
 

 

 
De koppeling met uw salarispakket: dit moet u erover weten 
  
De voordelen 
 
Allereerst de voordelen van de koppeling met uw salarispakket op een rij: 
 

• Het vermindert de kans op fouten 
• De loongegevens zijn altijd actueel 
• Het levert u gebruiksgemak op  

 
 
Deze salarispakketten worden ondersteund  
 
Voordat we verder ingaan op de koppeling, is het belangrijk voor u om te weten of de 
koppeling met uw salarispakket op dit moment mogelijk is. Voor het realiseren van de 
koppeling maken we gebruik van de API’s die voor het salarispakket beschikbaar zijn. De 
koppeling kan alleen worden uitgevoerd als uw salarispakket API’s ondersteunt. 
Voorbeelden van pakketten die API’s ondersteunen zijn: Nmbrs, Afas en Loket.nl. Gebruikt 
u een ander salarispakket? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te 
bespreken.  
 
 
De richtlijnen voor het aanvragen van een koppeling 
 
Naast dat uw salarispakket API’s moet ondersteunen, zijn de richtlijnen voor het aanvragen 
van een koppeling als volgt: 
 

• Als werkgever heeft u minimaal 30 medewerkers 
• Als accountant heeft u minimaal 20 werkgevers of een totaal beheerd 

premievolume van € 50.000,- per jaar 
 
Voor zowel werkgevers als accountants geldt daarnaast dat gekeken zal worden naar de te 
verwachten rentabiliteit.  
 
 
 

Uitleg koppeling salarispakket 



 

 

 
Geen eindafrekening als u een koppeling heeft 
 
Zoals op onze website is te lezen, baseren wij uw premie en uitkering op de werkelijke 
lonen die u aan het einde van het kalenderjaar aan ons doorgeeft. Hierdoor loopt u niet 
het risico over- of onderverzekerd te zijn en ontvangt u altijd de juist uitkering, passend bij 
de loonsom. Voor deze eindafrekening brengen wij een opslag van 0,05% in rekening. 
Heeft u een salariskoppeling, dan komt de eindafrekening te vervallen. De gegevens zijn 
dan automatisch altijd actueel en bij ons bekend.  
 
 
 
 

Antwoord op veelgestelde vragen 
 
 
 
Worden verzuim- en herstelmeldingen automatisch doorgegeven? 
 
In veel gevallen geldt dat de salariskoppeling niet automatisch verzuim- en 
herstelmeldingen doorgeeft. Hiervoor moet een andere koppeling worden gemaakt. Wilt u 
hier advies over? Neem dan contact met ons op en we bespreken de mogelijkheden.  
 
 
Wat zijn de kosten per koppeling? 
 
Sazas rekent eenmalig een bedrag van € 1500,- per koppeling. Wij zorgen dat er een 
werkende koppeling wordt opgeleverd. Moeten er nog aanpassingen worden gedaan in het 
salarispakket? Dan zijn deze voor uw eigen rekening.  
 
 
Is de koppeling veilig? 
 
Bij Sazas werken we alleen met beveiligde internetverbindingen en servers die in 
Nederland gevestigd zijn. Dit geldt voor al het dataverkeer, van API’s tot de Sazas systemen.  
U bent zelf verantwoordelijk voor de dataveiligheid binnen het salarispakket tot en met de 
API.  



 

 

 
Hoe vraag ik een salariskoppeling aan? 
 
Op deze manier vraagt u een salariskoppeling bij ons aan en gaan wij vervolgens met uw 
aanvraag aan de slag: 
 
 

1) Laat via uw accountmanager of onze klantenservice weten dat u interesse hebt in 
een koppeling met uw salarispakket; 

2) Wij verzamelen uw gegevens, waaronder: het salarispakket, het aantal 
medewerkers, uw premieomzet en of er ook om een koppeling van ziek- en 
herstelmeldingen wordt gevraagd; 

3) Wij brengen de kosten in kaart en bespreken dit met u; 
4) Bent u akkoord met de kosten, dan wordt alle informatie doorgegeven aan het 

‘koppelingsteam’ binnen Sazas; 
5) Er vindt een intakegesprek plaats; 
6) Na een positief intakegesprek wordt er een planning gemaakt voor de 

implementatie; 
7) U ontvangt de overeenkomst; 
8) Is de overeenkomst getekend, dan starten wij de implementatie; 
9) De implementatie wordt getest en vervolgens opgeleverd; 
10) U ontvangt de factuur voor de koppeling.  

 
 
Kan de koppeling ook weer beëindigd worden? 
 
Heeft u besloten de koppeling toch weer te willen beëindigen, dan kunt u dat laten weten 
aan uw accountamanger of de klantenservice van Sazas. Het beëindigen van de koppeling 
is kosteloos. Wordt uw polis opgezegd, dan wordt de koppeling automatisch beëindigd. U 
heeft in dit geval nog tot 6 maanden na de beëindiging van de polis toegang tot MijnSazas. 
Tot deze datum kunt u wijzigingen nog via MijnSazas doorgeven, maar dus niet meer via de 
koppeling.  
 
 
Kan ik MijnSazas blijven gebruiken naast de koppeling? 
Is er een actieve koppeling, dan kan MijnSazas alleen worden gebruikt voor ziek- en 
herstelmeldingen. Overige gegevens, zoals in- en uitdiensttredingen en loongegevens, kunt  



 

 

 
u nog wel in MijnSazas wijzigen, maar deze zullen bij een volgende aanlevering vanuit de 
koppeling overschreven worden. Om geen gegevens kwijt te raken, is het dus aan te raden 
om MijnSazas uitsluitend voor ziek- en herstelmeldingen te gebruiken naast de koppeling.  
 
 
Gaan wijzigingen in mijn salarisadministratie automatisch naar Sazas? 
 
De gegevens in uw salarispakket worden tenminste iedere drie maanden uitgelezen en 
verwerkt via de koppeling. Op deze manier komen de gegevens uit uw salarispakket bij ons 
terecht.  
Let op: Het kan natuurlijk gebeuren dat een nieuwe medewerker zich in zijn of haar eerste 
maand ziek meldt. De gegevens van deze medewerker zijn dan nog niet uitgelezen via de 
koppeling. De gegevens van deze medewerker en de ziekmelding moeten in dit geval 
worden doorgegeven via MijnSazas. Gebeurt dit niet, dan kan de ziekmelding niet worden 
verwerkt en kan het verzuimproces niet in gang worden gezet.  
 
 
Heeft u nog vragen? 
 
Heeft u vragen over uw functionerende koppeling met ons of heeft u belangstelling voor 
het afsluiten van een koppeling? Dan kunt u bij onze klantenservice terecht. Wij zijn 
bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur via 088 56 79 100. Mailen kan ook: 
info@sazas.nl. 

 


