDF
Dit is zodanig gewijzigd dat u nu ook kunt opteren voor 'niet meer vragen'. 
De instelling en het wachtwoord vindt u bij Werkgever tab Export > PDF.

LIV Lage Inkomens Voordeel (2017 en 2018)
Deze module is aangepast aan de manier waarop het UWV controleert. De 
status 'Verzekerd ZW' moet aan staan. LogiSal controleert daar nu op en 
geef onderaan de print eventueel een foutenlijst als er werknemers zijn die 
wel verzekerd zijn voor andere werknemersverzekeringen maar niet voor 
ZW. Dit is in 2017 aangepast (dus 2017 svp ook updaten) en nu ook 
beschikbaar in in 2018. 

Detailhandel AGF WIA
Er is een WIA voor Detailhandel AGF opgenomen in onze fondsenlijst. De 
branchemaster is ook aangepast. Ga naar Werkgever > Inh > 
Pensioenachtigen en klik op een vrije regel. Ga naar Koppel en koppel aan 
Detailhandel AGF WIA. Klik op Bijwerken %%. Zet de naam op WIA en vink 
actief aan. 

Leesmij bij update 2B (1604)

Pensioenpremie
Op 20 maart is een wijziging aangebracht in de uren cq parttime berekening 
voor de berekening van de pensioenpremie in systemen, gebaseerd op vast 
overeengekomen loon (zoals MN services). Deze wijziging pakte verkeerd uit 
als het aantal gewone verloonde uren (zijnde niet-overuren) hoger werd dan 
het normale aantal waardoor de ptfactor boven de 1 uit kwam. Dit is nu 
gecorrigeerd.

Ziek in Schoonmaak
Past u het salaris aan als werknemer in het eerste jaar ziek wordt? Kijk dan 
vooral op deze gewijzigde helppagina: 
https://www.logisal.nl/html/helpdesk/Branche-Schoonmaak.htm
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Zip naar helpdesk
Via Beheer > Kopieren kunt een zip voor de helpdesk maken. Vanaf nu kiest 
u (als u een zip voor de helpdesk) maakt voor de knop 'Zip Helpdesk'. Er 
wordt dan een wachtwoord gebruikt dan wij kennen. U kunt dergelijke zip-
bestanden dus niet zelf ontzippen. Als u dat wel wilt dan kiest u voor de 
knop ZIP. 
Het verdient voorkeur om voorafgaand aan een zip voor de helpdesk te 
klikken op Opschonen. Alle pdf-bestanden in de map worden dan verwijderd.

Leesmij bij update 2A (0304)

LIV Lage Inkomens Voordeel
Wij hebben een specificatie voor de LIV gemaakt. Deze vindt u in 
LogisSal2017 versie 4E (even updaten dus). Voor meer informatie verwijzen 
wij u naar de leesmij van 2017 en de help:
https://www.logisal.nl/html/helpdesk/specificatie_liv.htm

Beveiliging
De premie SF Beveiliging werd door ons net zo berekend als de 
pensioenpremie en dat is niet correct. Dat is nu aangepast. 

RAS Schoonmaak
Bij betaling van een lager loon bij ziekte moet de RAS premie net zo worden 
berekend als de pensioenpremie. Dat is nu aangepast.

UPA PGB en AGH
Ingebouwd is dat ons relatienummer wordt meegenomen in de XML als u 
opteert voor inzending via Lis.

Leesmij bij update 1C (2303)

Loonaangifte cq LKV
In loonaangifte controle ingebouwd op gelijk zijn van geboortedatum in 
boeking en in stambestand ivm loonkostenvoordeel oudere werknemers.
De controle in Werknemer op dit gebied is ook aangescherpt.

Jaaropgaaf
Als u een logo heeft op de salarisspecificatie dan komt deze voortaan ook 
mee op de jaaropgaaf.

Leesmij bij update 1C(1703)
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Import uren
De aanpassing van overurenfactor x maandloon voor metaal is nu ook 
opgenomen in import uren. 

Spaww
De Stichting stelt zich op het standpunt dat alle werknemers premie moeten 
bijdragen. Ook DGA en echtgenote. Zelfs als echtgenote enig werknemer is. 
Wij zijn het daar niet mee eens maar het is nu wel zo in LogiSal ingebouwd 
dat u zelf die keuze kunt maken.

Branche correcties
Betonproducten: zou via Centric verlopen. Dit loopt echter nog via Syntrus 
Achmea. Daarvoor hebben wij de productcodes aangepast. 

Natuursteen: is productcode voor het Sociaalfonds aangepast.

Voor bovenstaand hoeven de boekingen niet opnieuw gemaakt te worden. 
De koppelingen dienen wel opnieuw gemaakt te worden.

Opnieuw koppelen gaat als volgt: Werkgever > Openen > Inhoudingen > 
Pensioenachtigen of Sociale fondsen > Dubbelklik de regel > Tab Koppel > 
Bijwerken %% adhv koppeling. Op tab behoort Tot is nu de productcode 
gewijzigd.

Welk type bericht verstuur ik naar het pensioenfonds?
Wij hebben een overzicht zodat u kunt controleren welk bericht u aan moet maken 
voor welk pensioenfonds. Dit vindt u in de online help op deze pagina.

Leesmij bij update 1C(0603)

Branche correcties
De franchise van de banden en wielen is aangepast. U dient de koppeling bij 
te werken of de franchise handmatig aan te passen.

Sociaal fonds VLEP moet niet aangeleverd worden aan AZL. U dient het 
pensioenaangifte nummer te verwijderen uit de inhouding. Ga naar > 
Werkgever > Openen > Inhoudingen > Sociale fondsen > Dubbel klik de 
inhouding > Behoort tot > Haal de product code weg.

Leesmij bij update 1C(2702)
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AZL True Blue
Pensioenaangiftes (Levensmiddelen, Jachtbouw, Rijn en Binnenvaart en 
Vlep) en UPA berichten (ICK Trueblue) kunnen ingezonden worden via LIS of 
LogiPoort.

AGH (slagers, kappers en molenaars)
U kunt UPA bestanden insturen via LogiPoort en LIS.
Lees goed de informatie uit de online help van LogiSal mbt AGH.
Stuurt u in via LogiPoort kijk dan ook naar de support pagina Instellingen 
AGH van LogiPoort.
Let op! stuurt u in via LIS (loonaangifte indien service), dan dient u als 
relatienr Inz Pensioenfonds (IdLcr) ons relatienummer te vullen. Dit is 
P43996558.

Beveiliging
We hebben de berekeningssystematiek van de pensioenpremie in beveiliging 
aangepast aan de laatste voorbeelden van het pensioenfonds. Zij rekenen in 
2018 met normuren en gewerkte uren (die samen de deeltijdfactor maken). 
LogiSal heeft tot voor deze versie deze uren berekend op basis van 
gemiddelde dagen/maand. Dat is nu aangepast. Als u de lonen van januari 
heeft gedaan dan zijn de opgeslagen uren niet helemaal conform de 
nieuwste systematiek. Wilt u het helemaal goed doen dan moet de 
berekening van januari over om de cumulatieve berekening van februari 
helemaal goed te doen. 

Leesmij bij update 1B(1202)

Wachtwoord PDF voor werkgever
Als u een PDF maakt van loonaangifte, betaalstaat of salarisspecificaties van 
meer werknemers van 1 werkgever dan kunt u daar voortaan een 
wachtwoord opzetten. Dit is veilig ivm het versturen daarvan per e-mail. De 
ontvangende partij kan de PDF met elke reader openen mits hij/zij het 
wachtwoord kent. Zie Werkgever > tab Algemeen.

Betaalstaat
U kunt ook het SEPA-betaalbestand zippen en versleutelen. De vraag komt 
vanzelf en standaard wordt hetzelfde wachtwoord gebruikt als bij de PDF. 
Ontvanger kan uitpakken met elk zipprogramma.
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Leesmij bij update 1A(0702)

Branche correcties 
De %% van Horeca zijn gewijzigd.
Opgenomen: Grafimedia, Bakkers, Binnenvaart en Rijn.
Detailhandel wonen is nu gelijk aan detailhandel algemeen. U dient de 
werkgever te herstellen via Werkgever > Herstel.
Grafisch: aanpassing in fondsenlijst en in Wg > tab Diversen dient 'Systeem 
berekening loon per ' in beide kolom op 260 te staan. Zie verder:
https://www.logisal.nl/html/helpdesk/Branche-Grafisch.htm
Slagers: Franchise aangepast en premie%% VOS is nu bekend. 
Hibin premies zijn opgenomen.
Rijn en binnenvaart aspirantenregeling U0048-1173 en sociaal fonds S0063-
1190 vervallen 
Taxi: Bij werkgever tab Diversen moet systeem berekening per dag/uur op 
260 staan. Sociaal fonds tot 1 mei 0%.
Vervoer Goederen: Bij werkgever tab Diversen moet systeem berekening per 
dag/uur op 261 staan.
Vervoer Tour FSOBB stond op vervallen maar bestaat nog en premie% is nu 
ingevuld.
Een instelling voor sociaal fonds Architecten waardoor niet de hele jaar 
premie is genomen.
Architecten aanvullend fonds is door ons aangepast.

Medio januari in dienst getreden
Als u VCR-Vol toepast (voortschrijdend cumulatief rekenen met vast 
overeengekomen loon) en een werknemer is in januari in dienst getreden 
(maar niet de eerste), dan kan de pensioenpremie verkeerd berekend zijn. 
Dat is nu verbeterd.

Met AOW
De berekening rond de aow datum is aangescherpt. 

Netto-bruto berekeningen
Als u een werknemer die valt onder een VcrVol systeem (Kleinmetaal en zo) 
tegen een netto loon wilt verlonen dan is dat nu weer mogelijk. Er wordt dan 
automatisch overgeschakeld naar VCR rekenen (dus zonder vast 
overeengekomen loon). 

Rooster
Als u gebruik maakt van rooster dan kunnen de parttime%% gaan varieren, 
houdt u daar rekening mee svp. 

Pijltoetsen in Wg en Wn
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We hadden Ctrl-pijltjes toetsen ingebouwd voor 'naar de volgende of vorige 
werkgever of werknemer. Dat is nu gewijzigd in Alt-Pijl. 

Correcties 
In de versie van 9 januari werd bij het importeren van administraties het 
vast overeengekomen loon (regelingloon) niet op nul gezet. Als u het niet 
zelf heeft aangepast dan zijn de pensioenpremies van dergelijke fondsen 
(PFZW en zo) van januari 2018 berekend op basis van het loon van 2017.

WKR en Eindheffing
Vanaf nu is het mogelijk om via Jaarblok > Eindheffing WKR te boeken over 
vorig boekjaar. Dat veld staat onder het datumveld. Hierdoor kunt u 
bijvoorbeeld in januari WKR 2017 aangeven en die wordt dan in de module 
WKR niet meegenomen (gesaldeerd).

Leesmij 2018-1A dd 9 januari 2018

Branche correcties 
Groothandel Bloemen en Planten Pensioen daar had PGB in de eerste versie 
een franchise opgenomen. Die is nu NUL (U0557-1001-GBP).
Metaal en Techniek Pensioen. De premieverdeling was verkeerd berekend. 
De juiste premieverdeling staat nu in de fondsenlijst en kunt u koppelen 
naar uw inhouding (Wg > Inh > dubbelklik pensioen > tab Koppel > 
Bijwerken).

Premiegegevens ontbreken van
True Blue
Diverse sociale fondsen

Spaww inwerkingtreding voor zover bekend
Pluimvee-industrie 1 april.

Leesmij 2018-0A dd 2 januari 2018

Leveringsvoorwaarden
Er zijn nieuwe leveringsvoorwaarden. De aanvullingen hebben te maken met 
de AVG.
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Helpdesk
Wij controleren wel of u de leesmij heeft gelezen. Zo niet dan verwijzen wij u 
weer. En dat kost u en ons alleen maar tijd.
Meer info: https://www.logisal.nl/support/support/

Updaten I
In principe zal LogiSal vanaf nu automatisch bijgewerkt worden. Daarvoor is 
een internetverbinding vereist. U krijgt geen mail van ons.

Updaten  II
Als u een module start die te maken heeft met berichtenverkeer (LA, PA, 
UPA) dan controleert LogiSal op de versie van die module en update deze zo 
nodig. Hiervoor is een internetverbinding vereist. Deze modules zitten niet 
meer in de update onder I. 

Nieuwsbrief Loonheffingen
Een aantal zaken dient u zelf te verzorgen. Lees daarom de nieuwsbrief voor 
de loonheffingen. 

SPAWW
Nieuw in 2018 is de Cao-afhankelijke WW-premie. Zie www.spaww.nl.
Tijdens het importeren wordt deze premie aan uw administratie toegevoegd 
op de onderste regel bij Werkgever > Inhoudingen > 
Werknemersverzekeringen. Let op: dit gebeurt NIET als daar een actieve 
verzekering staat. Dan mag u zelf bepalen of en waar u de Spaww wenst. 
Als u een nieuwe administratie maakt dan wordt SPAWW ook standaard 
toegevoegd. 
Standaard is deze inhouding NIET actief. In CAO-overleg wordt bepaald of en 
met ingang van wanneer deze voor uw branche actief wordt. Dat dient u zelf 
te bewaken.
Als u deze activeert kijkt u dan ook even naar de datum van ingang. Die 
staat standaard op 1 januari. Als in uw sector of cao de datum van ingang 
bijvoorbeeld 1 april is dan zet u het percentage van 1 januari op 0 en voert u 
daaronder de premie per 1 april in.
Zie ook https://www.logisal.nl/html/helpdesk/spaww.htm

WKR
De knop voor de WKR is opgeofferd voor de SPAWW.
U kunt via Jaarblok de module WKR openen.

Pijltoetsen
In werkgever en werknemer vindt u rechtsboven de navigatietoetsen om 
snel naar de volgende of vorige te gaan. Die kunt u nu ook bedienen met Alt 
in combinatie met de pijltoetsen links en rechts. 

15

https://www.logisal.nl/html/helpdesk/spaww.htm
http://www.spaww.nl/
https://www.logisal.nl/support/support/


Leesmij LogiSal 2018

Salarisspecificatie in PDF met wachtwoord
U kunt bij Werknemer tab Instelling een wachtwoord invoeren. Als u daarna 
salarisspecificaties in PDF van deze werknemer opslaat dan worden die met 
dit wachtwoord beschermd. Vanzelfsprekend moet de werknemer 
geinformeerd worden. 

WHK met inhoudingsdeel (herhaling uit 2017)
Vanaf 2017 kunt u uw WHK ook koppelen aan WHK-met-werknemersdeel. 
Als u dat in 2017 gedaan heeft dan gaat dat volgende jaren automatisch en 
u hoeft geen werknemersdeel te berekenen. Dit geldt natuurlijk alleen voor 
werkgevers die een deel van de WHK-premie willen inhouden op het loon 
van de werknemer. Ga naar Werkgever > Inhoudingen > Dubbelklik WHK en 
ga naar de tab Koppel. Koppel aan WHK met inhouding en klik op de knop 
bijwerken onderin. 

AOW-gerechtigd
Als een werknemer op (bijvoorbeeld) 16 maart AOW-gerechtigd wordt en 
stopt met werken dan maakt u een boeking met als periodedatum 15 maart. 
Het is belangrijk dat u niet 31 maart neemt.
Overigens is de AOW leeftijd in 2018 66 jaar (en 0 maanden).

Overwerk
U kunt voortaan overuren verlonen op de manier zoals Metaal en Techniek 
dat wil: een percentage van het maandloon of vierwekenloon.
Bij looncode geeft u gewoon de factor op zoals die geldt voor dat overuur. 
Dus stel een overuur = 0.78 % van het maandloon.
Ga naar looncode en kies een lege looncode.
Noem deze bijvoorbeeld 'Overuur 0.78% van maandloon'.
Kies als soort 05 Overuren bruto.
Zet onderin de factor:  0.0078
Klaar. 
Bij het Berekenen selecteert u deze looncode en verloont u het aantal. 
Het werkt dus precies zoals u dat al gewend bent met overuren.
LogiSal hanteert als grens 0,02 %. Zit de factor daar onder dan neemt hij de 
factor over het maandloon (4wekenloon), anders over het uurloon.

Looncodes bij werknemer
U kunt looncodes voor overuren bij Werknemer toevoegen met bedrag 0.
Als u die looncode bij Bereken wijzigt dan rekent LogiSal op dat moment het 
uurloon uit en vraagt u om het aantal. Hierdoor kunt u looncodes gebruiken 
als 'herinnering'. Verandert u er niets aan dan wordt deze looncode met 
bedrag 0 niet verder in de berekening meegenomen. Dit werkt ook in 
combinatie met het onderwerp hierboven.
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Uurloon bij Werknemer tab LoonED
Voortaan ziet u het uurloon op de tab LoonED (als u werkt met tijdvakloon 
(bijv. maandloon) of met schaalsalaris. Dit uurloon is afhankelijk van de 
instellingen bij Werkgever tab Diversen (rechterkant). Het wordt niet 
vastgelegd. Het is puur een informatie. 

Netto loon voor onkosten en voorschotten
Een veelgevraagde wens is het vermelden van het officiele netto loon op de 
salarisspecificatie. Helaas. Er bestaat geen definitie van het officiele netto 
loon. Maar we hebben het toch mogelijk gemaakt om het netto loon 'voor 
onkosten en voorschotten' af te drukken. U vindt de optie bij Werkgever tab 
Indeling Slip rechtsonder. 
Let op: 
Zorg er voor dat u de looncodes 180 en verder alleen gebruikt voor 
onkosten, voorschotten, aftrekposten die allemaal niets te maken hebben 
met uw definitie van het netto loon.
Als dit leidt tot onduidelijkheid over het begrip netto loon dan adviseren wij 
u deze optie uit te laten. 

Sepa
U kunt voortaan instellen of u op het afschrift de posten afzonderlijk vermeld 
wilt hebben of in 1 bedrag. Wij weten niet of dit bij elke bank goed werkt. 
Het is getest bij Rabo.
Verder kunt u de betaalinformatie hier alsnog aanpassen. Dit komt op het 
afschrift van de werknemer. LogiSal voegt altijd het periodenummer toe.

Ontslag transitievergoeding
Als u een ontslagvergoeding of een transitievergoeding betaalt dan 
selecteert u eerst bij die werknemer tab Fiscaal subtab Fiscale Vragen bij 
Inkomenscode de optie 62 transitievergoeding.

Premiekortingen
Die bestaan niet meer. Dat is vervangen door de LKV. Zie hiervoor de 
Nieuwsbrief Loonheffingen 2018. Bestaande premiekortingen worden tijdens 
het importeren vanuit 2017 automatisch omgezet in een claim voor 
loonkostenvoordeel. Echter, alle datumgrenzen gaan verloren. U dient dus 
zorg te dragen voor het uitzetten van het LKV als dat niet meer van 
toepassing is. 

Loonkostenvoordeel
Vanaf 2018 kunt u bij Werknemer tab Subsidies aangeven of u LKV claimt. 
Dat gaat mee in de loonaangifte. 
Zie https://www.logisal.nl/html/helpdesk/subsidie.htm
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Berichtenverkeer  
Hieronder vindt u informatie over pensioenaangiften e.d.
Een overzicht van pensioenfondsen en hun uitvoerders vindt u:
https://www.logisal.nl/html/helpdesk/berichtenverkeer.htm
Aan de linkerkant vindt u in het menu berichtenverkeer informatie voor elke 
afnemer. 

StiPP
De pensioenuitvoering van StiPP (Uitzendwezen) gaat over van Syntrus 
Achmea naar PGGM. U heeft hierover van PGGM een brief ontvangen. 
Bedrijven en administratiekantoren krijgen een eigen gebruikersnaam en 
wachtwoord (via de post in de maand januari 2018). U kunt dan PDO’s (voor 
uw werkgevers) insturen en de gegevens op het portaal inzien. U kunt 
vervolgens zelf aangeven wie kan inloggen op het portaal (meerdere 
gebruikers). Zie ook: 
https://www.stippensioen.nl/werkgever/pensioenadministratie/stipp-brengt-
uitvoering-onder-bij-pggm/

APG
Voor architecten dient u voortaan een pensioenaangifte APG te maken en in 
te dienen. 

AGH
Dit is nieuw. AGH verzorgt vanaf nu slagers en kappers en molenaars. Zie:
https://www.logisal.nl/html/helpdesk/agh__slagers_kappers__.htm
Slagers hebben een brief gehad van Stichting De Samenwerking over het 
invullen van formulieren waardoor duidelijk wie de UPA gaat inzenden.
Nieuws: https://www.pensioenslagers.nl/upa/

AZL
Dit is nieuw. AZL verzorgt vanaf nu True Blue (ICK), Binnenvaart en Rijn. 
Zie: https://www.logisal.nl/html/helpdesk/azl__true_blue_en_vlees_.htm

HIBIN
Nieuw voor bouwmaterialen.
https://www.logisal.nl/html/helpdesk/hibin__bouwmaterialen_.htm

PGB
Nieuw voor Groothandel Bloemen en Planten en Zeevissers.
https://www.logisal.nl/html/helpdesk/pgb__grooth_bloemplant_en_zeevisse
rs_.htm
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Centric
Nieuw voor Meubel, Houthandel, Reiswerk en Betonproducten. Maar 
vooralsnog blijft aanlevering via Syntrus Achmea lopen dus verandert er 
eigenlijk helemaal niets. Zodra dat wel gebeurt leest u dat in de leesmij.  
Zie: https://www.logisal.nl/html/helpdesk/centric.htm

Informatie over branches/sectoren

Grafische bedrijven
De sector risicogroep wordt automatisch op 3 gezet. Controleert u svp wel 
even of dit bij werknemer dan ook goed staat.

Cao Fashion
De aanpassingen van de CAO code Fashion doen wij tijdens het importeren.

Zorg en ziekte en regelingloon
Vanaf nu biedt LogiSal u de mogelijkheid om het regelingloon met een % 
aan te passen als werknemer ziek is. Er wordt uitleg bijgegeven maar uitleg 
vindt u ook hier https://www.logisal.nl/html/helpdesk/Branche-Zorg%20en
%20Welzijn.htm onder ziekte. 

Importeren administraties
Vooraf: 
Bekijk in 2017 een lijst > uit menu Sectoren > Controlelijst Koppelingen.
Als u een werknemersdeel inhoudt op WHK-premies koppel deze 
inhoudingen dan in 2017 aan de WHK 'met inhouding'. Dat bespaart u dit 
jaar en volgende jaren werk.

Zie ook hierboven het item over WHK met werknemersdeel.  

Als u LogiSal2018 heeft geïnstalleerd en u wilt uw administraties uit 2017 
overzetten dan kiest u voor: Jaarblok –Jaarovergang – Importeren 
administraties.

U volgt de wizard die u stap voor stap door het proces heen voert. 
U heeft met Importeren  de volgende mogelijkheden:
Importeren 1 of meerdere administraties (werkgevers) 
Importeren en eventueel hernummeren 1 administratie (tegelijk)
Importeren 1 administratie met een geselecteerd aantal werknemers
Importeren 1 en eventueel hernummeren 1 werknemer (tegelijk)

19

https://www.logisal.nl/html/helpdesk/Branche-Zorg%20en%20Welzijn.htm
https://www.logisal.nl/html/helpdesk/Branche-Zorg%20en%20Welzijn.htm
https://www.logisal.nl/html/helpdesk/centric.htm


Leesmij LogiSal 2018

Hierdoor bent u niet alleen in de gelegenheid om bij het begin van het 
nieuwe jaar administraties over te zetten, maar u kunt ook later nog 
werkgevers en zelfs werknemers toevoegen.
Als u een administratie of werknemer probeert te importeren waarvan het 
nummer al bestaat dan krijgt u de gelegenheid hieraan een ander nummer 
toe te kennen. Dit kan echter alleen met 1 tegelijk.

Tijdens het importeren worden u de volgende opties geboden:
– Werknemers die zijn ontslagen niet importeren
– Jaarloon voor de loonheffing vaststellen (i.v.m. bijzonder tarief)
– Cumulatieven nulstellen
– Reserveringen meenemen
– Inhoudingen meteen bijwerken a.d.h.v. Fondsenlijst
– Masterbestanden (looncode/grootboek) mee kopiëren 
– Lay-out bestand mee kopiëren
– Wachtwoord (indien gebruikt) mee kopiëren.

Sommige opties worden hieronder nader toegelicht:

De onderste 3 opties voert alleen de eerste keer dat u importeert uit.

Jaarloon voor de loonheffing vaststellen:
Deze optie zet u UIT als u nieuw bent met LogiSal en 2017 hebt gebruikt om 
vast werkgevers en werknemers op te bouwen.

Cumulatieven nulstellen:
Deze optie zet u UIT als u nieuw bent met LogiSal en 2017 hebt gebruikt om 
vast werkgevers en werknemers op te bouwen.

Inhoudingen meteen bijwerken a.d.h.v. fondsenlijst:
Bij het importeren van werkgevers adviseren wij u dit te doen. Alle 
inhoudingen worden, mits gekoppeld (Werkgever, tab Inhoudingen, 
dubbelklik de inhouding, tab Koppel), bijgewerkt. U kunt ze later altijd weer 
wijzigen. (Zie hieronder bij Letop2)

Masterbestanden mee kopiëren:
Dit betreft de eventueel door u gewijzigde masterbestanden looncode en 
grootboekrekeningschema, alsmede (bij MultiUser) supervisor en gebruikers 
en hun rechten.
Als u de fullcolor lay-outs heeft ingericht in vorig jaar dan dient u te opteren 
voor deze optie. Als u er nog niet mee heeft gewerkt en bij de werkgevers 
gebruik maakt van de lay-outs 1 t/m 12 dan kunt u dit overslaan. 
In principe past u deze optie maar 1 keer toe. 
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Let op:
In verband met de licentiestructuur die gebaseerd is op aantallen 
werkgevers en werknemers adviseren wij u om ontslagen werknemers NIET 
mee te importeren. U kunt deze later altijd alsnog bij importeren.

Let op 2:
Als u update naar nieuwere versies dan dient u de premies van 
pensioenfondsen e.d. nog bij te werken. Dat kan op 3 niveaus: 
menu Sectoren > Fondsen doorkoppelen (alle inhoudingen van alle 
werkgevers)
Werkgever tab Inhoudingen > knop Bijwerken %% (onderaan), waarbij u 
nog de keuze krijgt tussen alle of 1 inhouding
Werkgever > Inhoudingen > Dubbelklik de inhouding > tab Koppel > knop 
onderaan; hier heeft u nog de mogelijkheid om een andere koppeling te 
kiezen.
Houdt u er s.v.p. rekening mee dat individueel aangebrachte wijzigingen 
zoals WHK verdelingen met het doorkoppelen ook aangepast worden.

Checklist overgang
Hieronder volgt een algemene checklist voor de jaarovergang.

 Ga in het oude jaar naar menu Sectoren > Controlelijst koppelingen 
inhoudingen met fondsen. Controleer of alle koppelingen goed staan. 

 Zorg dat de lonen van de laatste periode gedaan zijn (niet verplicht).
 Maak een niet-overschrijfbare kopie van het oude jaar.
 Maak de plaats waar u normaal gesproken een werkkopie plaatst, leeg 

(dit voorkomt dat u in de toekomst bij het terug kopiëren bestanden 
van het oude jaar terug kopieert naar het nieuwe jaar).

 Ga naar LogiSal nieuwe jaar en doe 'Importeren administraties vorig 
jaar' via menu Import/Export

 Controleer de %% (o.a. sectorfonds en WHK) e.d. a.d.h.v. 
beschikkingen van de Belastingdienst en de gegevens van 
pensioenfondsen e.d.

 Als u een deel van de premie WHK wilt inhouden op het loon van de 
werknemer dan wijzigt u dat nu bij Werkgever > Inhoudingen > 
Werknemersverzekeringen (dubbelklikken WHK).

 Controleer de reserveringen. Daar worden soms %% e.d. gebruikt die 
u dient aan te passen.

 Pas in voorkomende gevallen het maximum aan in reserveringen die 
gebaseerd zijn op de Zvw (reserveringen in DGA-administraties met 
automatische vergoeding Zvw)

 Wijzig eventueel lonen en onkosten e.d. 
 Denk ook aan bijtelling auto. Er zijn wijzigingen op dit gebied.
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Voor nieuwe gebruikers:
 Vul de reservering vakantiegeld in bij Werknemer > Cumulatief.
 Vul beginstanden van eventuele andere reserveringen (snipper e.d.) 

in.
 Wijzig eventueel het % bijzonder beloning bij Werknemer tab Fiscaal.

Let op: Zie hierboven onder: Fondsen en Inhoudingen.

Wij wensen u veel succes met logisal2018!
Heeft u vragen: stuur bij voorkeur een e-mail naar helpdesk@logihuis.nl.
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