
 

 

TOELICHTING UPA FOUTMELDINGEN 

Inleiding 
Natuurlijk doet u er alles aan om de Uniforme Pensioen Aangiftes tijdig en correct aan te leveren. Maar dat is niet altijd eenvoudig en er kunnen wel eens fouten in de aangifte zitten. Als 
AZL een of meer fouten constateert, dan krijgt u hiervan een terugkoppeling. Hiervoor worden de gestandaardiseerde foutmeldingen van het SIVI gebruikt. En behalve de SIVI-controles, 
worden ook nog een aantal controles door AZL uitgevoerd. 
In dit document is beschreven welke fouten naar u worden teruggekoppeld, wat de meldingen daarbij zijn en op welke manier u een correctie moet doorgeven.  

Soorten correcties 
Een correctie geeft u altijd door over een bepaalde periode, een zogenoemd tijdvak. Afhankelijk van de frequentie waarmee u pensioengegevens doorgeeft is zo’n tijdvak iedere vier 
weken of iedere maand. Afhankelijk van uw aanleverwijze, het kalenderjaar en het tijdvak levert u correcties op verschillende manieren aan. 

• Een correctie geeft u altijd door via een nieuwe aangifte, een tijdvakcorrectie of een losse correctie. U kunt een correctie op drie manieren aanleveren: 
• Volledige Aangifte: deze aangifte bevat alle werknemers die in dienst zijn en wordt voor elke periode ingestuurd.  
• Aanvullende Aangifte: deze aangifte bevat alle werknemers waarvan u een aanvulling wilt doen op een eerder ingezonden volledige aangifte. 
• Correctie Aangifte: deze aangifte stuurt u in over een periode waarvoor u eerder een volledige aangifte heeft ingestuurd. Een correctie aangifte over het lopende aangiftejaar wordt 

altijd samengevoegd met een volledige aangifte en/of aanvullende aangifte.  
• Losse Aangifte: deze aangifte stuurt u in als u een correctie over een voorgaand jaar wilt insturen. In dit geval wordt de correctieaangifte niet samengevoegd met een volledige 

aangifte.  
  

Let op! Indien de oplossing voor de fout aangeeft dat u een nieuwe volledige aangifte of een aanvullende aangifte moet indienen, dan kan dit alleen als de aangiftetermijn nog niet 
verstreken is en u nog geen volledige aangifte heeft gedaan over de volgende periode. 

In dit bestand zijn alle UPA-foutcodes opgenomen en geen PA-foutcodes. Indien u een PA-foutcode heeft, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van AZL, via info@azl.eu of 
telefonisch. 

  

Versie 
2022 0.1 



 

 

Hoe geeft u correcties door? 

In onderstaande tabel staat samengevat hoe u de verschillende soorten correcties door kunt geven en wat het resultaat in de administratie is. 

Correctie Mogelijke actie(s) Resultaat 

Correctie over een nog niet verstreken tijdvak. 
Een tijdvak is nog niet verstreken als de uiterste 
aangiftedatum nog niet verstreken is en er nog geen 
volledige aangifte voor het volgend tijdvak is ingediend. 

1. Aanbieden van een nieuwe Volledige Aangifte (VA) via 
uw salarispakket. 

VA: Deze aangifte overschrijft al uw eerder ingezonden 
gegevens over dat tijdvak. 

 

2. Aanbieden van een Aanvullende aangifte (AA) via uw 
salarispakket.1 

AA: Deze aangifte overschrijft alleen de gegevens van 
werknemers waarvoor zich een wijziging heeft 
voorgedaan. 

Correctie over een verstreken tijdvak in het huidige 
kalenderjaar. 

Geef een tijdvakcorrectie (TVC) door via uw salarispakket. 
Dat kan door uw correctie mee te nemen in de 
eerstvolgende Volledige Aangifte. 

Een tijdvakcorrectie wordt tijdens uw eerstvolgende 
aangifte door het systeem automatisch herkend en 
gecorrigeerd in de administratie. 

Correctie over een tijdvak uit een voorgaand kalenderjaar.2 Geef een losse correctie door via uw salarispakket. Neem 
hiervoor voorafgaand contact met AZL op. Neem deze 
correctie(s) niet op in een Volledige Aangifte. 

Deze losse correcties worden door AZL gecorrigeerd in de 
administratie. 

Correctie over een tijdvak waarover u niet meer 
aangifteplichtig bent. 

Geef een losse correctie door via uw salarispakket. Neem 
hiervoor voorafgaand contact met AZL op. Neem deze 
correctie(s) niet op in een Volledige Aangifte. 

Deze losse correcties worden door AZL gecorrigeerd in de 
administratie. 

 

                                                            
1  Niet ieder salarispakket ondersteunt een Aanvullende Aangifte (AA). 
2  Deze correctie moet betrekking hebben op een voorgaand kalenderjaar waarin uw onderneming / organisatie zijn gegevens aanleverde via pensioenaangifte bij AZL. Voor alle overige aanleverwijzen en/of vormen 

kunt u contact met AZL opnemen. 

https://www.mijnpensioenadministratie.nl/pensioenaangifte/contact-met-azl/
https://www.mijnpensioenadministratie.nl/pensioenaangifte/contact-met-azl/
https://www.mijnpensioenadministratie.nl/pensioenaangifte/contact-met-azl/


 

 

Hieronder staan de meldingen die u op uw inzendingen kunt krijgen. Het merendeel van de meldingen vindt u ook terug bij de UPA-downloads van het SIVI, maar niet allemaal, sommige 
zijn eigen AZL-meldingen. 

 Code Soort melding Melding Toelichting Oplossing 

1. 0014.1 Fout (F) Loonheffingennummer heeft geen 
geldige waarden. Geldig is elfproef. 
Corrigeer de aangifte. 

Het fiscaal nummer moet aan de volgende 
elfproef voldoen: 
beschouw de cijfers op de posities van het 
nummer van links naar rechts als a0, a1, a2, 
a3, a4, a5, a6, a7 en a8 
het nummer voldoet aan de elfproef indien 
a8 gelijk is aan de restwaarde van de 
volgende berekening: 
(9*a0 + 8*a1 + 7*a2 + 6*a3 + 5*a4 + 4*a5 + 
3*a6 + 2*a7) / 11. 

U dient het bericht in zijn geheel opnieuw 
gecorrigeerd in te zenden. 

2. 0036 Fout (F) Er is meer dan één 
inkomstenverhouding Initieel en/of 
Inkomstenverhouding Intrekking 
aangeleverd met eenzelfde 
combinatie van BSN en nummer 
inkomstenverhouding voor hetzelfde 
tijdvak. 

De combinatie BSN en nummer 
inkomstenverhouding moet uniek zijn 
binnen het tijdvak (volledige aangifte, 
aanvullende aangifte of tijdvakcorrectie). 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

3. 0037 Fout (F) Er is meer dan één 
Inkomstenverhouding Initieel en/of 
Inkomstenverhouding Intrekking 
aangeleverd met eenzelfde 
combinatie van Personeelsnummer en 
Nummer inkomstenverhouding voor 
hetzelfde tijdvak. 

De combinatie Personeelsnummer en 
Nummer inkomstenverhouding moet uniek 
zijn binnen het tijdvak (volledige aangifte, 
aanvullende aangifte of tijdvakcorrectie). 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

4. 0039 Fout (F) Datum aanvang inkomstenverhouding 
ligt niet binnen het tijdvak waarvoor 
aangifte wordt gedaan. Voer een 
Datum aanvang inkomstenverhouding 
in die wel binnen het tijdvak valt. 

Datum aanvang inkomstenverhouding moet 
gelijk zijn aan of kleiner zijn dan Datum 
einde tijdvak. 

Bij overschrijding van deze datum met  
3 kalenderdagen in combinatie met 4 weken 
verloning komt er bij de periode 13 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 

Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 



 

 

 Code Soort melding Melding Toelichting Oplossing 

aanlevering desondanks toch geen 
foutmelding. 

De 3 dagen overschrijding wordt als volgt 
bepaald: de 3 dagen overschrijding mag 
alleen toegepast worden rond de 
jaarovergang (eind december en begin 
januari) in combinatie met 4 weken 
verloning. Dat betekent dat wanneer P13 
(periode 13)  van de 4 weken verloning van 
jaar X aangeleverd wordt, de datum aanvang 
inkomstenverhouding <= 03 januari (jaar 
X+1) moet zijn. Voor alle andere periodes 
geldt de 3 dagen overschrijding NIET. 

5. 0040 Fout (F) Datum einde inkomstenverhouding 
ligt niet op of voor de einddatum van 
het tijdvak waarvoor aangifte wordt 
gedaan. U mag geen Einddatum 
inkomstenverhouding doorgeven die 
in de toekomst ligt. 

Datum einde inkomstenverhouding moet op 
of voor Datum einde tijdvak liggen. Bij 
overschrijding van deze datum met 3 
kalenderdagen in combinatie met 4 weken 
verloning komt er bij de periode  13 
aanlevering desondanks toch geen 
foutmelding.  

De 3 dagen overschrijding wordt als volgt 
bepaald: de 3 dagen overschrijding mag 
alleen toegepast worden rond de 
jaarovergang (eind december en begin 
januari) en bij 4 weken verloning. Dat 
betekent dat wanneer P13 (periode 13)  van 
de 4 weken verloning van jaar X aangeleverd 
wordt de datum einde 
inkomstenverhouding <= 03 januari (jaar 
X+1) moet zijn. Voor alle andere periodes 
geldt de 3 dagen overschrijding NIET. 

 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 

Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt,  dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 



 

 

 Code Soort melding Melding Toelichting Oplossing 

6. 0041 Fout (F) De opgegeven einddatum van de 
inkomstenverhouding  

is onjuist. Pas de einddatum  
inkomstenverhouding aan naar een 
datum die op of na Datum aanvang 
inkomstenverhouding ligt. 

Datum einde inkomstenverhouding moet op 
of na Datum aanvang inkomstenverhouding 
liggen.  

 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 

Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

7. 0045 Fout (F) Het opgegeven BSN bestaat niet. 
Identificatie van de werknemer is 
daardoor niet mogelijk. Geef alsnog 
het juiste BSN / sofinummer op. 

Het BSN moet aan de volgende elfproef 
voldoen: 

-  beschouw de cijfers op de posities van 
het nummer van links naar rechts als a0, 
a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 en a8 

-  het nummer voldoet aan de elfproef 
indien a8 gelijk is aan de restwaarde van 
de volgende berekening: (9*a0 + 8*a1 + 
7*a2 + 6*a3 + 5*a4 + 4*a5 + 3*a6 + 2*a7) 
/ 11. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

8. 0052 Fout (F) Datum aanvang inkomstenperiode is 
meer dan één keer opgegeven binnen 
dezelfde inkomstenverhouding. 
Controleer de datums aanvang 
inkomstenperiode en corrigeer deze 
zodat er geen overlap is. 

Datum aanvang inkomstenperiode moet 
uniek zijn binnen een inkomstenverhouding. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

9. 0091 Waarschuwing (W) De geboortedatum van de werknemer 
correspondeert niet met de 
persoonsgegevens zoals gedefinieerd 
in de Basis Registratie Personen. 
Controleer het BSN/Sofinummer en 
pas de geboortedatum aan. 

 

De opgegeven geboortedatum van de 
werknemer moet toebehoren aan de 
persoon die is aangeduid met het 
opgegeven BSN/Sofinummer. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 



 

 

 Code Soort melding Melding Toelichting Oplossing 

10. 0093 Fout (F) Het huisnummer is niet ingevuld, maar 
de huisnummertoevoeging wel. Vul 
alsnog het correcte huisnummer in. 

Huisnummer moet ingevuld zijn als 
Huisnummer toevoeging is ingevuld. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 

Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

11. 0094 Fout (F) De opgegeven landcode is onjuist. De 
landcode in het salarispakket moet 
conform ISO 3166-1 zijn. Wij adviseren 
u contact op te nemen met de 
leverancier van uw salarispakket. 

Landcode moet voorkomen in het 
waardenbereik. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

12. 0424 Fout (F) Huisnummer heeft geen geldige 
waarde. Deze moet groter of gelijk zijn 
aan 1 als het is ingevuld. 

Huisnummer moet groter of gelijk zijn aan 1 
als het is ingevuld. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een Aaanvullende 
aangifte ondersteunt,  dan kunt u ook een 
aanvullende aangifte insturen. 

13. 1117 Fout (F) Datum aanmaak en tijdstip aanmaak 
liggen ná datum en tijdstip ontvangst 
(bij PUO) van het bericht. Dit mag niet. 
De PUO hanteert een marge van 24 
uren. 

Datum en tijdstip aanmaak mag niet liggen 
na de datum en tijdstip van ontvangst van 
het bericht door de PUO. Bij controle op 
deze conditie hanteert de PUO een marge 
van 24 uren. 

U dient het bericht in zijn geheel opnieuw 
gecorrigeerd in te zenden. 

14. 1607 Fout (F) De code cao moet aangegeven 
worden bij de opgegeven code soort 
inkomstenverhouding. 

De code cao is verplicht wanneer code soort 
inkomstenverhouding = 11,  13, 15, 17 of 18. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

 



 

 

 Code Soort melding Melding Toelichting Oplossing 

15. 1701 Fout (F) De datum aanvang 
inkomstenverhouding moet gelijk zijn 
aan of groter zijn dan de 
geboortedatum, behalve bij soort 
inkomstenverhouding 24, 54 t/m 63. 

De datum aanvang inkomstenverhouding 
moet gelijk zijn aan of groter zijn dan de 
geboortedatum (indien gevuld), behalve bij 
soort inkomstenverhouding 24 en 54 t/m 63. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

16. 1703 Fout (F) De datum aanvang inkomstenperiode 
ligt niet binnen het tijdvak waarvoor 
aangifte wordt gedaan. Voer een 
datum aanvang inkomstenperiode in 
die wel binnen het tijdvak valt. 

Als de inkomenscode gelijk is aan 11, 13, 15, 
17, 18 of 54 t/m 63 en de code aard 
arbeidsverhoudingen is ongelijk aan 11 of 
82, dan geldt dat de datum aanvang 
inkomstenperiode moet liggen binnen het 
aangiftetijdvak.  
Met andere woorden: de datum aanvang 
inkomstenperiode moet op of na de datum 
aanvang tijdvak vallen en voor of op de 
datum einde tijdvak. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

17. 1901 Fout (F) Als de aangifte volgt op een eerdere 
aangifte over hetzelfde tijdvak moet 
Datum en tijdstip aanmaak liggen na 
datum en tijdstip aanmaak van de 
voorgaande aangifte.   

Als de aangifte volgt op een eerdere aangifte 
over hetzelfde tijdvak moet Datum en 
tijdstip aanmaak liggen na de datum en 
tijdstip aanmaak van de voorgaande 
aangifte. 

U dient het bericht in zijn geheel opnieuw 
gecorrigeerd in te zenden. 

18. 1903 Waarschuwing (W) U heeft een foutieve code aard 
arbeidsverhouding opgegeven. Voor 
deze arbeidsverhouding dient de code 
aard arbeidsverhouding gelijk te zijn 
aan '1'. 

Als code soort inkomstenverhouding 13 is 
(Loon of salaris directeuren van een nv/bv, 
wel verzekerd voor de 
werknemersverzekeringen), dan moet code 
aard arbeidsverhouding 1 zijn. 

Controleer of de  opgegeven code aard 
arbeidsverhouding bij deze werknemer wel de 
juiste is. 

19. 1906 Waarschuwing (W) U heeft een foutieve code aard 
arbeidsverhouding opgegeven. Voor 
deze arbeidsverhouding dient de code 
aard arbeidsverhouding gelijk te zijn 
aan '7' of '79'. 

Als code invloed verzekeringsplicht gevuld 
is,  dan moet code soort 
inkomstenverhouding / inkomstencode 
gelijk zijn aan 11 of 15 en code aard 
arbeidsverhouding moet ongelijk zijn aan 7 
of 79. 

Controleer of de  opgegeven code aard 
arbeidsverhouding bij deze werknemer wel de 
juiste is. 



 

 

 Code Soort melding Melding Toelichting Oplossing 

20. 1919 Waarschuwing (W) U heeft een verkeerde code CAO 
ingevuld. De code soort is niet 
toegestaan als code soort IKV gelijk is 
aan  22, 23, 24, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 52, 55 t/m 61 
of 63. 

De code CAO is niet toegestaan  wanneer 
code soort inkomstenverhouding = 22, 23, 
24, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 
46, 50, 52, 55 t/m 61 of 63. 

Controleer of de  opgegeven code CAO bij 
deze werknemer wel de juiste is. 

21. 2014 Fout (F) De code G mag niet worden 
aangeleverd met een begindatum die 
ligt vóór het begin van het 
aangiftetijdvak juli 2020 (1 juli 2020) 
dan wel vóór aangiftetijdvak 7 van het 
jaar 2020 (15-6-2020). 

De code G mag niet worden aangeleverd 
met een begindatum die ligt vóór het begin 
van het aangiftetijdvak juli 2020 (1 juli 2020) 
dan wel vóór aangiftetijdvak 7 van het jaar 
2020 (15-6-2020). 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

22. 2020 Fout (F) Datum aanvang inkomstenverhouding 
moet kleiner of gelijk zijn aan datum 
einde van het eerste aangiftetijdvak 
dat is aangeleverd voor deze 
inkomstenverhouding. 

De opgegeven datum inkomstenverhouding 
moet gelijk zijn aan of liggen vóór de 
einddatum van het eerste aangiftetijdvak 
dat is aangeleverd voor deze 
inkomstenverhouding. 

Bij overschrijding van deze datum met 3 
kalenderdagen in combinatie met 4 weken 
verloning komt er bij P13 aanlevering 
desondanks toch geen foutmelding.  

De 3 dagen overschrijding wordt als volgt 
bepaald: de 3 dagen overschrijding mag 
alleen toegepast worden bij P13 (periode 13) 
en bij 4 weken verloning. Dat betekent dat 
wanneer P13(periode 13) van de 4 weken 
verloning van jaar x aangeleverd wordt de 
datum aanvang inkomstenverhouding <= 3 
januari (jaar x+1) moet zijn.  

Voor alle andere periodes geldt de 3 dagen 
overschrijding NIET.   

 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 

Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 



 

 

 Code Soort melding Melding Toelichting Oplossing 

23. 2021 Fout (F) Er is geen datum einde 
inkomstenverhouding aangeleverd 
terwijl er een code reden einde 
arbeidsovereenkomst is aangegeven. 

ALS [Code soort inkomstenverhouding / 
inkomenscode] gelijk is aan 11, 13 of 15] 
EN [Code aard arbeidsverhouding] = 1, 10, 
11, 82 of 83] 
EN [Code reden einde arbeidsovereenkomst 
is gevuld] 
DAN [moet Datum einde 
inkomstenverhouding gevuld zijn]. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 

Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt  dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

24. 2025 Fout (F) Datum aanvang inkomstenperiode ligt 
buiten het aangiftetijdvak. 

ALS [Code soort inkomstenverhouding / 
inkomenscode gelijk is aan 11, 13, 15, 17, 18, 
23 of 54 t/m 63] 
EN [Code aard arbeidsverhouding is niet 
aangeleverd met 11]  
DAN [geldt dat Datum aanvang 
inkomstenperiode moet liggen binnen het 
aangiftetijdvak. Met andere woorden: Datum 
aanvang inkomstenperiode moet op of na 
Datum aanvang tijdvak vallen en voor of op 
Datum einde tijdvak. 

Bij overschrijding van deze datum met 3 
kalenderdagen in combinatie met 4 weken 
verloning komt er bij P13 aanlevering 
desondanks toch geen foutmelding.  

De 3 dagen overschrijding wordt als volgt 
bepaald: de 3 dagen overschrijding mag 
alleen toegepast worden bij P13 (periode 13) 
en bij 4 weken verloning. Dat betekent dat 
wanneer P13(periode 13) van de 4 weken 
verloning van jaar x aangeleverd wordt de 
datum aanvang inkomstenverhouding <= 3 
januari (jaar x+1) moet zijn.  

Voor alle andere periodes geldt de 3 dagen 
overschrijding NIET.   

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt  dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 
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25. 2026 Fout (F) U heeft geen Code CAO aangeven. U 
moet deze vullen omdat codesoort 
inkomstenverhouding / inkomenscode 
gelijk is aan 11, 13 15 of 17. 

Als code soort inkomstenverhouding / 
inkomenscode gelijk is aan 11, 13, 15 of 17, 
dan moet Code CAO verplicht worden 
aangeleverd. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt  dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

26.. 2101 Fout (F) Burgerservicenummer is niet juist. Het 
eerste cijfer bevat een waarde 8 of 9. 
Dit is niet toegestaan. 

De eerste positie van het 
Burgerservicenummer mag geen 8 of 9 zijn. 

U dient het bericht in zijn geheel opnieuw 
gecorrigeerd in te zenden. 

27. 2111 Fout (F) U heeft ten onrechte geen Indicatie 
oproepovereenkomst aangegeven. U 
moet deze vullen omdat code soort 
inkomstenverhouding / inkomenscode 
gelijk is aan 11, 13 of 15 en Code aard 
arbeidsverhouding is gelijk aan 1, 10, 
11, 82 of 83. 

Datum aanvang inkomstenverhouding moet 
gelijk zijn aan of groter zijn dan de 
geboortedatum (indien gevuld), behalve bij 
soort inkomstenverhouding 24 en 53 t/m 63. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt  dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

28. 2115 Fout (F) Datum aanvang inkomstenperiode ligt 
buiten het aangiftetijdvak. 

ALS [Code soort inkomstenverhouding / 
inkomenscode gelijk is aan 11, 13, 15, 17, 18, 
23 of 53 t/m 63] 
EN [Code aard arbeidsverhouding is niet 
aangeleverd met 11]  
DAN [geldt dat Datum aanvang 
inkomstenperiode moet liggen binnen het 
aangiftetijdvak] Met andere woorden: 
Datum aanvang inkomstenperiode moet op 
of na Datum aanvang tijdvak vallen en voor 
of op Datum einde tijdvak. 

Bij overschrijding van Datum aanvang en 
einde tijdvak met 3 kalenderdagen komt er 
desondanks toch geen foutmelding. Dit 
geldt alleen bij een jaarovergang. 

 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt  dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 
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Let op! De 3 dagen overschrijding wordt als 
volgt bepaald: de 3 dagen overschrijding 
mag alleen toegepast worden rond de 
jaarovergang (eind december en begin 
januari) en bij 4 weken verloning. Dat 
betekent dat wanneer P01(periode 01) van 
de 4 weken verloning van jaar x aangeleverd 
wordt de datum aanvang inkomstenperiode 
>= 29 december (jaar x-1) moet zijn en 
wanneer P13 (periode 13)  van de 4 weken 
verloning van jaar x aangeleverd wordt de 
datum aanvang inkomstenperiode <= 03 
januari (jaar x+1) moet zijn. Voor alle andere 
periodes geldt de 3 dagen overschrijding 
NIET. 

29. 2204 Fout (F) De datum aanvang 
inkomstenverhouding ligt voor de 
geboortedatum, terwijl de code soort 
inkomstenverhouding/Inkomenscode 
ongelijk is aan 24, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62 en 63. 

Als code soort inkomstenverhouding / 
inkomenscode ongelijk is aan 24, 53 en 55 
t/m 63 en geboortedatum is gevuld,  
Dan moet de datum aanvang 
inkomstenverhouding gelijk zijn aan of 
groter zijn dan geboortedatum. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

30. 2209 Fout (F) Datum aanvang inkomstenperiode ligt 
buiten het aangiftetijdvak. 

Als Code soort inkomstenverhouding / 
inkomenscode gelijk is aan 11, 13, 15, 17, 18, 
23, 53 of 55 t/m 63 en Code aard 
arbeidsverhouding is niet aangeleverd met 
11, dan moet Datum aanvang 
inkomstenperiode liggen binnen het 
aangiftetijdvak]. 

Bij overschrijding van deze datum met 3 
kalenderdagen komt er desondanks toch 
geen foutmelding. Dit geldt alleen bij 4 
weken verloning in combinatie met een 
jaarovergang. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 
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De 3 dagen overschrijding wordt als volgt 
bepaald: de 3 dagen overschrijding mag 
alleen toegepast worden rond de 
jaarovergang (eind december en begin 
januari) en bij 4 weken verloning. Dat 
betekent dat wanneer P01(periode 01) van 
de 4 weken verloning van jaar x aangeleverd 
wordt, de datum aanvang inkomstenperiode 
>= 29 december (jaar x-1) moet zijn en 
wanneer P13 (periode 13)  van de 4 weken 
verloning van jaar x aangeleverd wordt, de 
datum aanvang inkomstenperiode <= 03 
januari (jaar x+1) moet zijn. Voor alle andere 
periodes geldt de 3 dagen overschrijding 
NIET. 

31. 2216 Waarschuwing (W) Er is geen datum einde 
inkomstenverhouding aangeleverd 
terwijl er een code reden einde 
arbeidsverhouding is aangegeven. 

ALS [Code soort inkomstenverhouding / 
inkomenscode gelijk is aan 11, 13 of 15] 
EN [Code aard arbeidsverhouding = 1, 11, 21, 
22, 23, 24, 82 of 83] 
EN [Code reden einde arbeidsverhouding is 
gevuld] 
DAN [moet Datum einde 
inkomstenverhouding gevuld zijn]. 

Controleer of de inkomstenverhouding deze 
medewerker is beëindigd.  U dient dit te 
corrigeren met een nieuwe volledige aangifte 
of een tijdvakcorrectie voor de betreffende 
inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

32. A0027 Waarschuwing (W) Het aantal normuren per week is 
kleiner dan 35. 

Het aantal normuren op basis van een 
fulltime dienstverband is kleiner dan mag 
worden verwacht. 

Controleer of het fulltime dienstverband van 
deze werknemer terecht korter is dan 35 uur 
per week. 

33. A0028 Waarschuwing (W) Het aantal normuren per week is 
groter dan 40. 

Het aantal normuren op basis van een 
fulltime dienstverband is groter dan mag 
worden verwacht. 

Controleer of het fulltime dienstverband van 
deze werknemer terecht langer is dan 40 uur 
per week. 

34. A0029 Waarschuwing (W) De inkomstenperiode sluit niet aan, 
aan de datum aanvang tijdvak of aan 

Er moet minimaal één inkomstenperiode zijn 
met datum aanvang inkomstenperiode 
gelijk aan de datum aanvang tijdvak of gelijk 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
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de datum aanvang 
inkomstenverhouding. 

aan de datum aanvang 
inkomstenverhouding. 

Bij overschrijding van datum aanvang 
inkomstenperiode met 3 kalenderdagen 
(t.o.v. datum aanvang tijdvak) komt er 
desondanks toch geen foutmelding. Dit 
geldt alleen bij een jaarovergang. 

Let op! De 3 dagen overschrijding wordt hier 
als volgt bepaald: de 3 dagen overschrijding 
mag alleen toegepast worden rond de 
jaarovergang (eind december en begin 
januari) en bij 4 weken verloning. Dat 
betekent dat wanneer P01(periode 01) van 
de 4 weken verloning van jaar x aangeleverd 
wordt de datum aanvang max. 3 
kalenderdagen mag verschillen(groter of 
kleiner) t.o.v. de datum aanvang tijdvak. 
Voor alle andere periodes geldt de 3 dagen 
overschrijding NIET. 

Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

35. A0058 Fout (F) Er is een wijziging van datum aanvang 
van de inkomstenverhouding bij de 
deelnemer, maar deze gewijzigde 
datum valt in een ander tijdvak dan nu 
is aangeleverd. Er moet een 
tijdvakcorrectie worden aangeleverd 
van het tijdvak waarin datum aanvang 
van de  inkomstenverhouding valt. 

Een wijziging van datum aanvang 
inkomstenverhouding moet worden 
aangeleverd met een tijdvakcorrectie in het 
tijdvak waarin de gewijzigde aanvang 
inkomstenverhouding valt. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

36. P0041 Waarschuwing (W) De desbetreffende 
inkomstenverhouding is niet 
opgenomen in het desbetreffende 
tijdvak en wel in het vorige tijdvak 
terwijl de inkomstenverhouding niet is 
beëindigd. 

Er moet aangifte worden gedaan over alle 
inkomstenverhoudingen waarover een 
aangifte wordt verwacht.  
In de aangifte ontbreekt de betreffende 
inkomstenverhouding die reeds eerder  is 
aangeleverd en nog niet is beëindigd. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 
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37. P0063 Waarschuwing (W) U heeft een ongeldig email-adres 
ingevoerd. Het e-mailadres moet 
minimaal een "@" bevatten en na het 
"@" minimaal één ".". Check het e-
mailadres. E-mail validatie gebeurt 
volgens een standaard protocol. 

E-mail validatie gebeurt volgens een 
standaard protocol. 

Controleer of het opgegeven e-mailadres aan 
het standaard protocol voldoet. 

38. P0074 Fout (F) Voor het opgegeven BSN is geen adres 
opgegeven. Het opgeven van een 
adres waar iemand woont of verblijft is 
verplicht. Geef alsnog het juiste adres 
op. 

Als in een aangifte de rubriek BSN is gevuld, 
dan is het invullen van één adres waar de 
werknemer woont of verblijft, verplicht. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

39. P0075 Fout (F) U heeft geen normuren per week 
ingevuld, terwijl u dit wel had moeten 
doen. Vul alsnog normuren per week 
in en stuur uw aangifte opnieuw in. 

Het invullen van Normuren per week is 
verplicht wanneer code soort 
inkomstenverhouding = 11, 13, 15, 17 of 18. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

40. P0098 Fout (F) Datum einde regelinggegevens ligt 
niet binnen het tijdvak waarvoor 
aangifte wordt gedaan. Voer een 
datum einde regelinggegevens in die 
wel binnen het tijdvak valt. 

Datum einde regelinggegevens moet op of 
na datum aanvang tijdvak en voor of op 
Datum einde tijdvak liggen.  

Bij overschrijding van Datum aanvang en 
einde tijdvak met 3 kalenderdagen komt er 
desondanks toch geen foutmelding. Dit 
geldt alleen bij 4 weken verloning in 
combinatie met een jaarovergang. 

De 3 dagen overschrijding wordt als volgt 
bepaald: de 3 dagen overschrijding mag 
alleen toegepast worden rond de 
jaarovergang (eind december en begin 
januari) en bij 4 weken verloning. Dat 
betekent dat wanneer P01(periode 01) van 
de 4 weken verloning van jaar x aangeleverd 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 
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wordt de datum einde regeling gegevens >= 
29 december (jaar x-1) moet zijn en wanneer 
P13 (periode 13)  van de 4 weken verloning 
van jaar x aangeleverd wordt de datum 
einde regelinggegevens <= 03 januari (jaar 
x+1) moet zijn. Voor alle andere periodes 
geldt de 3 dagen overschrijding NIET. 

41. P0101 Fout (F) De regeling is meer dan één keer 
opgegeven binnen de tijdvakaangifte 
van de inkomstenverhouding. 
Verwijder de teveel aangeleverde 
regelingen.   

Als een opgegeven regelingkenmerk 
(kenmerk of kenmerk met variant) binnen 
een tijdvak voor een inkomstenverhouding 
meerdere keren voorkomt, dan mogen de 
aanvang- en einddatum regelinggegevens 
geen overlap vertonen. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

42. P0102 Waarschuwing (W) De opgegeven regeling bestaat niet. U 
kunt alleen regelingen aanleveren 
voor het pensioenfonds waarbij u bent 
aangesloten. 

Een opgegeven regelingkenmerk moet 
voldoen aan de beschrijving in het 
regelingenoverzicht. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 

43. P0105 Fout (F) De verplichte regeling met 
kenmerk/variant in het tijdvak is niet 
aanwezig voor de deelnemer. 

Bij een inkomstenverhouding moeten alle 
regelingkenmerken opgegeven worden 
waarvoor de werkgever een contract heeft 
én die per inkomstenverhouding moeten 
worden opgegeven én waarvoor de 
werknemer aan de deelnamecriteria voldoet. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

44. P0106 Fout (F) Bij een inkomstenverhouding mogen 
alleen die regelingkenmerken 
opgegeven worden waarvoor de 
werkgever een contract heeft met AZL 
en waarvoor de werknemer aan de 
deelnamecriteria voldoet. 

Bij een inkomstenverhouding mogen alleen 
die regelingkenmerken opgegeven worden 
waarvoor de werkgever een contract heeft 
met AZL en waarvoor de werknemer aan de 
deelnamecriteria voldoet. 

Als u het opgegeven regelingkenmerk 
onterecht bij AZL hebt aangeleverd, dan moet 
u dit in het vervolg niet meer bij AZL 
aanleveren maar bij de pensioenuitvoerder 
met wie u een contract voor de betreffende 
regeling hebt afgesloten. 

Als u het opgegeven regelingkenmerk niet 
correct hebt aangeleverd (bijvoorbeeld met 
een typefout of met kleine letters) dan moet u 
dit corrigeren met een nieuwe volledige 
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aangifte of een tijdvakcorrectie voor de 
betreffende inkomstenverhouding. 

Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt  dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

45. P0111 Waarschuwing (W) U heeft een regeling variant 
opgegeven die niet is toegestaan bij 
het regeling kenmerk dat u heeft 
opgegeven. Controleer en corrigeer de 
regeling variant. 

Een regelingvariant kan alleen geleverd 
worden in combinatie met het 
regelingkenmerk waarop de variant van 
toepassing is. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt  dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

46. P0112 Fout (F) Er zijn onterecht regelinggegevens 
aangeleverd: het is alleen toegestaan 
regelinggegevens aan te leveren als de 
code soort inkomstenverhouding 
gelijk is aan [11, 13, 15, 17, 61, 63]. 

Indien de code soort inkomstenverhouding 
ongelijk is aan [11, 13, 15, 17, 61, 63] is het 
niet toegestaan om de gegevensgroep 
regelinggegevens aan te leveren. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

47. P0114 Fout (F) Datum aanvang regelinggegevens ligt 
niet binnen het tijdvak waarvoor 
aangifte wordt gedaan. Voer een 
datum aanvang regelinggegevens in 
die wel binnen het tijdvak valt. 

De datum aanvang regelinggegevens moet 
op of na datum aanvang tijdvak en voor of 
op de datum einde tijdvak liggen.  

Vanaf aangiftes over 2022 komt er bij 
overschrijding van de datum aanvang of 
einde regelinggegevens met 3 
kalenderdagen desondanks toch geen 
foutmelding. Dit geldt alleen bij 4 weken 
verloning in combinatie met een 
jaarovergang. 

De 3 dagen overschrijding wordt als volgt 
bepaald: de 3 dagen overschrijding mag 
alleen toegepast worden rond de 
jaarovergang (eind december en begin 
januari) en bij 4 weken verloning. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 

Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 
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Dat betekent dat wanneer P01(eerste tijdvak 
van de 4 wekenperiode ) van jaar x (=jaar 
van onderhanden datum aanvang tijdvak) 
aangeleverd wordt, de datum aanvang 
regeling gegevens >= 29 december (jaar x-1) 
moet zijn en wanneer P13 (periode 13)  van 
de 4 weken verloning van jaar x (=jaar van 
onderhanden datum aanvang tijdvak) 
aangeleverd wordt de datum aanvang 
regelinggegevens <= 03 januari (jaar x+1) 
moet zijn. Voor alle andere periodes geldt de 
3 dagen overschrijding NIET. 

48. P0115 Fout (F) Datum aanvang regelinggegevens ligt 
voor het begin van de 
inkomstenverhouding. Pas datum 
aanvang regelinggegevens alsnog aan 
naar een datum die na het begin van 
de inkomstenverhouding ligt. 

De datum aanvang regelinggegevens moet 
liggen op of na de datum aanvang 
inkomstenverhouding. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt  dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

49. P0137 Fout (F) U heeft een datum aanvang van de 
inkomstenperiode opgegeven die ligt 
voor de aanvangsdatum van de 
inkomstenverhouding. Corrigeer dit en 
stuur uw aangifte opnieuw in.  

De datum aanvang inkomstenperiode mag 
niet voor de datum aanvang 
inkomstenverhouding liggen. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt  dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

50. P0139 Fout (F) Tijdvakcode mag alleen wijzigen in de 
eerste volledige aangifte voor de 
eerste periode van het kalenderjaar. 

Tijdvakcode mag alleen wijzigen in de eerste 
volledige aangifte voor de eerste periode 
van het kalenderjaar en niet in andere 
periodes. 

U dient het bericht in zijn geheel opnieuw 
gecorrigeerd in te zenden. 

51. P0140 Fout (F) Er is een inkomstenverhouding met 
een nieuw nummer 
inkomstenverhouding aangeleverd 
terwijl de bestaande 

Het is niet toegestaan als een niet 
beëindigde inkomstenverhouding niet meer 
wordt aangeleverd in het eerste tijdvak van 
jaar x (=wel aanwezig in het laatste tijdvak 

U dient de niet beëindigde 
inkomstenverhouding alsnog te beëindigen of 
u trekt het nieuwe nummer 
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inkomstenverhouding niet is 
aangeleverd én niet is beëindigd. 

van jaar x-1 maar niet in het eerste tijdvak 
van jaar x ) en er wordt voor dezelfde 
natuurlijk persoon (hetzelfde BSN of indien 
BSN niet aanwezig hetzelfde 
personeelsnummer) wel een andere 
inkomstenverhouding aangeleverd in het 
eerste tijdvak van jaar x. 

inkomstenverhouding in en gaat verder met 
de reeds bestaande inkomstenverhouding. 

52. P0142 Fout (F) Voor een persoon is een nieuwe 
inkomstenverhouding aangeleverd 
met hetzelfde nummer 
inkomstenverhouding als een al 
bestaande of beëindigde 
inkomstenverhouding. 

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. 

Er worden geen gegevens meer verwerkt. U 
dient dit te corrigeren met een afwijkend IKV 
volgnummer in een nieuwe volledige aangifte 
of een tijdvakcorrectie voor de betreffende 
inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt  dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

53. P0145 Fout (F) Het is niet toegestaan om bij een 
bestaande inkomstenverhouding het 
BSN leeg te maken. Stuur de 
inkomstenverhouding opnieuw in met 
de bestaande BSN of indien niet 
correct trek de inkomstenverhouding 
in. 

Opgaaf van BSN is verplicht, als de BSN al in 
een eerdere aangifte is opgenomen met 
hetzelfde personeelsnummer en nummer 
inkomstenverhouding. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt  dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

54. A0095 Fout (F) Er zijn te weinig gegevens om de 
persoon te identificeren bij het GBA. 

Er zijn te weinig gegevens om de persoon te 
identificeren bij het GBA. 

Neem contact met AZL op. AZL informeert u 
nader over hoe u deze inkomstenverhouding 
kunt corrigeren. 

55. 0095 Fout (F) Verloonde uren in relatie tot 
regelinggegevens te hoog; 
arbeidspercentage kan niet worden 
afgeleid. 

De verloonde uren die zijn doorgegeven in 
relatie tot de betreffende periode zijn te 
hoog. Met andere woorden voor de 
betreffende periode wordt er een 
onrealistisch aantal verloonde uren 
doorgegeven. Hierdoor kan er geen 
arbeidspercentage worden afgeleid. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt  dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 



 

 

 Code Soort melding Melding Toelichting Oplossing 

56. A0047 Fout (F) Er is meer dan één actieve 
inkomstenverhouding aanwezig bij 
een persoon binnen hetzelfde 
loonheffingennummer. 

Er zijn voor 1 persoon twee 
inkomstenverhoudingen tegelijk ingestuurd. 
Er kan in bepaalde situaties maar  
1 inkomstenverhouding verwerkt worden, 
daarom zijn beide inkomstenverhoudingen 
afgekeurd. 

Indien bij de persoon in de betreffende 
periode meer dan één actieve 
inkomstenverhouding voorkomt, moet u 
controleren of een van deze twee 
inkomstenverhoudingen beëindigd had 
moeten worden.  
Zo ja, wilt u deze dan beëindigen en een 
correctie indienen. 
Als de persoon tegelijkertijd twee actieve 
inkomstenverhoudingen heeft, neem dan 
contact op met de klantenservice van AZL. 

57. A0048 Fout (F) U heeft een regelingloon kleiner of 
gelijk aan 0 opgegeven. 

Bij een primoregeling is het niet toegestaan 
om een regelingloon kleiner of gelijk aan 0 
aan te leveren. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt  dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

58. A0064 Fout (F) Er mag geen overlap zijn tussen 
regelingkenmerk (1), regelingvariant 
(1) en regelingkenmerk (2), 
regelingvariant (2). 

Er mag geen overlap zijn tussen 
regelingkenmerk (1) en regelingvariant (1) 
en regelingkenmerk (2) en regelingvariant 
(2). 

De aangifte voor deze deelnemer is niet 
verwerkt. Corrigeer dit en stuur een correctie 
in. 

59. A0140 Fout (F) Er is een inkomstenverhouding met 
een nieuw nummer 
inkomstenverhouding aangeleverd 
terwijl de bestaande 
inkomstenverhouding niet is 
aangeleverd én niet is beëindigd. 

Het is niet toegestaan als een niet 
beëindigde inkomstenverhouding niet meer 
wordt aangeleverd in tijdvak Y van jaar X 
(=wel aanwezig in tijdvak Y-1 van jaar X ) en 
er wordt voor dezelfde natuurlijk persoon 
(hetzelfde SOFINR of indien SOFINR niet 
aanwezig hetzelfde PERSNR) wel een andere 
inkomstenverhouding aangeleverd in tijdvak 
Y van jaar X. Deze controle wordt alleen 
uitgevoerd voor de tijdvakvakken met een 
“Datum aanvang tijdvak” <> 01-01-jaar. 

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. 

 



 

 

Naast de hierboven genoemde meldingen zijn er ook meldingen die intern bij AZL binnen komen. In sommige gevallen kan AZL deze zelf oplossen en in andere gevallen is er een 
aanpassing vanuit uw kant vereist. Dan wordt het een externe melding. 

 Code Soort melding Melding Toelichting Oplossing 

1. A0003 Fout (F) Er is meer dan 1 actieve 
inkomstenverhouding aanwezig bij 
een persoon binnen hetzelfde 
loonheffingennummer. 

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

Indien bij de persoon in de betreffende 
periode meer dan één actieve 
inkomstenverhouding voorkomt, moet u 
controleren of een van deze twee 
inkomstenverhoudingen beëindigd had 
moeten worden.  
Zo ja, wilt u deze dan beëindigen en een 
correctie indienen. 
Als de persoon tegelijkertijd twee actieve 
inkomstenverhoudingen heeft, neem dan 
contact op met de klantenservice van AZL. 

2. A0032 Informatief (I) De datum aanvang van de 
inkomstenverhouding is verschoven. 
Reden tot extra controle! 

De datum aanvang van de 
inkomstenverhouding is verschoven. Reden 
tot extra controle! 

Deze aanlevering kan leiden tot het intrekken 
van 1 of meer tijdvakken. Controleer de datum 
aanvang inkomstenverhouding. Is deze niet 
correct dan dient u dit te corrigeren met een 
nieuwe volledige aangifte of een 
tijdvakcorrectie voor de betreffende 
inkomstenverhouding. 
Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt  dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 

3. A0045 Fout (F) Er zijn regelinggegevens geleverd 
waarbij regelingloon <> 0 terwijl de 
datum einde inkomstenverhouding in 
het verleden ligt en de 
inkomstenverhouding is niet eerder 
aangeleverd. Betreft een nabetaling 
over een niet eerder geleverde 
inkomstenverhouding. 

 

Er zijn regelinggegevens geleverd waarbij 
regelingloon <> 0 terwijl de datum einde 
inkomstenverhouding in het verleden ligt en 
de inkomstenverhouding is niet eerder 
aangeleverd. De IKV is beëindigd voordat 
het fonds in de administratie van AZL zat. 
Betreft een nabetaling over een niet eerder 
geleverde inkomstenverhouding. 

U dient dit te corrigeren met een nieuwe 
volledige aangifte of een tijdvakcorrectie voor 
de betreffende inkomstenverhouding. 

Als uw salarispakket een aanvullende aangifte 
ondersteunt, dan kunt u ook een aanvullende 
aangifte insturen. 



 

 

 Code Soort melding Melding Toelichting Oplossing 

4. A0049 Fout (F) Voor alle inkomstenverhoudingen 
initieel in het bericht geldt dat datum 
aanvang ongelijk is aan de reeds 
bekende datum aanvang voor de 
betreffende inkomstenverhouding. 

U heeft een nieuwe datum aanvang voor 
een bestaande inkomstenverhouding 
doorgegeven. Hiermee trekt u de aangifte 
op deze inkomstenverhouding voor 
<datum> in. Controleer of u de juiste datum 
aanvang inkomstenverhouding heeft 
ingestuurd. 

Indien u deze melding krijgt moet u contact 
opnemen met de klantenservice van AZL. 

 


