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1. Inleiding

De Easyflex applicatie is een SAAS applicatie en biedt functionaliteit om de gegevens van relaties en 
flexwerkers te registreren en de gegevens van urendeclaraties te verwerken tot loonspecificaties voor de 
flexwerkers en facturen voor de relaties. 

Met de Easyflex applicatie kan de volledige loonadministratie voor flexwerkers worden geadministreerd en 
kunnen verkoopfacturen worden geproduceerd. De Easyflex applicatie biedt niet de functionaliteit voor het 
voeren van een financiële administratie. De Easyflex applicatie biedt wel de functionaliteit om voor de meest 
voorkomende administratiepakketten de noodzakelijke gegevens in digitale vorm aan te leveren. Deze 
gegevens kunnen door de betreffende administratiepakketten op een eenvoudige wijze worden verwerkt.

In de volgende hoofdstukken treft u gedetailleerde informatie aan over de mogelijkheden die de Easyflex 
applicatie u te bieden heeft m.b.t. de koppelingen van uw financieel administratiepakket aan de Easyflex 
applicatie.

Easyflex heeft speciaal voor uitzendorganisaties een standaard rekeningenschema ontworpen.  Wanneer u dit 
rekeningenschema hanteert levert dit binnen uw financiële administratie zeer gedetailleerde informatie op. 
Gedetailleerde informatie over de gehele organisatie maar ook voor iedere vestiging (locatie) apart. 
Bij uitbreiding van de organisatie met nieuwe vestigingen (locaties)  hoeft het rekeningenschema zelf niet te 
worden uitgebreid. Ook  garandeert het gebruik van het rekeningenschema een volledige aansluiting met de 
loongegevens uit Easyflex. Het standaard rekeningenschema is via de online handleiding van Easyflex te 
downloaden. Ook kunt u de servicedesk verzoeken het rekeningenschema naar u te mailen.
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2. Begrippen

Boekjaar: het jaar waarop de cijfers in de jaarrekening betrekking hebben. Het boekjaar loopt bij de meeste 
Nederlandse bedrijven vaak van 1 januari tot en met 31 december, maar dit hoeft niet. Veel Amerikaanse 
bedrijven kennen een afwijkend boekjaar, bijvoorbeeld van 1 juli tot en met 30 juni. Het boekjaar van de 
meeste Japanse bedrijven loopt van 1 april tot en met 31maart.

Boekingsperiode: een afgebakende periode binnen een boekjaar waarvan de resultaten worden 
gegroepeerd. 
Veelal wordt een boekjaar verdeeld over 12 boekingsperioden van een maand of 13 boekingsperioden van 
vier weken. Het is gebruikelijk dat alle boekingsperioden nagenoeg even lang zijn om vergelijkende cijfers 
tussen boekingsperioden mogelijk te maken. Dit is echter geen vereiste.

Easyflex:  Easyflex diensten b.v.

Easyflex applicatie: het door Easyflex ontwikkelde ASP-systeem voor aanbieders van flexibele arbeid.

Importmodule: een programma waarmee gegevens, opgeslagen volgens een bepaald bestandsformaat, 
kunnen worden geïmporteerd.

Journaalpost: een aantal financiële boekingen waarvan de bedragen opgeteld nul zijn.

Kostenplaats: een eenheid (afdeling, project of activiteit) binnen de onderneming waaraan boekhoudkundig 
kosten of opbrengsten worden toegerekend. 
Voorbeeld: Voor de locaties (vestigingen) A, B en C zouden de kostenplaatsen vestiging A, vestiging B en 
vestiging C  kunnen worden gedefinieerd.  

Kostensoort: een verbijzondering van een kosten- of opbrengstpost binnen een groter geheel.
Voorbeeld: voor de kostenrekening loonkosten zouden de kostensoorten loon normale uren, loon 
overwerkuren, loon onregelmatige uren en loon arbeidsongeschiktheidsuren kunnen worden gedefinieerd.

Loonheffingennummer: een door de belastingdienst aan iedere inhoudingsplichtige toegekend 
(sofi)nummer.

Loonheffingensubnummer: een door de belastingdienst aan een loonheffingennummer toegekend 
subnummer. Een subnummer wordt door de belastingdienst afgegeven indien door de inhoudingsplichtige 
hiervoor het verzoek is ingediend.

Programmatuur: de door Easyflex ten behoeve van opdrachtgever terbeschikking te stellen 
computerprogramma's met bijbehorende documentatie.

Pob: een Persoonlijk Opleidingen Budget zoals is vastgelegd in de ABU cao. De Pob is vanaf 1 januari 2008 
afgeschaft.

SaaS-applicatie: een IT-systeem dat op afstand via een datacommunicatieverbinding kan worden bediend, 
bestaande uit programmatuur en hardware die zijn opgesteld bij (een toeleverancier van ) Easyflex. 
De applicatie biedt functionaliteit om gegevens van relaties en flexwerkers te registeren en gegevens van 
urendeclaraties te verwerken tot loonspecificaties en facturen en dat geschikt is gemaakt voor gebruik door 
Opdrachtgever in die zin dat de Programmatuur volgens de door opdrachtgever gestelde eisen is 
geparameteriseerd.

Sector risicogroep: een door de belastingdienst voor het UWV aan een inhoudingsplichtige toegekende 
premiegroep op basis waarvan sociale verzekeringspremies moeten worden afgedragen. Voor sector 52 
(uitzendbranche) bestaan meerdere risicogroepen.
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3. Pakketten voor de financiële administratie

Nagenoeg alle moderne financiële administratiepakketten bieden de mogelijkheid om stamgegevens en/of 
journaalboekingen te importeren. De importmodule is soms standaard in het administratiepakket (of alleen in 
bepaalde versies van het pakket) opgenomen,maar wordt vaak ook als optionele module aangeboden. De 
leveranciers van de financiële administratiepakketten kunnen u hierover informeren.

De Easyflex applicatie biedt op dit moment de functionaliteit importbestanden te genereren voor de volgende 
financiële administratiepakketten:

• Accountview

• Afas (Profit)

• Briljant (CTB/BIT)

• Cash

• Exact Globe

• Exact online

• Exact voor Windows

• Finall (Bizon)

• iMuis

• Informer  

• King (Quadrant)

• Multivers (Unit 4)

• Reeleezee

• SnelStart

• Twinfield

De hieronder vermelde pakketten bieden de mogelijkheid bestanden te importeren die compatibel zijn met de 
bestanden van Exact voor Windows:

• Asperion

• Microsoft Dynamics NAV (voorheen Navision)

• Minox

De hieronder vermelde pakketten bieden de mogelijkheid bestanden te importeren die compatibel zijn met de 
bestanden van King:

• E-boekhouden

De hieronder vermelde pakketten bieden de mogelijkheid bestanden te importeren die compatibel zijn met de 
bestanden van Twinfield:

• Acera Online
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4. Importformaten

Nagenoeg alle moderne financiële administratiepakketten ondersteunen de mogelijkheid voor het importeren 
van bestanden met stamgegevens en/of boekingstransacties, welke zijn opgemaakt in het CSV (Comma 
Separated Values) bestandsformaat.  Sommige pakketten bieden tevens de mogelijkheid voor het importeren 
van bestanden in het XML bestandsformaat. Voor de pakketten die zowel het CSV bestandsformaat als het 
XML bestandsformaat ondersteunen genereert de Easyflex applicatie de importbestanden in het CSV formaat. 

Voor het genereren van importbestanden in XML formaat is op dit moment de noodzaak niet aanwezig.

De wat oudere pakketten kunnen uitsluitend overweg met importbestanden in het TXT bestandsformaat, 
waarbij de inhoud vast is gedefinieerd. Voor deze pakketten genereert de Easyflex applicatie de 
importbestanden dan ook in het TXT formaat, volgens de specificaties zoals die door de pakketontwikkelaar 
zijn afgegeven. 

Het Briljant! pakket van CTB/BIT biedt geen mogelijkheid voor het importeren van debiteuren stamgegevens.

Bij de aanmaak van de importbestanden wordt rekening gehouden met de instellingen (parameterisatie) door 
de gebruiker, de mogelijkheden van het financieel administratiepakket en de eisen die door de 
pakketontwikkelaar zijn gesteld.
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5. Stamgegevens

Met uitzondering van het Briljant! administratiepakket van CTB/BIT bieden alle financiële administratiepaketten 
de mogelijkheid stamgegevens te importeren. 

Omdat de stamgegevens van de relaties (debiteuren) in de Easyflex applicatie worden onderhouden, is het 
van belang dat deze gegevens beschikbaar komen voor import door het financieel administratiepakket. 
De Easyflex applicatie biedt hiervoor de benodigde functionaliteit.

Voordat er met een relatie zaken kan worden gedaan dient binnen de Easyflex applicatie eerst een 
debiteurennummer te worden toegekend. Hiervoor zijn binnen de Easyflex applicatie uitgebreide 
mogelijkheden beschikbaar. Het toekennen van een debiteurennummer is overigens pas mogelijk nadat alle 
relevante gegevens van de debiteur zijn ingebracht. Deze gegevens zijn in de Easyflex applicatie op één 
specifiek tabblad (factuurgegevens) opgenomen. Het afschermen van deze gegevens voor niet geautoriseerde 
gebruikers is binnen de Easyflex applicatie  mogelijk. 

Vanaf het moment dat aan een relatie een debiteurennummer is toegekend zal de Easyflex applicatie alle 
relevante stamgegevens nauwlettend bewaken. Het wijzigen van deze stamgegevens zal de aanmaak van 
een wijzigingsrecord bij de eerst volgende aanlevering van de gegevens voor het financieel 
administratiepakket tot gevolg hebben.

De stamgegevens van de debiteuren in de financiële administratie blijven hierdoor automatisch gelijk aan de 
gegevens zoals deze in de Easyflex applicatie worden vastgelegd. De Easyflex applicatie biedt ook de 
mogelijkheid om alle stamgegevens van alle geregistreerde debiteuren opnieuw aan te leveren voor import 
door het financieel administratiepakket.
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6. Flexibele boekingsmogelijkheden

De Easyflex applicatie kan flexibel worden afgestemd op de beschikbare mogelijkheden van de financiële 
administratiepakketten en de wijze waarop het rekeningenschema in de financiële administratie is ingericht.

De Easyflex applicatie biedt de mogelijkheid voor het boeken

• op grootboekrekeningen

• op grootboekrekeningen voorzien van kostenplaatsen

• op grootboekrekeningen voorzien van kostensoorten

• op grootboekrekeningen voorzien van kostenplaatsen en kostensoorten 

• op debiteuren subadministratierekeningen
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7. Debiteurennummers

De opmaak van het debiteurennummer is binnen de Easyflex applicatie flexibel in te stellen. Zo kan het aantal 
posities en het gebruik van voorloopnullen worden opgegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de 
mogelijkheden van het geselecteerde administratiepakket. 

Binnen de Easyflex applicatie kan gekozen worden voor het handmatig of automatisch toekennen van 
debiteurennummers op het moment dat dit administratief gezien noodzakelijk wordt geacht. Ook is het 
mogelijk het toekennen van debiteurennummers over te laten aan hiertoe bevoegde personen (bijvoorbeeld 
aan de medewerkers van de debiteurenadministratie). Indien hiervoor is gekozen genereert de Easyflex 
applicatie hiervoor automatisch de juiste berichten en wordt de aanvrager op de hoogte gehouden van de 
voortgang van de aanvraag voor het toekennen van een debiteurennummer door het interne berichtensysteem 
van de Easyflex applicatie.

Het toekennen van een debiteurennummer aan een relatie is pas mogelijk wanneer alle gegevens van de 
betreffende relatie compleet zijn ingebracht.  

Door het instellen van een leveringsstatus is het mogelijk nieuwe leveringen aan debiteuren te blokkeren of 
pas mogelijk te maken na autorisatie door bevoegde medewerkers. Levering aan een relatie zonder dat er een 
debiteurennummer is toegekend is niet mogelijk. Ook is het niet mogelijk dubbele debiteurennummers uit te 
geven. 
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8. Journalisering

1.1  Processen

Het verloningsproces en het factureerproces zijn gescheiden processen en zijn beiden verantwoordelijk voor 
het samenstellen van de totalen, die in een later stadium weer resulteren in journaalposten. Het 
verloningsproces verzamelt de gegevens voor de loonboekingen en het factureerproces verzamelt de 
gegevens voor de verkoopboekingen.  

De rekeningnummergegevens (grootboekrekening, kostenplaats en kostensoort) op basis waarvan de totalen 
worden samengesteld, worden op het moment van verwerking aan de hand van de op dat moment geldende 
instellingen vastgesteld.  Dit geschiedt o.a.  op basis van het looncomponenttype, de soort boeking en de 
daaraan gekoppelde rekeninggroepen. 

Per uniek voorkomende combinatie van grootboekrekening, kostenplaats en kostensoort worden relevante 
gegevens per verwerkingsdatum in de database opgeslagen. In een later stadium worden aan de hand van 
deze gegevens de journaalposten met de loon- en verkoopboekingen per boekingsperiode samengesteld.  

De Easyflex applicatie produceert op verzoek de hierna volgende importbestanden:

• Importbestand met debiteurenstamgegevens

• Importbestand met verkoopboekingen

• Importbestand met loonboekingen

1.2  Importbestand met debiteurenstamgegevens

Van nieuwe debiteuren en van debiteuren waarvan relevante gegevens zijn gewijzigd t.o.v. de vorige 
verwerking, worden de gegevens in het importbestand opgenomen. Via de importmodule van het financieel 
administratiepakket kunnen deze gegevens worden geïmporteerd. De aanmaak van het importbestand is op 
elk gewenst mogelijk. De Easyflex applicatie voorziet in de mogelijkheid om een importbestand samen te 
stellen voor alle in de Easyflex applicatie geregistreerde debiteuren.

1.3  Importbestand verkoopboekingen

Van de per boekingsperiode geproduceerde facturen worden de boekingsregels in het importbestand 
opgenomen. Afhankelijk van de mogelijkheden van het financieel administratiepakket worden de 
boekingsregels samengesteld en vinden boekingen plaats op debiteurensubgrootboekrekeningen, 
grootboekrekeningen, kostenplaatsen en kostensoorten. Per boekingsperiode kunnen meerdere 
importbestanden worden samengesteld. Een importbestand kan meerdere boekingsperioden bevatten. 

1.4  Importbestand loonboekingen

Van de per boekingsperiode verwerkte verloningen worden de boekingsregels in het importbestand 
opgenomen. Afhankelijk van de mogelijkheden van het financieel administratiepakket en de instellingen binnen 
de Easyflex applicatie worden de boekingsregels samengesteld en vinden boekingen plaats op 
grootboekrekeningen, kostenplaatsen en kostensoorten. Per boekingsperiode kunnen meerdere 
importbestanden worden samengesteld. Een importbestand kan meerdere boekingsperioden bevatten. 

1.5  Verkoopjournaal

Tijdens het factureerproces worden de facturen geproduceerd en worden alle gegevens voor het 
verkoopjournaal realtime vastgesteld en verwerkt aan de hand van de diverse instellingen in de Easyflex 
applicatie. Hierbij is het mogelijk dat de uren en opbrengsten worden verdeeld over meerdere kostenplaatsen 
aan de hand van opgegeven verdeelsteutels. 
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1.6  Loonjournaal

Tijdens het loonproces worden de loonberekeningen uitgevoerd en worden alle gegevens voor het 
loonjournaal realtime vastgesteld en verwerkt aan de hand van de diverse instellingen in de Easyflex 
applicatie. Hierbij is het mogelijk dat de uren en kosten worden verdeeld over meerdere kostenplaatsen aan de 
hand van opgegeven verdeelsteutels. 

9.Aansturen van de journaalposten

De Easyflex applicatie biedt u uitgebreide en flexibele mogelijkheden voor het aansturen van de 
journaalposten. 
Eenmalig dient u binnen de  Easyflex applicatie hiervoor de gegevens in te brengen.
Alle voor het aansturen  van de  journaalposten benodigde gegevens zijn beschikbaar op de hieronder 
genoemde tabbladen binnen het onderdeel bedrijfsinstellingen van de module beheer:

• loonbelasting

• sector risicogroepen

• sectoren

• looncomponenten

• rekeningenschema

• journaalrekeningen

• journaalposten

• financiële administratie

1.1  Loonbelasting

Op het tabblad loonbelasting dienen de per loonheffingensubnummer specifieke gegevens te worden 
vastgelegd. Een loonheffingensubnummer mag worden gekoppeld aan een grootboekrekening of aan een 
kostenplaats maar dit is niet verplicht.

Indien u bij het loonheffingensubnummer een grootboekrekening vastlegt, kunt u bij bepaalde 
looncomponenten voor de grootboekrekening verwijzen naar de hier vastgelegde grootboekrekening.

Indien u bij het loonheffingensubnummer een kostenplaats vastlegt, kunt bij bepaalde looncomponenten voor 
de kostenplaats verwijzen naar de hier vastgelegde kostenplaats.

Geadviseerd wordt voor loonheffingensubnummer kostenplaatsen vast te leggen.

1.2  Sector risicogroepen (UWV)

Op het tabblad sector risicogroepen dienen de per sector risicogroep specifieke gegevens te worden 
vastgelegd. Een sector risicogroep mag worden gekoppeld aan en grootboekrekening of aan een kostenplaats 
maar dit is niet verplicht.

Indien u bij de sector risicogroep een grootboekrekening vastlegt, kunt u bij bepaalde looncomponenten voor 
de grootboekrekening verwijzen naar de hier vastgelegde grootboekrekening.

Indien u bij de sector risicogroep een kostenplaats vastlegt, kunt u bij bepaalde looncomponenten voor de 
kostenplaats verwijzen naar de hier vastgelegde kostenplaats.

Geadviseerd wordt bij de sector risicogroep een kostenplaats vast te leggen.

1.3  Sectoren

In de diverse managementstatistieken worden overzichten geproduceerd op basis van sectoren.
Indien u dit wenst kunt u de opbrengsten en kosten per sector ook in uw financiële administratie beschikbaar 
krijgen. Hiervoor worden dan door de Easyflex applicatie extra journaalposten gegenereerd.
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Indien u hiervan gebruik wenst te maken dient u op het tabblad journaalposten de optie sectoren te activeren. 
Op het tabblad journaalrekeningen onder de rekeninggroep tegenrekeningen dient u een 
grootboekrekeningnummer vast te leggen welke als tegenrekening wordt gebruikt voor het verkrijgen van het 
boekhoudkundige evenwicht. Per sector dienen voor zowel de opbrengsten als de kosten naar keuze een 
grootboekrekening of een   kostensoort te worden vastgelegd.  Bij de looncomponenten is het dan weer 
mogelijk een verwijzing naar deze grootboekrekeningen of de kostensoorten vast te leggen.
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1.4  Looncomponenten

De Easyflex applicatie beschikt over een aantal typen looncomponenten. Elk type looncomponent kent de 
zogenaamde verplichte en optionele rekeninggroepen.

Verplichte rekeningroepen

De Easyflex applicatie kent de volgende verplichte rekeninggroepen:

• Afdracht aan derden
• Afdracht aan fiscus (loonheffingen)
• Balanspost
• Kosten (belast)
• Kosten (onbelast)
• Kosten (inkoopfactuur)
• Kosten (werkgever eindheffing)
• Kosten sociale lasten over reserveringen
• Kosten voorziening werkmaatschappij
• Opbrengsten
• Opbrengsten handmatige facturen
• Resultaat premiekorting
• Opname uit persoonlijke reserveringen
• Opname uit persoonlijke reserveringen pob (bruto) 
• Opname uit persoonlijke reserveringen pob (netto)
• Voorziening persoonlijke reserveringen
• Voorziening sociale lasten reserveringen
• Voorziening werkmaatschappij (scholingsfonds)
• Voorziening eigenrisicodrager
• Vermindering premieafdracht

Voor iedere rekeninggroep dienen de rekeninggegevens te worden vastgelegd welke bestaan uit:

• de grootboekrekening of de verwijzing naar een specificatie of tabblad waar de grootboekrekening is 
vastgelegd. (opgave is verplicht).

• De kostenplaats of de verwijzing naar een specificatie of tabblad waar de kostenplaats is vastgelegd. 
(opgave is optioneel).

• De kostensoort of de verwijzing naar een specificatie of tabblad waar de kostensoort is vastgelegd. 
(opgave is optioneel).

Easyflex diensten b.v. Pagina  13 van totaal  69



Easyflex en uw  financiële administratie   -  Versie 2.0

Optionele rekeninggroepen

Alleen indien op het tabblad journaalposten de optie sectoren is geactiveerd verschijnen optionele 
rekeninggroepen. 

De Easyflex applicatie kent de volgende optionele rekeninggroepen:

• Kosten per sector
• Opbrengsten per sector 

Voor iedere rekeninggroep dienen de rekeninggegevens te worden vastgelegd welke bestaan uit:

• de grootboekrekening of de verwijzing naar een specificatie of tabblad waar de grootboekrekening is 
vastgelegd. (opgave is verplicht).

• De kostenplaats (kostendrager) of de verwijzing naar een specificatie of tabblad waar de kostenplaats 
is vastgelegd. (opgave is optioneel).

• De kostensoort of de verwijzing naar een specificatie of tabblad waar de kostensoort is vastgelegd. 
(opgave is optioneel).

Vastleggen van rekeningnummers, kostenplaatsen en kostensoorten

Binnen de Easyflex applicatie dienen de  rekeningnummers voor de grootboekrekeningen, kostenplaatsen en 
kostensoorten te worden opgenomen in een rekeningenschema. Vanuit de diverse onderdelen vindt steeds 
verwijzing plaats naar de grootboekrekening, kostenplaats of kostensoort zoals deze zijn vastgelegd in het 
rekeningenschema.

Een verandering van bijvoorbeeld een rekeningnummer, kostenplaats of kostensoort binnen het 
rekeningenschema is hierdoor snel en eenvoudig door te voeren.

De Easyflex applicatie beschikt over een aantal mogelijkheden voor vastleggen van verwijzingen naar 
grootboekrekeningen, kostenplaatsen en kostensoorten. Welke van de mogelijkheden kunnen worden 
toegepast is afhankelijk van het geselecteerde looncomponent en de onderhavige rekeninggroep.

Instelmogelijkheden:

• Voor grootboekrekeningen

• Een directe verwijzing naar een grootboekrekening;
Kies voor het vastleggen van grootboekrekeningen en selecteer de grootboekrekening welke 
moet worden toegepast.

• Een verwijzing naar de looncomponent gebonden specificatie waarin voor de geselecteerde 
mogelijkheid de verwijzingen naar de grootboekrekeningen moeten worden vastgelegd;
Kies voor één van de hieronder vermelde mogelijkheden, welke afhankelijk van het type 
looncomponent en de onderhavige rekeninggroep beschikbaar zijn:

• Rekening per locatie (vestiging)

• Rekening per sector

• Rekening per opslagcode (algemene voorzieningen)

• Een verwijzing naar een tabblad binnen de Easyflex applicatie waar voor iedere voorkomende 
situatie de verwijzing naar de grootboekrekening (niet looncomponent gebonden) is 
vastgelegd;
Kies voor één van de hieronder vermelde mogelijkheden, welke afhankelijk van het type 
looncomponent en de onderhavige rekeninggroep beschikbaar zijn:

• Zie loonbelasting (LB);
Bij iedere loonheffingensubnummer dient dan te worden gekozen voor het vastleggen 
van grootboekrekeningen en dient er een grootboekrekening te worden geselecteerd.
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• Zie sector risicogroep (UWV);
Bij iedere sector risicogroep dient dan te worden gekozen voor het vastleggen van 
grootboekrekeningen en dient er een grootboekrekening te worden geselecteerd.

• Zie sectoren;
Bij iedere sector dient voor de onderhavige rekeninggroep dan te worden gekozen 
voor het vastleggen van grootboekrekeningen en dient er een grootboekrekening te 
worden geselecteerd.

• Voor een kostenplaats

• Niet van toepassing;
Kies voor deze instelling indien voor de betreffende situatie geen verbijzondering per 
kostenplaats is gewenst.

• Een directe verwijzing naar een kostenplaats;
Kies voor het vastleggen van kostenplaatsen en selecteer de kostenplaats welke moet worden 
toegepast.

• Een verwijzing naar een tabblad  binnen de Easyflex applicatie waar voor iedere voorkomende 
situatie de verwijzing naar de kostenplaats (niet looncomponent gebonden) is vastgelegd;
Kies voor één van de hieronder vermelde mogelijkheden, welke afhankelijk van het type 
looncomponent en de onderhavige rekeninggroep beschikbaar zijn:

• Zie loonbelasting (LB);
Bij iedere loonheffingensubnummer dient dan te worden gekozen voor het vastleggen 
van kostenplaatsen en dient er een kostenplaats te worden geselecteerd.

• Zie sector risicogroep (UWV);
Bij iedere sector risicogroep dient dan te worden gekozen voor het vastleggen van 
grootboekrekeningen en dient er een grootboekrekening te worden geselecteerd.

• Zie locatie ;
Bij iedere locatie dient een kostenplaats te worden geselecteerd.

• Voor een  kostensoort 

• Niet van toepassing;
Kies voor deze instelling indien voor de betreffende situatie geen verbijzondering per 
kostensoort is gewenst.

• Een directe verwijzing naar een kostensoort;
Kies voor het vastleggen van kostensoorten en selecteer de kostensoort welke moet worden 
toegepast.

• Een verwijzing naar een tabblad  binnen de Easyflex applicatie waar voor iedere voorkomende 
situatie de verwijzing naar de kostensoort (niet looncomponent gebonden) is vastgelegd;
Kies voor de hieronder vermelde mogelijkheid, welke afhankelijk van het type looncomponent 
en de onderhavige rekeninggroep beschikbaar is:

• Zie sectoren;
Bij iedere sector dient voor de onderhavige rekeninggroep dan te worden gekozen 
voor het vastleggen van kostensoorten en dient er een kostensoort te worden 
geselecteerd. 

• Een verwijzing naar een business-unit die als kostensoort is vastgelegd.

1.5  Journaalrekeningen

Op dit tabblad dienen de grootboekrekeningen voor de rekeninggroepen BTW rekeningen, tegenrekeningen 
en overige rekeningen te worden vastgelegd.
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BTW rekeningen

De Easyflex applicatie genereert een extra journaalpost die kunnen worden gebruikt voor het samenstellen 
van de btw aangifte aan de hand van de saldi van de desbetreffende grootboekrekeningen. Voor de 
grondslagen en de daarbij behorende tegenrekening dienen grootboekrekeningen te worden vastgelegd. 
Eveneens dienen de grootboekrekeningen te worden vastgelegd waarop de bedragen voor de af te dragen en 
terug te vorderen btw bedragen moeten worden geboekt. Het is mogelijk per btw percentage aparte 
rekeningen te specificeren. 

Tegenrekeningen

Naast de optionele tegenrekening voor sectoren is het noodzakelijk om tegenrekeningen vast te leggen voor 
de aansluiting met het loon voor de loonbelasting en het loon voor de sociale verzekeringen. 
De Easyflex applicatie genereert automatisch de journaalposten waardoor de aansluiting tussen de 
loonadministratie en de financiële administratie automatisch wordt bewerkstelligd.

Overige rekeningen

De grootboekrekeningen voor debiteuren, de opbrengstrekening voor kredietbeperking en de uitwijkrekening 
dienen hier te worden vastgelegd. 

1.6  Journaalposten

Op dit tabblad is in te stellen welke extra journaalposten de Easyflex applicatie dient te genereren. De opties 
voor het journaliseren van de debiteurensubadministratie en de btw  omzet zijn automatisch geactiveerd en 
kunnen in de huidige versie van de Easyflex applicatie niet worden uitgeschakeld. Het journaliseren van 
sectoren is optioneel en kan worden in- of uitgeschakeld.

1.7  Financiële administratie 

Op dit tabblad zijn de pakket specifieke instellingen vastgelegd. De instellingen zijn loonjaar gebonden en 
worden gebruikt voor het samenstellen van de importgegevens t.b.v. de  financiële administratie. Afhankelijk 
van het voor de koppeling geselecteerde administratiepakket dienen aanvullende gegevens te worden 
vastgelegd.

• Opgave van het administratieve loonjaar (kalenderjaar) waarop de gegevens betrekking hebben;

• Selectie van het financieel administratiepakket die door de Easyflex applicatie wordt ondersteund en 
waarvoor de gegevens moeten worden aangeleverd;

• Getoond wordt het volgnummer van de eerst volgende aan te leveren journaalpost;
Binnen het loonjaar worden alle journaalposten automatisch voorzien van een doorlopend 
volgnummer.

• Opgave van de hoogst afgesloten boekingsperiode voor het geselecteerde boekingsjaar in de 
financiële administratie;
Boekingen voor een boekingsperiode welke is afgesloten worden of niet uitgevoerd of geboekt in de 
eerst volgende boekingsperiode welke nog niet is afgesloten. Een en ander is afhankelijk van de 
gekozen optie bij de aanmaak van de importbestanden.

• Het aantal boekingsperioden;
Het aantal boekingsperiode is afhankelijk van het financieel administratiepakket instelbaar van  1 t/m 
12 of 13.

• De begin- en einddata van de boekingsperioden;
Deze data zijn op de dag nauwkeurig in te stellen. 

• Het boekingsjaar t.b.v. de financiële administratie;
In verband met gebroken boekjaren kan het boekingsjaar afwijken van het loonjaar;

• De boekingsperiode t.b.v de financiële administratie;
In geval van een gebroken boekjaar zal de eerste boekingsperiode ongelijk zijn aan 01.
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• Dagboekcode van het verkoopboek;
Dit is de dagboekcode voor het verkoopboek zoals deze in het financieel administratiepakket is 
vastgelegd. 

• Dagboekcode van het memoriaal;
Dit is de dagboekcode voor het memoriaal zoals deze in het financieel administratiepakket is 
vastgelegd. 

• BTW code journaal;
Daar waar dit is vereist dient de in het financieel administratiepakket gehanteerde BTW code hier te 
worden vastgelegd. Deze BTW codes worden met name gebruikt voor het samenstellen van gegevens 
t.b.v. de periodieke BTW aangifte.

• Opmaak debiteurennummer;
Deze kan naar wens worden opgemaakt met of zonder voorloopnullen;

• Capaciteit van het debiteurennummer;
De capaciteit van het debiteurennummer (aantal posities) is in de meeste financiële pakketten vrij 
instelbaar. Het gewenste aantal posities kan hier worden vastgelegd.

• Subadministratie debiteuren;
Deze rubriek is alleen relevant indien het administratiepakket Briljant! is geselecteerd.

• Omschrijving (boekingstekst);
Er zijn diverse mogelijkheden voor het samenstellen/genereren van de gewenste boekingstekst.
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10. Specificaties van de instelmogelijkheden per 
looncomponent

Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroep T Keuzemogelijkhede
n

Actie / resultaat

Loon in geld Loon normale uren

Loon overwerkuren

Loon onregelmatige uren

Loon verlaagde uurlonen

Loon verhoogde uurlonen

Loon 
arbeidsongeschiktheid

Kosten (belast) G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals 
is vastgelegd

Rekening per locatie Boeken op de voor het looncomponent 
per locatie vastgelegde 
grootboekrekening op basis van de 
locatie waarop de post betrekking 
heeft.

Rekening per sector Boeken op de voor het looncomponent 
per sector vastgelegde 
grootboekrekening op basis van de 
sector waarop de post betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Opbrengsten G● Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals 
is vastgelegd

Rekening per locatie Boeken op de voor het looncomponent 
per locatie vastgelegde 
grootboekrekening op basis van de 
locatie waarop de post betrekking 
heeft.

Rekening per sector Boeken op de voor het looncomponent 
per sector vastgelegde 
grootboekrekening op basis van de 
sector waarop de post betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 
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Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Kosten (belast) Looncomponenten > loon Bedrag loon 

Aansluiting loon SV Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag loon 

Tegenrekening sociale verzekeringen Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag loon 

Aansluiting LB Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag loon 

Tegenrekening loonbelasting Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag loon 

Optionele rekeninggroepen

Kosten sectoren Looncomponenten > loon Bedrag

Tegenrekening sectoren Journaalrekeningen > tegenrekeningen Bedrag

Verkoopjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Opbrengsten Looncomponenten > loon Bedrag

Optionele rekeninggroepen

Opbrengsten sectoren Looncomponenten > loon Bedrag

Tegenrekening sectoren Journaalrekeningen > tegenrekeningen Bedrag
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroep T Keuzemogelijkhed
en

Actie / resultaat

Loon in geld Kort verzuim

Feestdagen

Vakantiedagen

Vakantiegeld

Arbeidsduurverkorting

Tijd voor tijd

Overige reserveringen

Kosten (belast) G
 

Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Rekening per locatie Boeken op de voor het looncomponent 
per locatie vastgelegde 
grootboekrekening op basis van de 
locatie waarop de post betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Voorziening 
persoonlijke 
reservering

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Zie sector risicogroep Boeken op de per sector risicogroep 
vastgelegde  grootboekrekening op basis 
van de sector risicogroep waarop de post 
betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie sector risicogroep Boeken op de per sector risicogroep 
vastgelegde  kostenplaats op basis van 
de sector risicogroep waarop de post 
betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 
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Looncomponentspecificatie

Opname persoonlijke 
reservering

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Zie sector risicogroep Boeken op de per sector risicogroep 
vastgelegde  grootboekrekening op basis 
van de sector risicogroep waarop de post 
betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie sector risicogroep Boeken op de per sector risicogroep 
vastgelegde  kostenplaats op basis van 
de sector risicogroep waarop de post 
betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 
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Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Kosten (belast) Looncomponenten > reserveringen Bedrag opbouw 
reservering 

Voorziening persoonlijke reservering 1) Looncomponenten > reserveringen Bedrag opbouw 
reservering 

Opname persoonlijke reservering 1) Looncomponenten >  reserveringen Bedrag opname 
reservering 

Aansluiting loon SV Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag opname 
reservering 

Tegenrekening sociale verzekeringen Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag opname 
reservering 

Aansluiting LB Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag opname 
reservering 

Tegenrekening loonbelasting Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag opname 
reservering 

1) Deze rekeninggroepen kunnen eventueel naar dezelfde rekeningen verwijzen. 
De opgebouwde reserveringen worden op de kostenrekeningen gedebiteerd en op de voorzieningenrekeningen gecrediteerd.  Bij 
opnamen van de reserveringen kunnen deze ten laste van de voorzieningenrekeningen worden gebracht of op aparte rekeningen 
worden geboekt. Het saldo van de  voorzieningenrekeningen en de opnamerekeningen geeft dan de stand van de nog verschuldigde 
reserveringen aan.
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroep T Keuzemogelijkhe
den

Actie / resultaat

Loon in geld Persoonlijk opleidingen-
budget

Voorziening werkmij 
(scholing)

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Zie sector risicogroep Boeken op de per sector risicogroep 
vastgelegde  grootboekrekening op basis 
van de sector risicogroep waarop de post 
betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie sector risicogroep Boeken op de per sector risicogroep 
vastgelegde  kostenplaats op basis van de 
sector risicogroep waarop de post 
betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Voorziening 
persoonlijke 
reservering

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Zie sector risicogroep Boeken op de per sector risicogroep 
vastgelegde  grootboekrekening op basis 
van de sector risicogroep waarop de post 
betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie sector risicogroep Boeken op de per sector risicogroep 
vastgelegde  kostenplaats op basis van de 
sector risicogroep waarop de post 
betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 
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Looncomponentspecificatie

Opname 
persoonlijke 
reservering pob 
(belast)

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Zie sector risicogroep Boeken op de per sector risicogroep 
vastgelegde  grootboekrekening op basis 
van de sector risicogroep waarop de post 
betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie sector risicogroep Boeken op de per sector risicogroep 
vastgelegde  kostenplaats op basis van de 
sector risicogroep waarop de post 
betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 
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Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Voorzieningen werkmij (scholing) Looncomponenten > reserveringen Bedrag opbouw 
p.o.b.

Voorzieningen  persoonlijke reservering 
2)

Looncomponenten > reserveringen Bedrag opbouw 
p.o.b.

Opname persoonlijke reservering p.o.b. 
(bruto)  2)

Looncomponenten > reserveringen Bedrag opname 
p.o.b.

Aansluiting loon SV Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag opname 
p.o.b.

Tegenrekening sociale verzekeringen Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag opname 
p.o.b.

Aansluiting LB Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag opname 
p.o.b.

Tegenrekening loonbelasting Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag opname 
p.o.b.

2) Deze rekeninggroepen kunnen eventueel naar dezelfde rekeningen verwijzen.
De toekenning (opbouw) van het persoonlijke opleidingenbudget wordt gecrediteerd op de voorzieningen persoonlijke reserveringen 
(p.o.b.) en ten laste gebracht van de algemene voorzieningen werkmij (scholing).  De opnamen uit het persoonlijke opleidingenbudget 
kunnen ten laste van de voorzieningen persoonlijke reservering p.o.b. worden gebracht of op aparte rekeningen worden geboekt. Het 
saldo van de  voorzieningenrekeningen persoonlijke reservering p.o.b. en de opnamerekeningen geeft dan de stand van de nog 
verschuldigde reserveringen p.o.b. aan.
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroep T Keuzemogelijkhe
den

Actie / resultaat

Loon in geld Vergoedingen belast

Vergoedingen belast en 
onbelast

Reiskostenvergoeding 
belast en  onbelast  

Kosten (belast)

Kosten (onbelast)

G
 

Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Rekening per locatie Boeken op de voor het looncomponent 
per locatie vastgelegde 
grootboekrekening op basis van de 
locatie waarop de post betrekking heeft.

Rekening per sector Boeken op de voor het looncomponent 
per sector vastgelegde 
grootboekrekening op basis van de sector 
waarop de post betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Opbrengsten G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Rekening per locatie Boeken op de voor het looncomponent 
per locatie vastgelegde 
grootboekrekening op basis van de 
locatie waarop de post betrekking heeft.

Rekening per sector Boeken op de voor het looncomponent 
per sector vastgelegde 
grootboekrekening op basis van de sector 
waarop de post betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 
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Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Kosten (belast) Looncomponenten > vergoedingen Bedrag (belast)

Kosten (onbelast) Looncomponenten > vergoedingen Bedrag (onbelast)

Aansluiting loon SV Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag (belast)

Tegenrekening sociale verzekeringen Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag (belast)

Aansluiting LB Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag (belast) 

Tegenrekening loonbelasting Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag (belast)

Optionele rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Kosten sectoren Looncomponenten > loon Bedrag

Tegenrekening sectoren Journaalrekeningen > tegenrekeningen Bedrag

Verkoopjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Opbrengsten Looncomponenten > vergoedingen Bedrag

Optionele rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Opbrengsten sectoren Looncomponenten > loon Bedrag

Tegenrekening sectoren Journaalrekeningen > tegenrekeningen Bedrag
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroep T Keuzemogelijkhe
den

Actie / resultaat

Loon in geld Huisvesting belast en 
onbelast

Uitruil  extraterri-
torale kosten 

Vergoeding extra-
teritoriale kosten 

Inhouding huur 

G
 

Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Rekening per locatie Boeken op de voor het looncomponent 
per locatie vastgelegde 
grootboekrekening op basis van de 
locatie waarop de post betrekking heeft.

Rekening per sector Boeken op de voor het looncomponent 
per sector vastgelegde 
grootboekrekening op basis van de sector 
waarop de post betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 
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Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Uitruil extraterritoriale kosten Looncomponenten > huisvesting 
belast/onbelast

Bedrag uitruil

Vergoeding extra teriitoriale kosten 
(onbelast)

Looncomponenten > huisvesting 
belast/onbelast

Bedrag vergoeding

Inhouding huur (onbelast) Looncomponenten > huisvesting 
belast/onbelast

Bedrag uur

Aansluiting loon SV Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag uitruil

Tegenrekening sociale verzekeringen Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag uitruil

Aansluiting LB Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag uitruil

Tegenrekening loonbelasting Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag uitruil

Optionele rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Kosten sectoren Looncomponenten > loon Bedrag uitruil

Tegenrekening sectoren Journaalrekeningen > tegenrekeningen Bedrag uitruil

Bedragen worden automatisch berekend aan de hand van de huur en de uitruilmogelijkheid zoals zijn vastgelegd in het convenant 
tussen VIA, ABU, NBBU en belastingdienst.
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroep T Keuzemogelijkhe
den

Actie / resultaat

Loon in geld Werkgeversbijdrage 
levensloopregeling

Werkgeversbijdrage 
spaarloonregeling

Kosten (belast)  G
 

Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Rekening per locatie Boeken op de voor het looncomponent per 
locatie vastgelegde  grootboekrekening op 
basis van de locatie waarop de post 
betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Afdracht van 
derden

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 
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Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Kosten (belast) Looncomponenten > vergoedingen Bedrag levensloop / 
spaarloon

Afdracht derden Looncomponenten > vergoedingen Bedrag levensloop / 
spaarloon

Aansluiting loon SV Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag levensloop / 
spaarloon

Tegenrekening sociale verzekeringen Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag levensloop / 
spaarloon

Aansluiting LB Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag levensloop / 
spaarloon

Tegenrekening loonbelasting Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag levensloop / 
spaarloon

Kosten 3) Looncomponenten > vergoedingen Eindheffing over 
spaarloonbedrag
(werkgeversbijdrage
)

Afdracht aan fiscus (loonheffingen) 3) Looncomponenten > vergoedingen Eindheffing over 
spaarloonbedrag
(werkgeversbijdrage
)

3) Over spaarloon is door de inhoudingsplichtige loonheffing verschuldigd volgens het tarief eindheffing
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroep T Keuzemogelijkhed
en

Actie / resultaat

Loon in geld Loon in  natura Geen boeking 

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Aansluiting loon SV Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag loon natura 

Tegenrekening sociale verzekeringen Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag loon natura

Aansluiting LB Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag loon natura

Tegenrekening loonbelasting Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag loon natura
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroep T Keuzemogelijkhed
en

Actie / resultaat

Aftrekposten 
alle heffingen

Pensioen

VUT

WAO hiaat

Kosten (belast) G
 

Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Rekening per locatie Boeken op de voor het looncomponent 
per locatie vastgelegde 
grootboekrekening op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Afdracht van 
derden

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Kosten (belast) Looncomponenten > aftrekposten alle 
heffingen

Bedrag premie
(werkgeversdeel) 

Afdracht derden Looncomponenten > aftrekposten alle 
heffingen

Bedrag premie
(werkgeversdeel + 
werknemersdeel) 

Aansluiting loon SV Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag premie
(werknemersdeel) 

Tegenrekening sociale verzekeringen Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag premie
(werknemersdeel)  

Aansluiting LB Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag premie
(werknemersdeel) 

Tegenrekening loonbelasting Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag premie
(werknemersdeel)  
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroep T Keuzemogelijkhede
n

Actie / resultaat

Aftrekposten 
alle heffingen

Spaarloon Kosten (belast) G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Rekening per locatie Boeken op de voor het looncomponent per 
locatie vastgelegde  grootboekrekening op 
basis van de locatie waarop de post 
betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Afdracht van 
derden

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Kosten (belast) 4) Looncomponenten > aftrekposten alle heffingen Eindheffing over 
spaarloonbedrag
(werkgeversbijdrage
)

Afdracht derden Looncomponenten > aftrekposten alle heffingen Spaarloonbedrag
(werkgeversbijdrage)

Aansluiting loon SV Journaalrekeningen > controlerekeningen Spaarloonbedrag
(werkgeversbijdrage)
+ werknemersdeel)

Tegenrekening sociale verzekeringen Journaalrekeningen > controlerekeningen Spaarloonbedrag
(werkgeversbijdrage
)+ werknemersdeel)

Aansluiting LB Journaalrekeningen > controlerekeningen Spaarloonbedrag
(werkgeversbijdrage)
+ werknemersdeel)

Tegenrekening loonbelasting Journaalrekeningen > controlerekeningen Spaarloonbedrag
(werkgeversbijdrage
)+ werknemersdeel)

Afdracht aan fiscus (loonheffingen) 4) Looncomponenten > aftrekposten alle heffingen Eindheffing over
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spaarloonbedrag 
(werknemersdeel)

4) Over spaarloon is door de inhoudingsplichtige loonheffing verschuldigd volgens het tarief eindheffing
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroep T Keuzemogelijkhed
en

Actie / resultaat

Aftrekposten 
alle heffingen

Premie AZV Kosten (belast) G
 

Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Rekening per locatie Boeken op de voor het looncomponent 
per locatie vastgelegde 
grootboekrekening op basis van de 
locatie waarop de post betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Afdracht van 
derden

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Kosten (belast) Looncomponenten > aftrekposten alle 
heffingen

Premiebedrag 
(werkgeversdeel)

Afdracht derden Looncomponenten > aftrekposten alle 
heffingen

Premiebedrag 
(werkgeversdeel + 
werknemersdeel)

Aansluiting loon SV Journaalrekeningen > controlerekeningen Premiebedrag 
(werkgeversdeel + 
werknemersdeel)

Tegenrekening sociale verzekeringen Journaalrekeningen > controlerekeningen Premiebedrag 
(werkgeversdeel + 
werknemersdeel) 

Aansluiting LB Journaalrekeningen > controlerekeningen Premiebedrag 
(werkgeversdeel + 
werknemersdeel) 

Tegenrekening loonbelasting Journaalrekeningen > controlerekeningen Premiebedrag 
(werkgeversdeel + 
werknemersdeel) 

Easyflex diensten b.v. Pagina  36 van totaal  69



Easyflex en uw  financiële administratie   -  Versie 2.0

Easyflex diensten b.v. Pagina  37 van totaal  69



Easyflex en uw  financiële administratie   -  Versie 2.0

Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroep T Keuzemogelijkhed
en

Actie / resultaat

Premies voor 
sociale 
verzekeringen 

Premie WW Awf Kosten (belast) G
 

Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Rekening per locatie Boeken op de voor het looncomponent 
per locatie vastgelegde 
grootboekrekening op basis van de 
locatie waarop de post betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 
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Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Kosten (belast) Looncomponenten > premies voor sociale 
verzekeringen

Premiebedrag 
(werkgeversdeel)

Afdracht  (SV/ZVW/Derden) Looncomponenten > premies voor sociale 
verzekeringen

Premiebedrag 
(werkgeversdeel + 
werknemersdeel)

Aansluiting LB Journaalrekeningen > controlerekeningen Premiebedrag 
(werknemersdeel)

Tegenrekening loonbelasting Journaalrekeningen > controlerekeningen Premiebedrag 
(werknemersdeel)
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroep T Keuzemogelijkhed
en

Actie / resultaat

Premies 
sociale 
verzekeringen 

Premie WW Wgf

Premie WIA Aof 
(basis)

Uniforme premie + 
gedifferentieerde premie 
WGA

Kosten (belast) G
 

Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Rekening per locatie Boeken op de voor het looncomponent per 
locatie vastgelegde  grootboekrekening op 
basis van de locatie waarop de post 
betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Afdracht 
 (SV/ZVW/Derden)

Voorziening 
eigenrisicodrager

G Niet van toepassing 

Grootboek

Er is nog geen keuze gemaakt

Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Zie sector risicogroep Boeken op de per sector risicogroep 
vastgelegde grootboekrekening op basis 
van de sector risicogroep

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen

Zie sector risicogroep

Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Boeken op de per sector risicogroep 
vastgelegde kostenplaats op basis van de 
sector risicogroep

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 
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Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Kosten (belast) Looncomponenten > premies voor sociale 
verzekeringen

Premiebedrag 
(werkgeversdeel)

Afdracht  (SV/ZVW/Derden) Looncomponenten > premies voor sociale 
verzekeringen

Premiebedrag 
(werkgeversdeel + 
werknemersdeel)

Aansluiting LB Journaalrekeningen > controlerekeningen Momenteel n.v.t.

Tegenrekening loonbelasting Journaalrekeningen > controlerekeningen Momenteel n.v.t.
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroep T Keuzemogelijkhed
en

Actie / resultaat

Loon 
uitsluitend 
voor 
loonbelasting 
en 
premieheffing-
ringen

Bijtelling privé gebruik 
auto

Aansluiting loon LB G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Zie loonbelasting Boeken op de per 
loonheffingensubnummer vastgelegde 
grootboekrekening  op basis van het 
loonheffingensubnummer

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie loonbelasting Boeken op de per 
loonheffingensubnummer vastgelegde 
kostenplaats op basis van het 
loonheffingensubnummer

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Aansluiting LB Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag bijtelling 

Tegenrekening loonbelasting Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag bijtelling
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroep T Keuzemogelijkhed
en

Actie / resultaat

Loon uitsluitend 
voor 
loonbelasting en 
premieheffingen

Eigen bijdrage privé 
gebruik auto

 

Kosten (belast) 
(negatief)

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt 

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Rekening per locatie Boeken op de voor het looncomponent 
per locatie vastgelegde 
grootboekrekening op basis van de 
locatie waarop de post betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Kosten (belast) Looncomponenten > uitsluitend voor 
loonbelasting en premieheffingen

(Bedrag eigen 
bijdrage)

Aansluiting LB Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag eigen 
bijdrage 5)

Tegenrekening loonbelasting Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag eigen 
bijdrage 5)

5)  Bedrag eigen bijdrage is maximaal het bedrag bijtelling privé gebruikt auto.
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroep T Keuzemogelijkhed
en

Actie / resultaat

Loon 
uitsluitend 
voor 
loonbelasting 
en 
premieheffing
en

Levensloopregeling Afdracht aan 
derden

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Aansluiting LB Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag 
levensloopregeling

Tegenrekening loonbelasting Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag 
levensloopregeling
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroe
p 

T Keuzemogelijkhed
en

Actie / resultaat

Zorgverze-
keringswet 
werkgever 

Werkgeversbijdrage 
ZVW

Kosten (belast) G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Rekening per locatie Boeken op de voor het looncomponent per 
locatie vastgelegde  grootboekrekening op 
basis van de locatie waarop de post 
betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Kosten (belast) Looncomponenten > zorgverzekeringswet 
(werkgever)

Bedrag ZVW 

Aansluiting LB Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag ZVW

Tegenrekening loonbelasting Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag ZVW
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroe
p 

T Keuzemogelijkhed
en

Actie / resultaat

Zorgverze-
keringswet 
werkgever

Teruggaaf 
werkgeversbijdrage ZVW

Geen boeking

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Aansluiting LB Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag ZVW

Tegenrekening loonbelasting Journaalrekeningen > controlerekeningen Bedrag ZVW
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroep T Keuzemogelijkhed
en

Actie / resultaat

Loonheffingen Loonheffingen 
(tijdvaktabel)

Loonheffingen (bijzondere 
beloningentabel) 

Afdracht aan 
fiscus 
(loonheffingen)

G
 

Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Zie loonbelasting Boeken op de per 
loonheffingensubnummer vastgelegde 
grootboekrekening  op basis van het 
loonheffingensubnummer

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie loonbelasting Boeken op de per 
loonheffingensubnummer vastgelegde 
kostenplaats  op basis van het 
loonheffingensubnummer

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Afdracht aan fiscus (loonheffingen) Looncomponenten > loonheffingen 
(tijdvaktabel)
Looncomponenten > loonheffingen (bijzondere 
beloningen)

Bedrag loonheffing 
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroep T Keuzemogelijkheden Actie / resultaat

Zorgverzeke-
ringswet 
werknemer  

Werknemersbijdrage ZVW Afdracht aan fiscus 
(SV/ZVW)

G
 

Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Zie  sector risicogroep Boeken op de per sector risicogroep 
vastgelegde grootboekrekening op basis 
van de sector risicogroep

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie  sector risicogroep Boeken op de per sector risicogroep 
vastgelegde kostenplaats op basis van de 
sector risicogroep

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Afdracht aan fiscus (SV/ZVW) Looncomponenten > zorgverzekeringswet 
(werknemer)

Bedrag ZVW 
werknemersbijdrage
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroep T Keuzemogelijkhe
den

Actie / resultaat

Verrekeningen Loonbeslagen Afdracht aan derden G
 

Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Afdracht aan derden Looncomponenten > verrekeningen > 
loonbeslagen

Bedrag loonbeslag
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroep T Keuzemogelijkhe
den

Actie / resultaat

Verrekeningen Verrekening voorschot Balanspost B Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt 

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Balanspost Looncomponenten > verrekeningen > 
voorschot

Bedrag voorschot
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroe
p 

T Keuzemogelijkhede
n

Actie / resultaat

Vergoedingen 
/  inhoudingen 
onbelast

Persoonlijk opleidingen-
budget

Opname 
persoonlijke 
reservering pob 
(onbelast)

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Zie sector risicogroep Boeken op de per sector risicogroep 
vastgelegde  grootboekrekening op basis 
van de sector risicogroep waarop de post 
betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie sector risicogroep Boeken op de per sector risicogroep 
vastgelegde  kostenplaats op basis van de 
sector risicogroep waarop de post 
betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Opname persoonlijke reservering p.o.b. 
(netto) 2)

Looncomponenten > verrekeningen > 
vergoedingen (p.o.b.)

Bedrag opname 
p.o.b.

2) Deze rekeninggroep kan eventueel naar de rekeninggroep voorziening persoonlijke reservering verwijzen.
De opnamen uit het persoonlijke opleidingenbudget kunnen ten laste van de voorzieningen persoonlijke reservering p.o.b. worden 
gebracht of op aparte rekeningen worden geboekt. Het saldo van de  voorzieningenrekeningen persoonlijke reservering p.o.b. en de 
opnamerekeningen geeft dan de stand van de nog verschuldigde reserveringen p.o.b. aan.

Easyflex diensten b.v. Pagina  51 van totaal  69



Easyflex en uw  financiële administratie   -  Versie 2.0

Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroep T Keuzemogelijkhe
den

Actie / resultaat

Vergoedingen/ 
inhoudingen 
onbelast

Vergoedingen Kosten (onbelast) G
 

Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek

Rekening per locatie

Rekening per sector

Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Boeken op de voor het looncomponent 
per locatie vastgelegde 
grootboekrekening op basis van de 
locatie waarop de post betrekking heeft.

Boeken op de voor het looncomponent 
per sector vastgelegde 
grootboekrekening op basis van de sector 
waarop de post betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Opbrengsten G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Rekening per locatie

Rekening per sector

Boeken op de voor het looncomponent 
per locatie vastgelegde 
grootboekrekening op basis van de 
locatie waarop de post betrekking heeft.

Boeken op de voor het looncomponent 
per sector vastgelegde 
grootboekrekening op basis van de sector 
waarop de post betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 
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Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Kosten (onbelast) Looncomponenten > vergoedingen (overige) Bedrag vergoeding 

Optionele Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Kosten sectoren Looncomponenten > loon Bedrag

Tegenrekening sectoren Journaalrekeningen > tegenrekeningen Bedrag

Verkoopjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Opbrengsten Looncomponenten >  vergoedingen (overige) Bedrag

Optionele Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Opbrengsten sectoren Looncomponenten > loon Bedrag

Tegenrekening sectoren Journaalrekeningen > tegenrekeningen Bedrag
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroe
p 

T Keuzemogelijkheden Actie / resultaat

Vergoedingen/ 
inhoudingen 
onbelast

Inhoudingen Kosten (onbelast) 
(negatief)

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek

Rekening per locatie

Rekening per sector

Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Boeken op de voor het looncomponent 
per locatie vastgelegde 
grootboekrekening op basis van de 
locatie waarop de post betrekking heeft.

Boeken op de voor het looncomponent 
per sector vastgelegde 
grootboekrekening op basis van de sector 
waarop de post betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Kosten (onbelast) Looncomponenten > inhoudingen  Bedrag inhoud
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroe
p 

T Keuzemogelijkheden Actie / resultaat

Vergoedingen
/ inhoudingen 
onbelast

Geschenken in natura

Vergoeding eindheffing 
enkelvoudig tarief

Vergoeding eindheffing
gebruteerd tarief

Afdracht aan 
fiscus 
(loonheffingen)

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Zie loonbelasting Boeken op de per 
loonheffingensubnummer vastgelegde 
grootboekrekening  op basis van het 
loonheffingensubnummer

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie loonbelasting Boeken op de per 
loonheffingensubnummer vastgelegde 
kostenplaats  op basis van het 
loonheffingensubnummer

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Kosten 
(werkgever 
eindheffing)

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Rekening per locatie Boeken op de voor het looncomponent per 
locatie vastgelegde  grootboekrekening op 
basis van de locatie waarop de post 
betrekking heeft.

Rekening per sector Boeken op de voor het looncomponent per 
sector vastgelegde  grootboekrekening op 
basis van de sector waarop de post 
betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 
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Kosten (onbelast) G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Rekening per locatie Boeken op de voor het looncomponent per 
locatie vastgelegde  grootboekrekening op 
basis van de locatie waarop de post 
betrekking heeft.

Rekening per sector Boeken op de voor het looncomponent per 
sector vastgelegde  grootboekrekening op 
basis van de sector waarop de post 
betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Opbrengsten G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Rekening per locatie Boeken op de voor het looncomponent per 
locatie vastgelegde  grootboekrekening op 
basis van de locatie waarop de post 
betrekking heeft.

Rekening per sector Boeken op de voor het looncomponent per 
sector vastgelegde  grootboekrekening op 
basis van de sector waarop de post 
betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 
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Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Afdracht aan fiscus (loonheffingem) Looncomponenten > Geschenken in natura 
(eindheffing vast tarief)

Looncomponenten > Vergoeding (eindheffing 
enkelvoudig tarief)

Looncomponenten > Vergoeding (eindheffing 
gebruteerd tarief)

 Bedrag eindheffing 

Kosten  (werkgever eindheffing) Looncomponenten > Geschenken in natura 
(eindheffing vast tarief)

Looncomponenten > Vergoeding (eindheffing 
enkelvoudig tarief)

Looncomponenten > Vergoeding (eindheffing 
gebruteerd tarief)

Bedrag eindheffing 

Kosten (onbelast) Looncomponenten > Geschenken in natura 
(eindheffing vast tarief)

Looncomponenten > Vergoeding (eindheffing 
enkelvoudig tarief)

Looncomponenten > Vergoeding (eindheffing 
gebruteerd tarief)

Bedrag vergoeding 

Optionele Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Kosten sectoren Looncomponenten > loon Bedrag eindheffing 
+ Bedrag 
vergoeding 

Tegenrekening sectoren Journaalrekeningen > tegenrekeningen Bedrag eindheffing 
+ Bedrag 
vergoeding 

Verkoopjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Opbrengsten Looncomponenten > Geschenken in natura 
(eindheffing vast tarief)

Looncomponenten > Vergoeding (eindheffing 
enkelvoudig tarief)

Looncomponenten > Vergoeding (eindheffing 
gebruteerd tarief)

Bedrag

Optionele Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Opbrengsten sectoren Looncomponenten > Geschenken in natura 
(eindheffing vast tarief)

Looncomponenten > Vergoeding (eindheffing 
enkelvoudig tarief)

Looncomponenten > Vergoeding (eindheffing 
gebruteerd tarief)

Bedrag

Tegenrekening sectoren Journaalrekeningen > tegenrekeningen Bedrag
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggro
ep 

T Keuzemogelijkheden Actie / resultaat

Netto  te 
betalen

Netto te betalen Balanspost B Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt 

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Balanspost Looncomponenten > netto te betalen Totaal netto bedrag

Dit bedrag is het resultaat van: 
Loon normale uren + loon overwerkuren + loon onregelmatige uren + loon verlaagde uurlonen + loon verhoogde uurlonen + Loon 
arbeidsongeschiktheid + opname kort verzuim + opname feestdagen + opname vakantiedagen + opname  vakantiegeld + opname 
arbeidsduurverkorting + opname tijd voor tijd + opname persoonlijk opleidingenbudget + opname overige reserveringen + vergoedingen 
belast + vergoedingen belast en  onbelast + reiskostenvergoeding belast en onbelast  +  werkgeversbijdrage levensloopregeling + 
werkgeversbijdrage spaarloonregeling  - werknemersdeel premie pensioen  - werknemersdeel premie VUT -  werknemersdeel premie 
WAO hiaat - spaarloonbedrag - werknemersdeel premie  AZV - werknemersdeel premie WW Awf  - werknemersdeel premie WW Wgf - 
werknemersdeel premie WIA Aof  (basis) - werknemersdeel premie WIA Aok (gedifferentieerd) - eigen bijdrage privé gebruik auto - 
inhouding levensloopregeling + werkgeversbijdrage ZVW – ingehouden loonheffingen – werknemersbijdrage ZVW  - loonbeslagen 
-voorschotten + opname p.o.b. + vergoedingen - inhoudingen
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroe
p 

T Keuzemogelijkhede
n

Actie / resultaat

Overige 
werkgeverslast
en

Werkgeverslasten over 
reserveringen

Kosten sociale 
lasten 
reserveringen

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Zie sector risicogroep Boeken op de per sector  risicogroep 
vastgelegde  grootboekrekening op basis 
van de sector risicogroep waarop de post 
betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie sector risicogroep 

Zie locatie 

Boeken op de per sector risicogroep 
vastgelegde  kostenplaats op basis van de 
sector risicogroep waarop de post 
betrekking heeft.

Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Voorziening 
sociale lasten 
reserveringen

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Zie sector risicogroep Boeken op de per sector risicogroep 
vastgelegde  grootboekrekening op basis 
van de sector risicogroep waarop de post 
betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie sector risicogroep 

Zie locatie 

Boeken op de per sector risicogroep 
vastgelegde  kostenplaats op basis van de 
sector risicogroep waarop de post 
betrekking heeft.

Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Kosten sociale lasten reserveringen 6) Looncomponenten > overige werkgeverslasten Bedrag = 
Percentage sociale 
lasten x het 
opgebouwde bedrag 
aan  reserveringen

Bedrag = 
Percentage sociale 
lasten x het 
opgenomen bedrag 
aan  reserveringen
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Loonjournaal

Voorziening sociale lasten reserveringen 
6)

Looncomponenten > overige werkgeverslasten Bedrag = 
Percentage sociale 
lasten x het 
opgenomen bedrag 
aan  reserveringen

Bedrag = 
Percentage sociale 
lasten x het 
opgebouwde bedrag 
aan  reserveringen

6) Het percentage sociale lasten over reserveringen is per sector risicogroep vastgelegd.
Voor de bruto gereserveerde bedragen wordt een voorziening getroffen voor de te betalen sociale lasten op het moment van uitbetalen.
Op het moment van uitbetalen wordt de geboekte voorziening weer teruggedraaid en worden de werkelijke kosten geboekt.
Het saldo van de voorziening geeft de stand aan van de sociale lasten over alle gereserveerde rechten.
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroe
p 

T Keuzemogelijkhede
n

Actie / resultaat

Overige 
werkgeverslast
en

Algemene voorzieningen Kosten 
voorziening 
werkmij

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Per opslagcode Boeken op de voor het looncomponent per 
opslagcode vastgelegde 
grootboekrekening op basis van de 
opslagcode waarop de post betrekking 
heeft.

Per locatie Boeken op de voor het looncomponent per 
locatie vastgelegde  grootboekrekening op 
basis van de locatie waarop de post 
betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Voorziening 
werkmij

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Per opslagcode Boeken op de voor het looncomponent per 
opslagcode vastgelegde 
grootboekrekening op basis van de 
opslagcode waarop de post betrekking 
heeft.

Per locatie Boeken op de voor het looncomponent per 
locatie vastgelegde  grootboekrekening op 
basis van de locatie waarop de post 
betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Kosten voorziening werkmij Looncomponenten > overige 
werkgeverslasten  loon > algemene 
voorzieningen

Bedrag = 
Percentage x 
grondslag
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Loonjournaal

Voorziening werkmij Looncomponenten > overige 
werkgeverslasten  loon > algemene 
voorzieningen

Bedrag = 
Percentage x 
grondslag

Het is mogelijk een onbeperkt aantal voorzieningen (opslagen) vast te leggen die op basis van de hierna vermelde grondslag worden 
berekend en worden geboekt. Voorbeelden van dergelijke voorzieningen zijn:  Voorziening scholingsfonds,  voorziening SER afdracht, 
voorziening leegloop (contractverplichting), voorziening arbeidsongeschiktheid., etc.

De grondslag waarover de voorziening wordt berekend is het resultaat van:
Loon normale uren + loon overwerkuren + loon onregelmatige uren + loon verlaagde uurlonen + loon verhoogde uurlonen + Loon 
arbeidsongeschiktheid + opbouw kort verzuim + opbouw feestdagen + opbouw vakantie dagen + opbouw vakantiegeld + opbouw 
arbeidsduurverkorting + opname overige reserveringen 
Het percentage is per opslagcode (voorziening) vastgelegd in het reserveringenschema waaraan weer sectoren zijn gekoppeld.
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroe
p 

T Keuzemogelijkhede
n

Actie / resultaat

Omzet 
handmatige 
facturen

Omzet handmatige 
facturen

Opbrengsten 
handmatige 
facturen

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Omzet handmatige facturen Looncomponenten > Omzet handmatige 
facturen

Bedrag
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroe
p 

T Keuzemogelijkhede
n

Actie / resultaat

Inkoopfacturen Doorlenen Kosten 
(inkoopfactuur)

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Kosten (inkoopfactuur) Looncomponenten > Inkoopfacturen > 
Doorlenen

Bedrag

Te ontvangen inkoopnota's doorlenen Journaalrekeningen >Overige rekeningen Bedrag
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroe
p 

T Keuzemogelijkhede
n

Actie / resultaat

Inkoopfacturen ZZP Kosten 
(inkoopfactuur)

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Kosten (inkoopfactuur) Looncomponenten > Inkoopfacturen > ZZP Bedrag

Te ontvangen inkoopnota's doorlenen Journaalrekeningen > Overige rekeningen Bedrag

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Kosten (inkoopfactuur) Looncomponenten > Inkoopfacturen > ZZP Premiekorting Premiekorting 
ouderen

Resulta G Niet van toepassing Bedrag
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroe
p 

T Keuzemogelijkhede
n

Actie / resultaat

Premiekorting 
en afdrachtver-
minderingen

Premiekorting ouderen Resultaat G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Per locatie Boeken op de voor het looncomponent per 
locatie vastgelegde  grootboekrekening op 
basis van de locatie waarop de post 
betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Vermindering 
premieafdracht /
WVA

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Zie loonbelasting Boeken op de voor het looncomponent per 
loonheffingensubnummer vastgelegde 
grootboekrekening op basis van het 
loonheffingensubnummer waarop de post 
betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie loonbelasting Boeken op de per 
loonheffingensubnummer vastgelegde 
kostenplaats  op basis van het 
loonheffingensubnummer waarop de post 
betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Resultaat Looncomponenten > premiekorting en 
afdrachtverminderingen  > premiekorting 
ouderen

Bedrag 
premiekorting

Vermindering premieafdracht Looncomponenten > premiekorting en 
afdrachtverminderingen  > premiekorting 
ouderen

Bedrag 
premiekorting

Het bedrag premiekorting wordt automatisch berekend.
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroe
p 

T Keuzemogelijkhede
n

Actie / resultaat

Premiekorting 
en afdrachtver-
minderingen

Premiekorting arbeids- 
gehandicapten

Resultaat G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Per locatie Boeken op de voor het looncomponent per 
locatie vastgelegde  grootboekrekening op 
basis van de locatie waarop de post 
betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Vermindering 
premieafdracht / 
WVA

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Zie loonbelasting Boeken op de voor het looncomponent per 
loonheffingensubnummer vastgelegde 
grootboekrekening op basis van het 
loonheffingensubnummer waarop de post 
betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie loonbelasting Boeken op de per 
loonheffingensubnummer vastgelegde 
kostenplaats  op basis van het 
loonheffingensubnummer waarop de post 
betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Resultaat Looncomponenten > premiekorting en 
afdrachtverminderingen  > premiekorting 
arbeidsgehandicapten

Bedrag 
premiekorting

Vermindering premieafdracht Looncomponenten > premiekorting en 
afdrachtverminderingen  > premiekorting 
arbeidsgehandicapten

Bedrag 
premiekorting

Het bedrag premiekorting wordt automatisch berekend.
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Looncomponentspecificatie

Rubriek Looncomponenten Rekeninggroe
p 

T Keuzemogelijkhede
n

Actie / resultaat

Premiekorting 
en afdrachtver-
minderingen

Afdrachtvermindering 
onderwijs

Resultaat G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Per locatie Boeken op de voor het looncomponent per 
locatie vastgelegde  grootboekrekening op 
basis van de locatie waarop de post 
betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie locatie Boeken op de per locatie vastgelegde 
kostenplaats op basis van de locatie 
waarop de post betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Vermindering 
premieafdracht / 
WVA

G Niet van toepassing Er is nog geen keuze gemaakt

Grootboek Boeken op de grootboekrekening zoals is 
vastgelegd

Zie loonbelasting Boeken op de voor het looncomponent per 
loonheffingensubnummer vastgelegde 
grootboekrekening op basis van het 
loonheffingensubnummer waarop de post 
betrekking heeft.

P Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar 
kostenplaats

Kostenplaatsen Boeken op de kostenplaats zoals is 
vastgelegd 

Zie loonbelasting Boeken op de per 
loonheffingensubnummer vastgelegde 
kostenplaats  op basis van het 
loonheffingensubnummer waarop de post 
betrekking heeft.

S Niet van toepassing Er is geen verbijzondering naar kostensoort

Kostensoorten Boeken op de kostensoort zoals is 
vastgelegd 

Loonjournaal

Verplichte rekeninggroepen Rekening is vermeld op tabblad Debet Credit

Resultaat Looncomponenten > premiekorting en 
afdrachtverminderingen  > 
afdrachtvermindering onderwijs

Bedrag afdracht- 
vermindering

Vermindering premieafdracht Looncomponenten > premiekorting en 
afdrachtverminderingen  > 
afdrachtvermindering onderwijs

Bedrag afdraht-
vermindering

Het bedrag afdrachtvermindering onderwijs  wordt automatisch berekend.
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11. Controle en aansluiting

1.1  Aansluiting tussen loonadministratie, loonaangifte en financiële administratie

Voor de controle op de aansluiting tussen de loonadministratie en de financiële administratie worden door de 
Easyflex applicatie journaalboekingen aangeleverd. Dit geschiedt op basis van de looncomponenten die van 
invloed zijn op het loon voor de sociale verzekeringen en het loon voor de loonbelasting en premies 
volksverzekeringen. De totalen van de loonstaat moeten dan sluiten met de totalen zoals die zijn geboekt in de 
financiële administratie. 

Voor de aansluiting tussen de loonadministratie en de loonaangifte kunnen binnen de Easyflex applicatie alle 
loonaangiften op het niveau van zowel de inhoudingsplichtige als de werknemer  per aangiftetijdvak worden 
geraadpleegd.

1.2  Aansluiting tussen verloning en facturatie

Het loonproces en het factureerproces zijn gescheiden processen. Hierdoor is het mogelijk de volgorde waarin 
de processen moeten worden uitgevoerd zelf te bepalen. Eerst factureren en later verlonen of andersom is 
dus mogelijk.

Om te voorkomen dat uren wel worden verloond maar niet, of slechts voor een deel, of tegen een te lage 
marge worden gefactureerd, kunnen binnen de Easyflex applicatie instellingen worden vastgelegd. Voor de 
uitzonderingssituaties kunnen medewerkers worden geautoriseerd om hiervan af te wijken. In dergelijke 
situaties wordt vastgelegd door welke medewerker er werd geaccordeerd.

Voor iedere regel van een urendeclaratie worden statussen bijgehouden. Aan de hand hiervan kan eenvoudig 
worden nagegaan welke processen voor de betreffende regel wel of niet zijn afgewikkeld. Diverse overzichten 
kunnen worden geproduceerd op basis van de statussen (status verloond en status gefactureerd).  

1.3  Onderhanden werk 

Bij het accorderen van een urendeclaratie ontstaan statistiekgegevens per declaratie, per medewerker die 
relatiebeheerder is, per medewerker die heeft geaccordeerd, per locatie, per rayon en voor de gehele 
onderneming (werkmaatschappij). De statistiekgegevens worden samengesteld voor zowel de datum waarop 
werd geaccordeerd als de datum waarop de daadwerkelijk arbeid door de flexwerker werd verricht.

• Opboeking van de te factureren uren en van de te factureren omzet

• Opboeking van de te verlonen uren en van de te verwachten (loon)kosten

Op het moment van verlonen ontstaan statistiekgegevens per declaratie, per medewerker die relatiebeheerder 
is, per medewerker die heeft geaccordeerd, per locatie, per rayon en voor de gehele onderneming. De 
statistiekgegevens worden samengesteld voor zowel de datum waarop de urendeclaratie is verwerkt door het 
loonproces als voor de datum waarop de daadwerkelijk arbeid door de flexwerker werd verricht.

• Afboeking van de te verlonen uren en van te verwachten (loon)kosten

• Opboeking van de verloonde uren en van de werkelijke (loon)kosten

Op het moment van facturatie ontstaan statistiekgegevens per declaratie, per medewerker die 
relatiebeheerder is, per medewerker die heeft geaccordeerd, per locatie, per rayon en voor de gehele 
onderneming.  De statistiekgegevens worden samengesteld voor zowel de datum waarop de urendeclaratie is 
verwerkt door het factureerproces als voor de datum waarop de daadwerkelijk arbeid door de flexwerker werd 
verricht. 

• Afboeking van de te factureren uren en van de te factureren omzet

• Opboeking van de gefactureerde uren en van de gefactureerde omzet

Van alle statistiekgegevens kunnen overzichten worden geproduceerd.
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