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CBBS Salarisservice is opgericht
in 1960 en daarmee één van de
langst bestaande zelfstandige
salaris verwerkers. Wij zijn uit -
gegroeid tot een allround landelijk
werkend salaris servicebureau. Wij
zorgen voor snelle en accurate
berekeningen en toegankelijke
managementinformatie.
Ons uitgebreide basispakket
bespaart onze klanten tijd en geld.

Praktisch elk bedrijf, ongeacht de
omvang en CAO, kan de salaris -
verwerking door CBBS laten
verzorgen. Ook een groot aantal
accountantskantoren heeft de
verwerking van hun volledige
salarisadministratie portefeuille aan
ons uitbesteed. De slogan “CBBS
maakt tijd voor ondernemen” is
de ambitie die wij door het leveren
van kwalitatief hoogstaande
dienstverlening gestalte geven.

Eén loket
U wilt zich als ondernemer volledig kunnen richten op uw eigen

onderneming. Hier houdt CBBS rekening mee. U hoeft maar
1 telefoonnummer op te slaan als het aankomt op zaken die met

uw personeel te maken hebben. Of dit nu gaat om de
Belastingdienst of cao-afspraken, u belt CBBS.



Ook is het mogelijk om opbouw en opname van

vakantiedagen, alsmede tijd voor tijd uren, op de

loonstrook weer te geven. Wanneer de loonstrook

door CBBS is verwerkt, kunt u deze raadplegen en

downloaden vanuit uw portaal. Uiteraard is het

ook mogelijk om de originele loonstroken per post

naar u toe te zenden.  

Loonuitvoer
Naast de loonstroken ontvangt u van ons alle

benodigde en wettelijk verplichte informatie voor

uw boekhouding. De loonstaat en de journaalpost

ontvangt u zowel periodiek als cumulatief. De

journaalpost kunt u volledig aanpassen aan uw

boekhouding. Naast de voor uw organisatie

geldende grootboekrekeningnummers kunnen

wij ook de vaste teksten voor u wijzigen. Deze

vaste teksten worden automatisch overgenomen

op de loonstroken. Ook kunt u in de journaalpost

onderscheid maken tussen de verschillende

afdelingen of kostenplaatsen. 

Na verwerking van uw journaalpost kunnen wij

deze digitaal aan u aanleveren zodat u deze in

uw boekhoudprogramma in kunt lezen. Bij iedere

loonberekening ontvangt u een overzicht van de

loonkosten per werknemer per uur. Deze cijfers

worden verhoogd met een toeslag voor arbeids -

duur verkorting en/of een toeslag voor ziekterisico.

Hierbij kunt u uw eigen opslagpercentage kiezen.

Ook worden al de loonkostencijfers weergegeven

als een gemiddelde van het totale bedrijf. Voor het

uitbetalen van de door CBBS berekende netto -

lonen kunt u gebruik maken van de meegezonden

betaalstaat. 

Hier staat per werknemer weergegeven hoeveel er

naar welk rekeningnummer overgemaakt dient te

worden. Ook is het mogelijk een clieop-03 bestand

mee te sturen. Dit geeft u de mogelijkheid om de

betaalgegevens te importeren in uw bankier -

programma. 

De verwerking van uw gegevens gebeurt binnen

1 werkdag. Dit betekent dat wanneer u uw

variabelen ’s morgens vóór 11.00 uur bij CBBS

aanlevert, u ’s middags al beschikking heeft over

uw lonen in uw digitale portaal. Na uw akkoord

kunnen ook uw werknemers beschikken over hun

salarisstroken.

U kiest ervoor om uw salarissen uit te besteden. Hierdoor
hoeft u voor de lonen en salarissen nergens meer naar
om te kijken. CBBS neemt dit volledig voor haar rekening.

Salarisservice

Personeelsinformatie
Alle klanten van CBBS kunnen gebruik maken van

het werkgeversportaal via de website van CBBS.

Via dit portaal kunt u alle informatie over uw

personeel raadplegen. Denk hierbij bijvoorbeeld

aan de werk nemerskaarten die na elke wijziging 

– collectief of individueel – door CBBS worden

geactualiseerd. Ook heeft u op elk moment van

de dag via uw computer, smartphone of tablet

toegang tot het digitale archief van uw werk -

nemers. 

Dus of het nu gaat om een loonstrookje of een

zoekgeraakte jaaropgave, u heeft het met een

druk op de knop weer voor u liggen. Wij bewaren

deze gegevens 7 jaar voor u, u hoeft dus zelf niet

meer te printen en te archiveren.

CBBS biedt naast een login voor u als werkgever

de mogelijkheid tot een login voor uw werknemers.

Op deze manier kunnen zij eveneens op elk

moment en vanaf elke gewenste locatie hun eigen

loonstroken en jaaropgaven raadplegen. Extra

informatie van uw bedrijf – bijsluiter genoemd –

kan hierop ook geplaatst worden. Denk hierbij

bijvoorbeeld aan huisregels en andere

reglementen. U hoeft dus geen fysiek loonstrookje

meer aan uw werknemers te overhandigen. 

HRM Software
Naast dit portaal heeft CBBS een zeer uitgebreide

PersoneelsInformatieModule beschikbaar. In deze

module kunt u voor al uw personeel belangrijke

gegevens registeren. Voorbeelden hiervan zijn

ziekteverzuim, contracten, diploma’s tot zelfs een

verlofmodule. Wanneer u meerdere vestigingen of

afdelingen heeft kunt u per vestiging of afdeling

de informatie inzien die u nodig hebt. Uiteraard

kunt u desgewenst ook informatie delen met

collega’s en/of werknemers. Uw werknemers

hebben dus ook altijd toegang tot de voor hen

belangrijke informatie. Als u beschikt over deze

software bent u een stap dichter bij een papierloos

kantoor!

De salarisstrook
De salarisstrook die u van CBBS ontvangt geeft

duidelijk inzicht in de opbouw van het netto loon

of salaris. Dit geldt ook voor alle cumulatieve

bedragen. De vaste teksten op de loonstrook

kunnen worden aangepast aan de wensen van 

u als werkgever. 

‘CBBS kan het kaf van het koren
scheiden en heeft specialisten in
huis die maximaal overzicht hebben
op het terrein van Personeelszaken’



Digitale 
loonaangifte
CBBS verzorgt de digitale loonaangifte naar de

Belastingdienst. Elke 4 weken of maand worden de

loongegevens naar de Belastingdienst gestuurd.

Pensioenaangifte
CBBS zorgt dat alle benodigde informatie uit uw

salarisadministratie bij de pensioenadministratie

van uw pensioenuitvoerder terecht komt. 

Historische loonstaat 
en/of -loonaangifte
Hoewel het niet verplicht is stellen veel bedrijven

aan het einde van het loonjaar prijs op een

compleet historisch overzicht per werknemer.

CBBS verzorgt dit zowel voor de loonstaat als voor

de loonaangifte. U kunt een keuze maken welke

overzicht u wilt ontvangen.

Projectadministratie
Om bij te kunnen houden op welke projecten en

hoeveel uur er door uw werknemers op bepaalde

projecten wordt gewerkt heeft CBBS meerdere

geautomatiseerde oplossingen en koppelingen met

tal van externe urenregistratieprogramma’s. 

Deze oplossingen zorgen er onder meer voor

dat de ingevoerde uren direct worden gekoppeld

aan de salarisadministratie. Hierdoor hoeft u uren

niet dubbel in te voeren. Alle loonkosten worden

zo direct verdeeld naar de verschillende werken

en werkonderdelen. 

Het is vrijwel vanuit elke projectadministratie -

software mogelijk om de benodigde gegevens te

importeren. 

Geautomatiseerde
verwerking
Bij bedrijven kan het voorkomen dat iedere

verloning de werknemers hetzelfde salaris krijgen

uitbetaald. Voor deze bedrijven geldt dat u met

CBBS een dag afspreekt dat de salarissen voor u

verwerkt worden. U hoeft geen aparte mutaties

door te geven. CBBS zorgt ervoor dat de loon stro -

ken, de journaalposten en de loonaangifte voor u

worden verwerkt. Op de afgesproken dag ontvangt

u van ons een e-mail zodra de gegevens geraad -

pleegd kunnen worden in uw persoonlijke portaal.

Management
Informatie
Het management informatie systeem van CBBS

zet de gemiddelde loonkosten en gemiddelde van

personeelsgegevens, zoals leeftijdsopbouw en het

ziekteverzuim, hanteerbaar voor u op een rij. Na

verloop van tijd kunt u zelf de trends in

loonkostenontwikkeling of ziekteverzuim

waarnemen in uw bedrijf.

Consultancy
Naast het verwerken van uw salarissen kunnen

wij u ook adviseren op het gebied van personeels-

en salarisadministraties. Onze specialisten kunnen

u bijstaan in het reorganiseren van uw

administratie of het opnieuw inrichten van de

salaris administratie. 

De voor- en nadelen kunnen voor u volledig in

kaart gebracht worden, waarna u met ons advies

een weloverwogen beslissing kunt nemen. Bij

grote veranderingen op het gebied van salaris,

pensioenen of wettelijke regelingen kan het

wenselijk zijn om u en/of uw personeel te laten

voorlichten over deze wijzigingen. CBBS

ondersteunt u hierbij graag en zorgt ervoor

dat uw personeel op een begrijpelijke manier

wordt geïnformeerd.

Wanneer u onverhoopt tijdelijk niet over uw

loonadviseur kunt beschikken, kunnen wij één

van onze specialisten ter plaatse ondersteuning

laten geven met het verzorgen van uw

loonadministratie. Zo krijgen uw medewerkers

ook bij calamiteiten een goede loonstrook en hoeft

u niet halsoverkop vervanging te zoeken voor uw

zieke medewerker. De specialist van CBBS zorgt

ervoor dat bij op locatie de salarissen zonder

vertraging worden verwerkt.

Helpdesk
Als klant van CBBS kunt u gratis
gebruik maken van onze helpdesk. De
specialisten van deze helpdesk helpen
u graag antwoord te geven op al uw
vragen op personeels gebied. Of het nou
gaat om pensioen,- cao- of arbeids -
rechtelijke vragen u kunt hiervoor
zonder aarzeling contact opnemen ons
opnemen. De helpdesk is zowel per
telefoon als per e-mail te bereiken.



Salarisservice 
en -software
Bezoekadres J.C. van Markenlaan 3
Postadres Postbus 1812 

2280 DV Rijswijk

Telefoon 070 335 30 00

Internet www.cbbs.nl
E-mail info@cbbs.nl


