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WIJZIGINGEN bij VERSIE 2.5 

 

Hoofdstuk Loonaangifte 

 

Vanaf deze versie wordt het onderdeel ‘Totaal te betalen’ in de Loonaangifte op twee manieren 

weergegeven: 

 

 
 

‘ORGINELE AANGIFTEPERIODE INCL CORRECTIES’ 

De bedragen worden getoond inclusief de correcties vanuit nakomende aangifteperioden.  

‘ORGINELE AANGIFTEPERIODE INCL CORRECTIES’ geeft het bijbehorende totaal te betalen 

bedrag voor de aangifteperiode weer.   

 

‘TOTAAL BETAALD AANGIFTEPERIODE’  

Geeft het te betalen bedrag weer voor de aangifteperiode incl. de correcties uit voorgaande 

perioden.  

 

 

Aansluitingen 

In het hoofdstuk Aansluitingen worden de bedragen van de laatste periode getoond van het 

onderdeel ‘TOTAAL BETAALD AANGIFTEPERIODE’. 

 

 
 

 

Hoofdstuk Verbijzonderd journaal 

 

Het hoofdstuk ‘Verbijzonderd journaal’ wordt vanaf deze versie opgebouwd op basis van dezelfde 

API vanuit Nmbrs als de hoofdstukken ‘Verkort journaal’ en ‘Uitgebreid journaal’. Dit betekent dat in 

het overzicht de kolom ‘Kostendrager’ is vervangen door ‘Afdeling’. 
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Hoofdstuk Auto van de zaak  

 

Het hoofdstuk Auto van de zaak is uitgebreid met 3 kolommen: 

 

- Datum in dienst 

- Datum uit dienst 

- Einddatum 

 

Omdat de einddatum van de auto nog niet beschikbaar is (in de API vanuit Nmbrs), wordt deze voor 

nu gevuld met de tekst ‘Nog niet gevuld’. Zodra Nmbrs deze informatie beschikbaar stelt, gaan wij 

hem toevoegen. 

 

Door het toevoegen van deze kolommen verschuiven de overige kolommen in het hoofdstuk. Indien 

u een eigen samenvatting hebt gemaakt dient u deze wijziging daar ook door te voeren. Op de 

standaard samenvattingen A1 (aansluitingen) en D1 (Dashboard) zijn deze wijzigingen door ons 

doorgevoerd. 

 

Aansluitingen (A1) 

 

- In het aansluitingenblad werd ook een aansluiting getoond voor de ‘Eindheffing WKR’ vanuit het 

hoofdstuk ‘Loonaangifte’ en het hoofdstuk ‘WKR verkort’.  In deze versie is deze aansluiting 

verwijderd, omdat in het merendeel van de gevallen de ‘Eindheffing WKR’ wordt verwerkt in de 

eerste loonaangifte van het nakomende jaar.   

 

- In de aansluiting Journaal - Loonaangifte werd voor het journaal de looncomponent (8235, 

Eindafrekening WKR) niet geteld als eindheffing. 

 

 

Upload naar Nmbrs 

 

Indien in de naamgeving van de werkgever zogenaamde ‘XML-karakters’ werden gebruikt , 

bijvoorbeeld het &-teken, gaf dit bij het uploaden naar Nmbrs een foutmelding. Dit is opgelost. 

 


