
AFAS nadert  
 
Beste collega’s, 
 
De overstap van RAET en EXACT naar AFAS nadert. Hierbij kort een overzicht welke deadlines gelden. 
Let op! Ben je te laat, dan moet je wachten tot in januari 2020.  
 
Tip! Wacht niet tot de deadline; alles wat je nu al kunt doen wordt nu ook door de collega’s verwerkt. 
Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de overstap goed verloopt.  
 
Naast de overstap van systemen is er ook informatie over de nieuwe mandateringsregelingen. De 
nieuwe mandateringsregelingen voor directeuren MBO, SO/BD, VO Agnieten College, VO CVMBO en 
VO Ichthus College gaan in op 1 januari 2020. Deze nieuwe regelingen worden in AFAS ingericht en 
toegepast. 

 

1. De overstap van RAET naar AFAS op 1 januari 2020  

 
Selfservice sluit 30 november 2019 
Op 6 november hebben wij jullie geïnformeerd over de uiterste termijn voor het indienen van 
Selfservice mutaties. Bij het indienen van de Selfservice mutatie dien je rekening te houden met de 
tijd die je leidinggevende nodig heeft voor de goedkeuring ervan. De strakke deadline geldt dus ook 
voor de goedkeuring! Volgt de goedkeuring niet vóór 1 december 2019, dan kan de mutatie in 
Selfservice niet tijdig worden verwerkt.  
Nogmaals in het kort: 

 Personeelsmutaties invoeren in Selfservice Raet; 
 Declaraties in Selfservice Raet; 
 Facturen in het systeem: vóór 9 december, zodat ze uiterlijk 17 december kunnen worden 

betaald. 

Meer informatie staat ook op Connect en in de email d.d. 6 november 2019. 
 
Wijzigingen in structuur niet meer mogelijk 
Het wijzigen van afdelingen en kostenplaatsen is niet meer toegestaan. Dat betekent dat het creëren 
van nieuwe kostenplaatsen en nieuwe afdelingen niet meer mogelijk is.  
 
  



De invloed van de Freeze op medewerker die via Innotiq ingeleend zijn 
Alle mutaties in Selfservice Raet, worden door de Freeze geraakt. Dit geldt ook voor een Innotiq 
medewerker die, bijvoorbeeld, naar een andere afdeling wordt overgeplaatst.  
Mutaties die rechtstreeks naar Innotiq gaan, dus niet via Selfservice Raet, worden niet belemmerd 
door de Freeze. 
 
Onkostendeclaraties 
Naar aanleiding van de vorige berichtgeving zijn diverse vragen gesteld of onkostendeclaraties, die in 
de periode van de Freeze (verwacht te) worden gemaakt, nu voor 1 december moeten worden 
ingediend. Het antwoord hierop is ‘nee’. Toekomstige onkostendeclaraties kunnen niet voorafgaand 
aan de daadwerkelijke onkosten worden ingediend en goedgekeurd. 
 
Vragen? 
Heb je vragen of opmerkingen over bovenstaande info, mail dan naar PSA@landstedegroep.nl 

 

2. De overstap van EXACT naar AFAS op 1 januari 2020 

 
Verwerking en goedkeuring inkoopfacturen 
Gedurende de Freezeperiode van 16 december t/m 31 december 2019 worden er geen 
inkoopfacturen geboekt en goedgekeurd. Het dringende verzoek om vóór 16 december zoveel 
mogelijk facturen goed te keuren i.v.m. de laatste crediteuren-betaalronde op 17 december. 
 
Te factureren posten 
Wil je de te factureren posten tijdig verwerkt hebben, dan dient de onderbouwing vóór 9 december 
bij de debiteurenadministratie aangeleverd te zijn. De debiteurenadministratie heeft dan tot 16 
december de tijd voor verwerking en verzending. Posten die later worden aangeleverd, worden 
vanaf 1 januari 2020 verwerkt. 
 
Verwerking en verantwoording van kasboeken 
De verantwoording van kasontvangsten en uitgaven kunnen tot aan de Freeze (16 december) 
worden verwerkt. Verricht aanvullend een kasopname alsof het maandeinde is. De mutaties 
gedurende de Freeze dienen te worden verwerkt in de kasverantwoording van januari 2020.  
 
Vragen? 
Heb je vragen of opmerkingen over bovenstaande info mail dan naar rjansen@landstedegroep.nl 
 
 

3.  Impact mandateringsregeling per 1 januari 2020 op AFAS  

 
Het CvB heeft besloten om de mandateringsregelingen directeuren MBO, SO/BD, VO Agnieten 
College, VO CVMBO en VO Ichthus College definitief vast te stellen en per 1 januari 2020 in werking 
te laten treden. Dit wordt in AFAS ingericht en toegepast. Dat houdt in dat autorisaties binnen de 
workflow zijn gebaseerd op de nieuwste mandateringsregelingen.  
 
Vragen? 
Heb je vragen of opmerkingen hierover? Mail dan naar Juridisch@landstedegroep.nl 


