
 

Bijlage servicebericht 

Stap 1: Maak je reserveringen inzichtelijk 

 

Ga naar [Werkgever | Onderhoud | Reserveringen] en bekijk welke reserveringen er actief zijn.  

 

 
Afbeelding 1; Onder reserveringen vind je alle (maximaal 8) (in)actieve reserveringen terug 

 

Wanneer je dubbelklikt op een reservering kun je zien hoe de aansturing voor de loonaangifte is. 

Hierbij zijn 3 opties mogelijk: 

 

0 – Vakantiebijslag 

1 – Arbeidsvoorwaardenbedrag (dit was voorheen ‘Extra periode salaris’) 

2 – Niet van toepassing 

 

 
Afbeedling 2; Reservering 2 staat bij deze werkgever aangestuurd op ‘Arbeidsvoorwaardenbedrag’ 
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Vaak zal een 13e maand of eindejaarsuitkering al op ’1 – arbeidsvoorwaardenbedrag’ staan. Dit is het 

geval als een reservering eerder al op ’extra periode salaris’ stond.  

 

Stap 2: Check cao en beoordeel aan de hand van de volgende vragen of de actieve reserveringen in 

Delta HRP juist zijn aangestuurd voor de loonaangifte: 

 

1. Is er alleen een vakantiebijslag reservering actief? 

Dan hoef je niks te doen. De reservering voor vakantiebijslag staat in Delta HRP altijd op reservering 1. 

Die staat automatisch aangestuurd op de juiste optie ’0 – vakantiebijslag’. 

 

2. Bestaat er naast vakantiebijslag nog een reservering, zoals een 13e maand of 

eindejaarsuitkering? 

Beoordeel dan of deze voldoet aan de voorwaarden van het arbeidsvoorwaardenbedrag zoals in het 

servicebericht is beschreven. 

Zo ja, dan moet de reservering voor de loonaangifte op ’1 – arbeidsvoorwaardenbedrag’ staan. 

Zo nee, dan moet deze op ’2 – niet van toepassing’. 

 

3. Is er sprake van een keuzebudget en is de vakantiebijslag daarvan een onderdeel? 

Als de vakantiebijslag onderdeel is van een door de werknemer te besteden keuzebudget, dan moet het 

veld loonaangifte in reservering 1 in Delta HRP worden aangestuurd op ‘’arbeidsvoorwaardenbedrag’’ of 

‘’niet van toepassing’’ afhankelijk van hoe u het keuzebudget in de andere reservering heeft ingericht. 

Deze wijziging moet een ingangsperiode krijgen van periode 1-2022. 

 

Let op!  

Als in Delta HRP reserveringen worden opgebouwd die niet voldoen aan de voorwaarden (bijvoorbeeld 

een winstuitkering die NIET gegarandeerd wordt uitgekeerd) dan moet de reservering voor de 

loonaangifte worden aangestuurd met ’niet van toepassing’. 

 

Stap 3: Neemt contact op met BCS als er een wijziging moet plaatsvinden 

Heb je de reserveringen doorlopen en denk je dat er iets moet worden aangepast? Neem dan contact op 

met ons Klant Contact Center. Onze salarisprofessionals helpen je graag om de aanpassing te maken.  

 

 

 


