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Beste gebruiker, 

 

Met deze release van de Rapportage Nmbrs is de afhandeling van uurcodes in de Rapportage Nmbrs 

aangepast. Daarnaast is er nog een aantal andere wijzigingen doorgevoerd. U leest hier meer over in 

deze releasenotes.. 
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2. Overige wijzigingen 5 
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1. Het gebruik van Uurcodes  

 

Vanaf nu kunt u zelf aangeven welke uurcodes er geteld moeten worden als overuren en welke 

uurcodes er geteld moeten worden als extra uren.  

 

Deze instellingen legt u vast in overleg met de applicatiebeheerder die over het wachtwoord 

beschikt om op het connectieblad te komen, waar u dit instelt. 

 

1. Ga naar het connectieblad 

2. Klik op het connectieblad op [Naar instellingen…]: 

 

 
 

3. Vul de uurcodes in die u gebruikt voor overwerk (links) en extra uren (rechts). De tabellen 

zijn default gevuld, u past de tabellen aan naar eigen inzicht. 

 

 
 

4. U geeft aan of de loonkosten per uur moeten worden berekend op basis van de ‘Werkelijke 

uren’ of de ‘Gemiddelde uren’. 

 

 
 

De instellingen beïnvloeden de werken van de volgende hoofdstukken: 

 

 Fte overzicht 

 Bruto-netto 

 Loonkosten 

 

Welk effect dit sorteert leest u per hoofdstuk in de volgende passages. 
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Fte Overzicht 

 

 
 

Verl. uren contract 

In de kolom ‘Verloonde uren contract’ worden de gewerkte uren getoond die zijn verloond op 

looncode 20022,  MINUS de uurcodes die zijn opgegeven in de tabel ‘Overuren’ en ‘Extra uren’. 

 

 Extra uren 

In deze kolom worden ‘Extra uren’ getoond op basis van de uurcodes die zijn opgegeven in de tabel 

‘Extra uren’.  

 

Bruto – netto overzicht 

 

 
 

De eerste regels van dit hoofdstuk tonen de specificatie van de verschillende uurcodes.  

‘Totaal uren gewerkt’ is hierbij de optelsom van de werkelijk verloonde uren. In dit voorbeeld zijn de 

overuren hier onderdeel van (184 uren gewerkt + 26 overuren) .  

De ‘Verloonde uren loonaangifte’ zijn de uren uit de Loonaangifte en gebaseerd op de gemiddelde 

uren gewerkt vermeerderd met de overuren (164,67 + 26 overuren). 
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Loonkosten werknemer 

  

 
 

De eerste regels van dit hoofdstuk toont een specificatie van de verschillende uurcodes. Zie hiervoor 

de beschrijving van het bruto-netto hoofdstuk. 

 

De loonkosten per uur worden berekend op basis van de instelling voor ‘Loonkosten per uur op basis 

van’ op het Instellingenblad. 

 

 
 

Werkelijke uren  : Totaal loonkosten  / Totaal uren gewerkt  

Gemiddelde uren  : Totaal loonkosten  / Verloonde uren loonaangifte   

 

In het geval van ‘Werkelijke uren’ fluctueren de loonkosten per uur per periode in  tegenstelling tot 

de berekening op basis van ‘Gemiddelde uren’. 
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2. Overige wijzigingen 

 

Hoofdstuk Subsidies 

 

1. Niet in alle gevallen werd het hoofdstuk gevuld. Dit is opgelost. 

2. ‘LKV banen garantie’ en ‘LKV herplaats arbeidsgehandicapt’ waren omgedraaid, dit is 

opgelost. 

 

Hoofdstuk Auto van de zaak 

Aan het hoofdstuk zijn de kolommen  1e Toelating (datum 1e toelating) en 1e Tenaamstelling (datum 

1e tenaamstelling) toegevoegd. Deze datums worden opgehaald bij het RDW.  

 

Dashboard Loonresultaten 

In het dashboard worden waardes vanaf nu automatisch getoond per periode in plaats van 

getotaliseerd voor het jaar. 

 

 Dashboard (D1) 

In de grafiek dienstverband is de telling voor fulltimers, parttimers en oproepers aangepast. 

 

Upload naar Nmbrs 

 

 
 

In de volgende versie van de Rapportage is het ook mogelijk om een rapport te uploaden naar 

Nmbrs. In deze versie zijn hier al de benodigde voorbereidingen voor getroffen maar is de 

functionaliteit nog niet beschikbaar. 

 

 


