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Datum: oktober 2021   

 

Onderwerp 

Einde jaar/ opstart nieuwe jaar 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Het einde van het jaar 2021 is in zicht. De laatste salarisverwerkingen staan voor de 

deur. Reden voor ons om u op een aantal zaken te attenderen. 

 

o Zijn alle declaratie van het personeel m.b.t. het lopende jaar al uitbetaald? 

o Zijn alle uren/dagen al uitbetaald? 

o Maakt u gebruik van onze HR- en Salarispakket vragen wij u om de openstaande 

aanvragen af te handelen. 

o Zijn al de netto betalingen ook verwerkt in de Salarisadministratie? Zo niet, geef 

de bedragen dan alsnog aan ons door, zodat dit nog in de laatste verwerking van 

dit jaar kan worden gecorrigeerd. 

o Zijn er werknemers van auto gewisseld? Op de loonspecificatie wordt rechtsboven 

het kenteken vermeld. Zijn deze gegevens correct? Zo niet, geef het aan ons 

door. 

o Zijn alle bekeuringen ingehouden bij het personeel? 

o Loonkostenvoordeel (LKV) voor werkgevers. Neemt u 1 of meerdere oudere 

werknemers of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst? Dan komt u in 

aanmerking voor het Loonkostenvoordeel (LKV). Het LKV is een jaarlijkse 

tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of 

werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst 

nemen of houden. 

o Gebruikelijk loon DGA 2021 is in principe € 47.000,--  

o Is er een regeling S&O-afdrachtvermindering van toepassing. Is deze correct 

verwerkt? Stuur bij twijfel nogmaals een kopie van de desbetreffende beschikking 

op. 

o Tenslotte wijzen wij nog op de zogenaamde vrije ruimte binnen de 

WerkKostenRegeling; 

- Heeft u nog ruimte? Wellicht kunt u deze nog inzetten. 

- Is er meer geboekt op de vrije ruimte dan de vrijstelling groot is dient er in 

periode 1 of 2 van volgend jaar een zogenaamde eindheffing van 80% worden 

meegenomen in de loonaangifte. 

Zijn er nog vragen neem dan contact met ons op.  
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Afsluiten salarisadministratie 2021. 

 

In week 1 van 2022 sluiten wij 2021 af, eventuele mutaties kunt u doorgeven tot uiterlijk 

7 januari 2022. Door deze werkzaamheden worden de salarissen van de 1e periode 

mogelijk later verwerkt. Wij zijn ook afhankelijk van de te verstrekken gegevens en de 

nieuwe update van de software. Wij gaan er echter vanuit dat de verwerking voor het 

eind van de 1e periode is gerealiseerd. 

 

Voorbereidingen aanpassingen salarisadministratie 2022 

 

Wilt u voor de eerste salarisrun van januari/periode 1 2022 eventuele wijzigingen zoals 

salarisaanpassing, (pensioen)forfaits etc. tijdig aan ons doorgeven? 

 

Dient als gevolg van de veranderde omstandigheden de vaste (reis)kosten nog per 1 

januari aan te passen? 

Gaan of blijven uw medewerkers thuiswerken, u mag geen reiskosten vergoeden op de 

desbetreffende dag.  

Vanaf 1 januari 2022 mag u wel een thuiswerkvergoeding van € 2,-- per dag vergoeden. 

De vergoeding is bedoeld als compensatie voor de extra kosten die een werknemer 

vanwege thuiswerken maakt. Te denken valt aan de kosten van verwarming en koffie. 

De thuiswerkvergoeding kan niet samen met een reiskostenvergoeding worden betaald 

op dagen dat de werknemer zowel thuis als op de zaak werkt. Er moet dan gekozen 

worden welke vergoeding er verstrekt zal worden. 

 

Tip! 

Ga met uw personeel tijdig in overleg met betrekking tot het aanpassen van de huidige 

regelingen inzake thuiswerkvergoedingen. 

 

Bent u met ingang van 1 januari (geen) eigen risicodrager voor de WGA geworden? 

Graag ontvangen wij een kopie van de desbetreffende beschikking van de 

belastingdienst. 

 

Graag ontvangen wij een kopie van de Mededeling loonheffingen Gedifferentieerd 

premiepercentage Werkhervattingskas. 

Bovengenoemde beschikkingen zijn vanaf november 2020 door de belastingdienst 

verstuurd. Wilt u na ontvangst van deze beschikkingen een kopie naar ons toesturen of 

mailen naar info@advado.nl. 

Tevens ontvangen wij graag de aangiftebrief loonheffingen jaar 2022 van u. 

 
 

 

mailto:info@advado.nl


  
 

 

Bezoekadres 

Gerdina’s Hof 11 

4191 MX Geldermalsen 

 

Postadres: 

Postbus 42 

4190 CA Geldermalsen 

 

Tel: +31 345-568536 

Fax: +31 345-568969 

E-mail: info@advado.nl 

KvK: 11052340 

 

 

E-Herkenning 

Het UWV en diverse bedrijfspensioenfondsen zijn overgestapt naar E-Herkenning. Het is 

voor ons niet meer mogelijk om voor u de (pensioen)administratie te doen zonder een 

ketenmachtiging. Wilt u de (pensioen)administratie door ons laten verzorgen is het 

noodzakelijk een ketenmachtiging af te sluiten tussen uw onderneming en Advado.  

Deze machtiging kost €25,- per jaar, wij zullen dit op enig moment via een factuur in 

rekening brengen. 

Wij horen graag of u de machtiging wil afsluiten. Zo ja, dan ontvangt u per e-mail de 

machtigingsformulieren om de ketenmachtiging te activeren. Indien u ervoor kiest om 

geen ketenmachtiging af te sluiten bij ons dan zult u met uw eigen E-Herkenning (indien 

aangeschaft) zelf de pensioenadministratie moeten voeren.  

Graag ontvangen wij z.s.m. een reactie zodat wij indien gewenst de ketenmachtiging 

voor u aan kunnen vragen.  

 

Tarieven 2022  

De tarieven met betrekking tot de salarisverwerking worden met ingang van 1 januari 

2022 met gemiddeld 3% verhoogt. 

 

Remedie Arbo – Op weg naar beter! 

U heeft het vast meegekregen dit jaar, ADVADO heeft een nieuwe zusteronderneming die 

arbodienstverlening aanbiedt. Heeft u al overwogen om de overstap te maken naar 

Remedie Arbo?  

Voor u, als ADVADO klant, zijn er vele voordelen wanneer u besluit de overstap te 

maken: 

• Dienstverlening op maat, wij kennen u en anticiperen op uw wensen 

• Korting als ADVADO-klant 

• Geen dubbele invoer, de gegevens van uw medewerker zijn reeds bij ons bekend 

• Het loket voor al u personeelsvragen, ook als er verzuim optreedt 

• Persoonlijke begeleiding die u en uw werknemer verder helpt 

 

Heeft u al overwogen om de overstap te maken naar Remedie Arbo? 

 

Wilt u informatie ontvangen over Remedie Arbo of een vrijblijvend gesprek? Neem 

contact met ons op of kijk even op de website (www.remediearbo.nl).  
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Bereikbaarheid tijdens rond de feestdagen 

Tenslotte, ons kantoor is van 24 tot en met 30 december beperkt bereikbaar.  

Van 31 december t/m 2 januari zijn wij gesloten. Gedurende genoemde periode zijn wij 

wel per mail bereikbaar. 

 

Bij vragen of twijfel kunt u ons bellen of mailen. Wij geven u graag advies. 

 

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het team van ADVADO B.V.  
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