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1. Delta HRP - SALARIS 

 NOW 5 

Voor de maanden november en december 2021 heeft het kabinet de Tijdelijke noodmaatregel 
overbrugging voor behoud van de werkgelegenheid (NOW) heringevoerd.  
In Delta HRP is het overzicht Loonsom NOW5 beschikbaar vanaf de eerstvolgende periode die wordt 
verwerkt. 

 Functie Snelkoppelingen in Delta HRP komt te vervallen  

Door de verbeterde functionaliteit van de module Documentenbeheer komt de functie ‘Snelkoppelingen’ 
in Delta HRP met ingang van 1 april 2022 te vervallen. Hier werden in het verleden documenten 
opgeslagen.  

Beschik je over de licentie Documentenbeheer in BCS Online? Dan kun je de documenten onder 
‘Snelkoppelingen’ overzetten naar Documentbeheer. Dit kan via een conversietool die per 1-1-2022 
beschikbaar komt bij ‘Snelkoppelingen’.  
 
Maak je (nog) geen gebruik van BCS Online of de module Documentenbeheer, maar wil je de 
documenten onder ‘Snelkoppelingen’ wel behouden? Neem dan contact op met je accountmanager voor 
een passende oplossing. 

 Bij [Werknemer | Variabel] minteken invoeren niet meer mogelijk 

Bij [Werknemer | Variabel] kon je in het veld 'Looncomponent' een '-' ingeven. Daarmee werd geregeld 
dat de vaste mutaties niet werden meegenomen in de salarisberekening. Aangezien dit soms ook per 
ongeluk gebeurde (waardoor een foutieve strook werd berekend), is het vanaf nu niet meer mogelijk 
hier nog een '-' in te geven. In plaats daarvan is het nu mogelijk op de icoontjes met de '+' en de '-' te 
klikken.  

Het is nog wel mogelijk de '+' in te geven in het veld 'Looncomponent'. 

 Signalering Loonheffingspercentage Bijzonder Tarief 

De zwarte signalering 'Loonheffingspercentage ... (o.b.v. € ...) zou bij herberekening uitkomen op ... 
(o.b.v. € ...)' werd niet meer getoond. Vanaf nu is deze signalering weer terug. 

 Aanmaken dienstverband transitievergoeding verbeterd 

Wanneer je een dienstverband voor de uitbetaling van de transitievergoeding aanmaakt, worden 
gegevens uit het oude dienstverband overgenomen. Voor een aantal velden was deze overname niet 
juist of terecht. Daarom is de overname van de volgende velden aangepast: 

-Fte     => wordt op 0 gezet 
-Parttime percentage  => wordt op 0 gezet 
-Uren per week   => wordt op 0 gezet 
-Periode dagen    => wordt leeg gemaakt 

-Max uren per week   => wordt leeg gemaakt 
-Incidentele inkomstenvermindering=> wordt leeg gemaakt 
 

 Aanmaakdatum bestand in klantportaal 

In het klantportaal krijgen bestanden die in dezelfde verwerking zijn gedraaid, vanaf nu exact dezelfde 
'Aanmaakdatum/tijd'. 

Bestanden die al in het klantportaal staan, houden de oude 'Aanmaakdatum/tijd'. Deze aanpassing is dus 
alleen van toepassing op bestanden die vanaf nu zullen worden toegevoegd in het klantportaal. 
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 Looncomponenten Uitkering werknemersverzekeringen 

Per 1 januari 2022 moeten uitkeringen werknemersverzekeringen worden vermeld in de loonaangifte in 
o.a. de rubriek ’Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering’. Om dit te kunnen bewerkstelligen 
is het noodzakelijk dat uitkeringen van werknemersverzekeringen op een aparte looncomponent worden 
geboekt. 

Daarom zijn in de versie 2021.4.1.0. de volgende looncomponenten toegevoegd: 
610 - ZW-uitkering 
611 - WAZO-uitkering 
612 - WIEG 
613 - WAO-uitkering 
614 - IVA-uitkering 
615 - WGA-uitkering 
616 - WIA-uitkering 
617 - WW-uitkering 
620 - Aanvulling ZW-uitkering 
621 - Aanvulling WAZO-uitkering 
622 - Aanvulling WIEG 
623 - Aanvulling WAO-uitkering 
624 - Aanvulling IVA-uitkering 
625 - Aanvulling WGA-uitkering 
626 - Aanvulling WIA-uitkering 
627 - Aanvulling WW-uitkering 

In ons servicebericht van 25 november jl. vind je hierover meer uitleg. Tevens zullen we je begin januari 
verder informeren over dit onderwerp. 

 Loonstroken en jaaropgaves als PDF via Webservice 

Via de BCS Webservice bestaat vanaf nu de mogelijkheid de loonstroken en jaaropgaves als PDF op te 
vragen. Hiermee kunnen loonstroken bijvoorbeeld in een eigen intranetomgeving of app worden 
getoond.   

Heb je interesse in deze nieuwe mogelijkheid? Neem dan contact op met je accountmanager.  
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2. Delta HRP - MODULES 

 Mogelijkheid tot uitsluiten overwerk 

Onder [Aan- en Afwezigheid | Tabellen | Types] is de nieuwe optie 'Overwerk uitsluiten' toegevoegd. 
Hiermee kun je bij een type met Eenheid 'Uren' en 'Gecalculeerd' = JA aangeven of dit type moet 
worden uitgesloten bij het bepalen van overwerk. De tijd geboekt op dit type wordt dan voor overwerk  
niet meegeteld. 

 Uitbreiding filtering Rapportage Variabel  

Bij het invullen van een ‘eigen’ filter kun je de term ‘vandaag’ gebruiken in combinatie met + of – een 
aantal dagen. 

 

 
 

 Kolommen sorteren bij Jaarovergang in Aan- en Afwezigheid 

Bij de jaarovergang in Aan- en Afwezigheid is het nu mogelijk op alle kolommen te sorteren.  

 Medewerker met oproepovereenkomst in Ziekteregistratie 

Bij de ziekteregistratie wordt de 'categorie' in combinatie met het feit of een medewerker al dan niet een 
oproepkracht is, gebruikt om bijvoorbeeld het aantal onbetaalde ziektedagen te regelen. Om beter 
inzichtelijk te maken of een medewerker al dan niet een oproepovereenkomst heeft, is achter het veld 
'categorie' een knop geplaatst. Hiermee kun je testen of de geselecteerde werknemer op de eerste dag 
van de ziekte al dan niet een oproepovereenkomst heeft.  

 Excelbestanden uit de Planner 

Excel output bestanden uit de Planner worden voortaan default xlsx bestanden. 
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