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Overzicht meest voorkomende meldingen in aangiftebericht 2020 

Melding Code Getoonde omschrijving Toelichting Oplossing

Fout Compas-001 Verwerk interface niet goed gegaan (naw.
cfp_sfw.verwerkmutatie:ORA-20008: CM-000258 
Begindatum rekenperiode aanwasmutatie  
(01-03-2020) sluit niet aan bij einddatum vorige 
aanwasmutatie (31-01-2020)).

Er is een aangiftebericht voor een periode 
ontvangen terwijl een voorliggend bericht nog 
niet ontvangen/verwerkt is. 

In dit voorbeeld is een bericht voor maart 2020 
aangeleverd, terwijl het bericht voor februari 2020 
nog niet ontvangen of verwerkt is.

Hoe lost u dit op? Lever de ontbrekende periode(s) met 
tijdvakcorrectie(s) aan. Had u de betreffende periode 
nog niet ingestuurd, lever die dan alsnog aan via een 
volledige aangifte. Neem contact met ons op indien u 
de tussenliggende periodes hebt aangeleverd, maar 
deze niet verwerkt zijn. 

Fout A0091 De opgegeven geboortedatum van de 
werknemer (#) * moet toebehoren aan de persoon 
die is aangeduid met het opgegeven BSN/
Sofinummer. 

De geboortedatum van de werknemer komt niet 
overeen met de persoonsgegevens behorend bij 
het burgerservicenummer.

Hoe lost u dit op? Controleer het BSN/Sofinummer 
en pas de geboortedatum aan. U kunt dit corrigeren 
met een nieuwe volledige aangifte, een aanvullende 
aangifte of een tijdvakcorrectie. 

Let op: een nieuwe volledige aangifte kunt u alleen 
indienen als u nog geen volledige aangifte heeft 
gedaan over de volgende periode. 

Fout A0042 De inkomstenverhouding met volgnummer # is 
al eerder aangemeld en wordt nu onder hetzelfde 
nummer inkomstenverhouding opnieuw 
aangemeld. Dit is niet toegestaan. Bij een nieuwe 
inkomstenverhouding dient een nieuw nummer 
inkomstenverhouding gebruikt te worden.

De werknemer is eerder in dienst geweest en 
wordt nu onder hetzelfde IKV-nummer opnieuw in 
dienst gemeld. Dit is niet toegestaan. 

Hoe lost u dit op? Gebruik voor een nieuwe 
inkomstenverhouding voor dezelfde persoon bij 
dezelfde onderneming altijd een ander volgnummer 
inkomstenverhouding. U kunt dit corrigeren met een 
nieuwe volledige aangifte, een aanvullende aangifte of 
een tijdvakcorrectie. 

Let op: een nieuwe volledige aangifte kunt u alleen 
indienen als u nog geen volledige aangifte heeft 
gedaan over de volgende periode. 
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Waarschuwing S0065 / 
P0041

De desbetreffende inkomstenverhouding is niet 
opgenomen in het desbetreffende tijdvak en wel in 
het vorige tijdvak terwijl de inkomstenverhouding 
niet is beëindigd.

De betreffende werknemer is niet opgenomen 
in dit (U)PA bericht. Dit terwijl de betreffende 
werknemer wel in voorgaande periode(s) 
voorkwam in de (U)PA berichten en niet uitdienst 
is gemeld.

Hoe lost u dit op? Beeindig de inkomstenverhouding 
uit het vorig tijdvak of neem de inkomstenverhouding 
uit het vorig tijdvak ook in dit tijdvak op. U kunt dit 
corrigeren met een nieuwe volledige aangifte, een 
aanvullende aangifte of een tijdvakcorrectie. 

Let op: een nieuwe volledige aangifte kunt u alleen 
indienen als u nog geen volledige aangifte heeft 
gedaan over de volgende periode. 

Fout S0007 De regeling is meer dan één keer 
opgegeven binnen de tijdvakaangifte van de 
inkomstenverhouding. Verwijder de teveel 
aangeleverde regelingen.

De regelingsgegevens of het productkenmerk mag 
per deelnemer maximaal 1 keer voorkomen. 

Hoe lost u dit op? Verwijder de regels met 
teveel aangeleverde regelingsgegevens of 
productkenmerken. U kunt dit corrigeren met een 
nieuwe volledige aangifte, een aanvullende aangifte of 
een tijdvakcorrectie. 

Let op: een nieuwe volledige aangifte kunt u alleen 
indienen als u nog geen volledige aangifte heeft 
gedaan over de volgende periode. 

Fout A0004 GBA-verificatie is niet geslaagd. Code 5 
Omschrijving BSN niet gevonden.

Het burgerservicenummer dat u heeft ingevuld 
kan niet worden teruggevonden in de 
Basisregistratie Personen (BRP). 

Hoe lost u dit op? Controleer of u het juiste 
burgerservicenummer heeft ingevuld. Is het BSN 
correct? Neem dan contact met ons op. Is het 
BSN onjuist, corrigeer deze dan met een nieuwe 
volledige aangifte, een aanvullende aangifte of een 
tijdvakcorrectie

Let op: een nieuwe volledige aangifte en een 
aanvullende aangifte kunt u alleen indienen als het 
betreffende tijdvak nog niet is verstreken. 
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Fout P0142 Een nieuwe inkomstenverhouding krijgt altijd 
een nieuw nummer inkomstenverhouding dat 
ongelijk is aan reeds bestaande c.q. beëindigde 
inkomstenverhoudingen van dezelfde natuurlijke 
persoon bij dezelfde administratieve eenheid.

U gebruikt een nummer inkomstenverhouding dat 
al eerder voor deze persoon is gebruikt bij dezelfde 
onderneming. Dit is niet toegestaan. 

Hoe lost u dit op? Gebruik voor een nieuwe 
inkomstenverhouding voor dezelfde persoon bij 
dezelfde onderneming altijd een ander volgnummer 
inkomstenverhouding. U kunt dit corrigeren met een 
nieuwe volledige aangifte, een aanvullende aangifte of 
een tijdvakcorrectie. 

Let op: een nieuwe volledige aangifte kunt u alleen 
indienen als u nog geen volledige aangifte heeft 
gedaan over de volgende periode. 

Fout S0076 Het nummer inkomstenverhouding mag 
niet wijzigen gedurende de looptijd van de 
inkomstenverhouding.

Het nummer inkomstenverhouding van de 
betreffende werknemer mag tijdens een actief 
lopend dienstverband niet gewijzigd worden. 

Hoe lost u dit op? Beëindig de actieve 
inkomstenverhouding of trek het nieuwe nummer 
inkomstenverhouding in en ga verder met de reeds 
bestaande inkomstenverhouding. 

U kunt dit corrigeren met een nieuwe volledige 
aangifte, een aanvullende aangifte of een 
tijdvakcorrectie.

Let op: een nieuwe volledige aangifte of een 
aanvullende aangifte kunt u alleen indienen als u nog 
geen volledige aangifte heeft gedaan over de volgende 
periode. 
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Fout P0140 Er is een natuurlijk persoon met een nieuwe 
inkomstenverhouding aangeleverd terwijl de 
bestaande inkomstenverhouding niet is beëindigd. 
Daarom wordt de inkomstenverhouding niet in 
behandeling genomen. U dient de niet beëindigde 
inkomstenverhouding alsnog te beëindigen of u 
trekt het nieuwe nummer inkomstenverhouding 
in en gaat verder met de reeds bestaande 
inkomstenverhouding.

Het nummer inkomstenverhouding van de 
betreffende werknemer mag tijdens een actief 
lopend dienstverband niet gewijzigd worden. 

Hoe lost u dit op? Beëindig de actieve 
inkomstenverhouding of trek het nieuwe nummer 
inkomstenverhouding in en ga verder met de reeds 
bestaande inkomstenverhouding. U kunt dit corrigeren 
met een nieuwe volledige aangifte, een aanvullende 
aangifte of een tijdvakcorrectie.

Let op: een nieuwe volledige aangifte of een 
aanvullende aangifte kunt u alleen indienen als u nog 
geen volledige aangifte heeft gedaan over de volgende 
periode. 

Fout A0058 Er is een wijziging van datum aanvang van 
de inkomstenverhouding bij deelnemer met 
burgerservicenummer #, maar deze wijziging 
valt in een ander tijdvak dan nu is aangeleverd. 
Er moet een TVC worden aangeleverd van 
het tijdvak waarin datum aanvang van de 
inkomstenverhouding valt.

U heeft in het huidige tijdvak voor de 
betreffende werknemer een datum aanvang 
inkomstenverhouding doorgegeven die afwijkt van 
de datum die bij ons bekend is. 

Hoe lost u dit op? Stuur correcties in over de 
tussenliggende periode(n) waarin de nieuwe datum 
aanvang inkomstenverhouding is gestart. U kunt dit 
corrigeren met een tijdvakcorrectie.

Informatief A0032 De datum indienst van de inkomstenverhouding is 
verschoven. Reden tot extra controle!

U heeft in het huidige tijdvak voor de 
betreffende werknemer een datum aanvang 
inkomstenverhouding doorgegeven die afwijkt van 
de datum die bij ons bekend is. 

Hoe lost u dit op? Stuur correcties in over de periode(n) 
waarin de nieuwe inkomstenverhouding is gestart. 
U kunt dit corrigeren met een tijdvakcorrectie.



Mijn pensioenaangifte

Melding Code Getoonde omschrijving Toelichting Oplossing

Fout A0047 / 
A0003

Er is meer dan 1 actieve inkomstenverhouding 
aanwezig bij een persoon binnen hetzelfde 
loonheffingennummer.

U geeft voor één werknemer binnen 
dezelfde onderneming meerdere actieve 
inkomstenverhoudingen door. Dit is in de 
meeste gevalllen niet toegestaan. Wij vragen uw 
nadrukkelijke aandacht. 

Is dit juist? Neem dan contact met ons op. Is dit onjuist? 
Trek dan het onjuiste IKV volgnummer in en herstel 
het juiste IKV volgnummer via een correctie. U kunt 
dit corrigeren met een nieuwe volledige aangifte, een 
aanvullende aangifte of een tijdvakcorrectie.

Let op: een nieuwe volledige aangifte of een 
aanvullende aangifte kunt u alleen indienen als u nog 
geen volledige aangifte heeft gedaan over de volgende 
periode. 

Fout 0036 Er is meer dan één inkomstenverhoudingInitieel 
en/of InkomstenverhoudingIntrekking 
aangeleverd met eenzelfde combinatie 
van Burgerservicenummer (#) en nummer 
Inkomstenverhouding (#) in tijdvak dat start op (#).

Deze werknemer komt in het bericht meerdere 
keren voor met dezelfde inkomstenverhouding, 
BSN en tijdvak. Dit is niet toegestaan. Een BSN 
mag in een bericht maar 1 keer voorkomen 
binnen hetzelfde tijdvak met hetzelfde 
inkomstenverhoudingnummer. Het hele bericht 
wordt afgekeurd.

Hoe lost u dit op? Lever het volledige aangiftebericht 
opnieuw aan door middel van een nieuwe volledige 
aangifte. 

Let op: een nieuwe volledige aangifte of een 
aanvullende aangifte kunt u alleen indienen als u nog 
geen volledige aangifte heeft gedaan over de volgende 
periode. 


