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Lokaal, SAAS of In Service 
De meeste administraties (denk aan de boekhouding, de voorraadadministratie een urenadministratie 
of natuurlijk de salarisadministratie) worden ondersteund door een softwarepakket dat lokaal is te 
installeren (op een PC of een server) of dat via het SAAS (Software as a Service) model beschikbaar 
wordt gesteld via internet. In beide gevallen heeft u zelf de volledige regie in handen en voert u alle 
administratieve handelingen met de software zelf uit (denk aan het invoeren van boekingen, het 
opvragen van overzichten en de eindejaarverwerking).  
 
Naast lokaal te installeren salarissoftware en software die via het SAAS model wordt aangeboden 
kennen we voor de salarisadministratie ook het model van Salaris Service verwerking. Bij Salaris 
Service verwerking (In Service) levert de werkgever de mutaties aan en wordt de verwerking van de 
salarisadministratie (berekenen, vervaardigen loonstroken, aangiftes richting Belastingdienst en 
eindejaarverwerking) centraal uitgevoerd door een Salaris Service Bureau. Aan de werkgever wordt 
dan software beschikbaar gesteld om (dienstverband)mutaties op te geven en om informatie te 
raadplegen. Hierbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van het SAAS model. Ook werknemers 
kunnen dan on-line toegang krijgen tot de salarisadministratie, bijvoorbeeld om loonstroken op te 
vragen of mutaties door te geven, zoals een adreswijziging. Deze laatste ontwikkeling wordt ook wel 
aangeduid als Employee Self Services (ESS). 
 
Salaris Serviceverwerking kan plaatsvinden via organisaties als ADP en AFAS die daarvoor zelf 
software hebben ontwikkeld of via een administratiekantoor (al dan niet specifiek gericht op salaris 
service verwerking) dat gebruikt maakt van software van een derde. 
 
Deze marktanalyse richt zich op salarissoftware die aangeboden wordt via alle genoemde modellen. 
Er wordt geen inzicht geboden in de administratiekantoren die salaris service verwerking aanbieden 
via software van derden. 
 
Zelf de salarisadministratie doen of uitbesteden 
In de huidige tijd van recessie letten ondernemers weer meer op de kosten. Met name in het MKB 
speelt dan de vraag of de boekhouding en salarisadministratie uitbesteed wordt aan een 
administratiekantoor of in eigen beheer wordt gevoerd. Los van de kosten moet natuurlijk ook 
rekening gehouden worden met administratieve kennis van de ondernemer als het gaat om het voeren 
van een administratie in eigen beheer. Het volgen van een cursus op het gebied van boekhouden of 
salarisadministratie kan dan uitkomst bieden, voordat over wordt gegaan tot aanschaf van 
salarissoftware. Bij de aanschaf van salarissoftware moet gelet worden op de kosten per jaar. Bij een 
lokale toepassing kan sprake zijn van eenmalige licentiekosten en een jaarlijks bedrag voor updates 
en support. Ook wordt wel gewerkt met licentiekosten per jaar (al dan niet inclusief support). Bij het 
SAAS model en bij Salaris Service verwerking is veelal sprake van een bedrag per medewerker of per 
verloning. Lang niet alle leveranciers geven ons duidelijkheid over de kosten of melden die 
bijvoorbeeld op hun website. Laat u daarom vooraf goed voorlichten.        
 
Digitaal pensioengegevens aanleveren met één druk op de knop 
De overheid streeft naar administratieve lastenverlichting voor ondernemers. Zo is enkele jaren 
geleden een nieuwe loonaangifte geïntroduceerd door de Belastingdienst en het UWV. Een ander 
belangrijk deel van administratieve lasten voor ondernemers komt voort uit pensioenregelingen, 
meestal als gevolg van CAO afspraken. 
 
De basis voor een goede pensioenuitvoering is de gegevensaanlevering door werkgevers en 
accountants- administratiekantoren die namens de werkgever de gegevens aanleveren. Dit is dan ook 
het startpunt om tot lastenverlichting voor de werkgever te komen. Syntrus Achmea werkt samen met 
de salarispartijen aan het initiatief voor een uniform 'Pensioen aangifte bericht'. Dit is een directe 
koppeling tussen de salarisadministratie van de werkgever en de pensioenadministratie. Hierbij wordt 
aangesloten op de bekende werkwijze van de belastingdienst. Voor de werkgever betekent dit straks 
letterlijk met één druk op de knop digitaal de gegevensaanlevering afhandelen vanuit de 
salarisadministratie. Hierdoor neemt de kwaliteit van de data als basis voor de overige processen 
sterk toe. Periodiek (meestal maandelijks of vier-wekelijks) ontvangt Syntrus Achmea geautomatiseerd 



de stand van de salarisadministratie. Het bijwerken van de eigen salarisadministratie volstaat voor de 
werkgever of het administratiekantoor. Er vindt een directe en duidelijke terugkoppeling plaats 
waardoor de kwaliteit van data nog verder toeneemt. 

Het enthousiasme onder de salarissoftware leveranciers is groot. Acht salarissoftware leveranciers 
nemen inmiddels actief deel aan de bouw en een pilot. De bedoeling is dat al eind van dit jaar de 
gegevensaanlevering zal plaatsvinden door een aantal werkgevers van verschillende fondsen. De 
brede uitrol van de salariskoppeling vindt plaats vanaf medio 2010. 

Doelstelling is 98% van de werkgevers die bij de Pensioenfondsen waarvoor Syntrus Achmea de 
administratie voert worden aangesloten op de salariskoppeling. Voor de overige werkgevers waar 
geen mogelijkheden zijn voor de salariskoppeling blijft gegevensaanlevering via een webportaal 
mogelijk. 

In co-makergroepen worden de ervaringen besproken en op het sharepoint www.pensioenaangifte.nl 
worden ervaringen en documenten gedeeld. 

Het 'Pensioen aangifte bericht' is een open standaard die ook ingezet kan worden door andere 
pensioenfondsen en –uitvoerders. Verwacht wordt dat de meeste leveranciers van salarissoftware 
zullen aansluiten op deze standaard en dat ook andere pensioenfondsen- en uitvoerders zullen 
volgen. De utopie dat pensioenuitvoerders hun verschillende oplossingen inruilen voor één uniforme 
oplossing kan dan wel eens bewaarheid worden. Dat laatste scheelt zowel de ontwikkelaars van 
salarissoftware als de gebruikers van deze software een hoop zorgen. Zo komt administratieve 
lastenvermindering opeens erg dichtbij. 
 
Nog meer digitaal 
Als het gaat om de salarisadministratie dan heeft lokale software nu nog de overhand, maar het SAAS 
model wint steeds meer terrein. Over een aantal jaar zal het SAAS model de markt domineren. Het 
valt moeilijk te voorspellen of we het dan hebben over drie of tien jaar. Nieuwe aanbieders van 
salarissoftware en feitelijk administratieve software in het algemeen zien we in elk geval meestal direct 
kiezen voor het SAAS model. En bestaande aanbieders van administratieve software investeren 
steeds meer in het SAAS model. De overgang van MS/Dos naar Windows is ook niet in een dag 
gegaan en dat zelfde verwachten we bij de overgaan van lokale software naar het SAAS model. Naast 
een complete SAAS oplossing zien we ook dat voor bepaalde functies steeds meer gebruik gemaakt 
wordt van internet. Zo biedt de meeste salarissoftware inmiddels de mogelijkheid om de salarisstrook 
per email aan medewerkers te kunnen zenden. En, het al eerder genoemde, Employee Self Service 
(ESS) komen we ook steeds meer tegen. Een andere ontwikkeling is het geheel automatisch digitaal 
uitwisselen van informatie met andere systemen, zonder aparte exportbestanden die eerst overgezet 
moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanleveren van (loon)journaalposten aan de 
boekhouding. Toepassingen die werken via het SAAS model kunnen dan automatisch informatie met 
elkaar uitwisselen, zonder tussenkomst van de gebruiker. We noemen dit laatste ook wel webservices.       
 
Extraterritoriale werknemers  
Deze jaarlijkse marktanalyse geeft aan in hoeverre bepaalde (belasting)regelingen ondersteund 
worden door salarissoftware. Specifiek wordt dan gevraagd naar ondersteuning van regelingen voor 
de bouw, uitzendbureaus, beroepssporters & artiesten en regelingen voor thuiswerk, aannemen van 
werk en huispersoneel. Omdat we steeds meer te maken krijgen met grensoverschrijdend werk wordt 
nu ook aangegeven of rekening wordt gehouden met regelingen voor extraterritoriale werknemers. Dit 
zijn werknemers die naar een ander land worden uitgezonden of vanuit een ander land in Nederland 
komen werken. Voor de exacte en actuele regelingen die gelden voor extraterritoriale werknemers 
verwijzen wij naar de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Bij de selectie van 
salarissoftware adviseren wij om de ondersteuning van regelingen voor extraterritoriale werknemers 
vooraf goed door te nemen. Feitelijk geldt dat voor alle, al dan niet bijzondere, regelingen die voor uw 
onderneming gelden.  
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