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In deze versie van Data-analyse Nmbrs zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:  

 

Nmbrs À la Carte 

Algemeen 

 

Met het kruisje verwijdert u de geselecteerde werkgever. 

 
Gewijzigde analyses 

 
11 Werkgever algemeen 

- De kolom ‘Servicelevel’ is toegevoegd. 

 

25 Actuele contracten 
- De kolom ‘Schriftelijke AO’ is toegevoegd. 

 

35 WAB - Overzicht contracten 
- In het overzicht worden alleen de werknemers getoond die in dienst zijn en waarbij de 

datum uit dienst niet in 2019 valt.  

- De kolom ‘Schriftelijke AO’ is toegevoegd aan het overzicht. Voor de bepaling van de hoge of 

lage WW-premie wordt hier ook rekening mee gehouden. 

- De kolom ‘WW’ is toegevoegd aan het overzicht. Deze kolom geeft aan of een werknemer 

wel of niet verzekerd is voor de WW. Indien er geen sprake is van WW, wordt in de kolom 

‘Premie WW’ ‘Nvt’ getoond. 

- ‘Leeftijd’ toegevoegd. 

 

36 WAB -  Premieherziening 30% uren norm 
- In de telling van de ‘Verloonde uren’ en ‘Contract uren’ wordt rekening gehouden met 

gecorrigeerde loonaangiften. 

- ‘Geboortedatum’ en ‘Leeftijd’ toegevoegd. 

  

37 WAB - Gemiddelde uren oproepers afgelopen jaar 
- ‘Geboortedatum’ en ‘Leeftijd’ toegevoegd. 

 

38 WAB - Flexibele contracten kleine studentenbanen 
- ‘Geboortedatum’ en ‘Leeftijd’ toegevoegd. 

 

39 WAB – Indicatie transitievergoeding 
-  ‘Geboortedatum’ en ‘Leeftijd’ zijn toegevoegd. 

- Naast de transitievergoeding op basis van de Datum in dienst wordt ook de 

transitievergoeding getoond op basis van de Datum anciënniteit. 
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68 Grondslag - afdracht regeling tbv opgave SPAWW 
 

- Vanaf deze versie wordt het overzicht getoond op basis van het jaar in de kop van het à la 

carte scherm.  

 
 

- Aan het overzicht is een tweede weergave toegevoegd. Met parameter 1 wordt bepaald 

welke weergave wordt getoond. Hierbij geldt: 

Parameter 1 Niet gevuld (Huidige weergave) 
Per werkgever wordt er één regel getoond waarbij de bedragen worden getoond op 
basis van de verwerkingsperiode. Voorbeeld: Een correctie van loonperiode 1 gedaan 
in verwerkingsperiode 6 wordt geteld in periode 6. 

 
Parameter 1 Gevuld (Alternatieve weergave) 
De parameter is gevuld met M-<Periode> of <4W-Periode>, bijvoorbeeld M-10 of 
4W-10 waarbij M = maand en 4W = 4 weken.  

 
Per werkgever worden twee regels getoond de ‘Vorige stand’ en de ‘Nieuwe stand’. 
Indien er sprake is van een verschil dan wordt dit gemarkeerd. In dit geval worden de 
bedragen getoond op basis van de loonperiode. Voorbeeld: Een correctie van 
loonperiode 1 gedaan in verwerkingsperiode 6 wordt geteld in periode 1. 
 

 
71 Loopbaanbudget cao Welzijn 

- De analyse kan alleen worden uitgevoerd voor één werkgever tegelijkertijd. 

- Bij de bepaling van de te vervallen reservering wordt rekening gehouden met  

dienstverbanden bij een andere werkgever binnen dezelfde debiteur. 

- Aan het overzicht is de knop ‘Export Nmbrs’ toegevoegd. Hiermee wordt een mutatiebestand 

aangemaakt ten behoeve van Nmbrs. 

 
 

91 Overzicht auto's 
-  De kolom ‘Einddatum’ is toegevoegd aan het overzicht. 

 

92 Analyse 60 maanden termijn 
- De kolom ‘Einddatum’ is toegevoegd aan het overzicht. 

- Bij de bepaling van de 5 jaren termijn wordt ook rekening gehouden met de einddatum van 

de auto. 
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101 Aantal verloningen 
- Alleen werknemers tellen waarvoor er sprake is geweest van een verloning in de betreffende 

periode. 

- Indien in één keer alle perioden voor een jaar worden verloond (bv. DGA’s) toch per periode 

het aantal verloningen tonen.  

- De kolom ‘JOG’ (jaaropgaven) is toegevoegd aan het overzicht. In deze kolom wordt het 

aantal werknemers getoond waarvoor er sprake is van minimaal één salarisberekening in het 

betreffende jaar.  

- Kolommen ‘Cao’ toegevoegd. 

- Kolommen ‘Debiteur’, ‘Debiteurnaam’ toegevoegd. 

- Kolom ‘Servicelevel’ toegevoegd. 

 

102 Aantal TWK verloningen 
- Kolommen ‘Cao’ toegevoegd. 

- Kolommen ‘Debiteur’, ‘Debiteurnaam’ toegevoegd. 

- Kolom ‘Servicelevel’ toegevoegd. 

-  

103 Aantal in- en uitdiensttredingen 
- Kolommen ‘Cao’ toegevoegd. 

- Kolommen ‘Debiteur’, ‘Debiteurnaam’ toegevoegd. 

- Kolom ‘Servicelevel’ toegevoegd. 

104 Overzicht startende bedrijven 
- Kolommen ‘Cao’ toegevoegd. 

- Kolommen ‘Debiteur’, ‘Debiteurnaam’ toegevoegd. 

- Kolom ‘Servicelevel’ toegevoegd. 

105 Overzicht stoppende bedrijven 
- Kolommen ‘Cao’ toegevoegd. 

- Kolommen ‘Debiteur’, ‘Debiteurnaam’ toegevoegd. 

- Kolom ‘Servicelevel’ toegevoegd. 
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Nmbrs Selfservice 

Loonaangifte 
In de Dataset ‘Loonaangifte’ is in de Tabellen ‘Loonaangifte WG’ en ‘Loonaangifte WN’ het veld 
‘Status’ toegevoegd. Hiermee filtert u de loonaangiftegegevens op alleen actuele loonaangiften of 
alle loonaangiften. Tot deze versie werden altijd alleen de actuele loonaangiften getoond. 
 
Werkgever basis 
De Tabel ‘Werkgever basis’ is in de verschillende Datasets uitgebreid met het ‘Servicelevel’. Hiervoor 
zijn de volgende velden beschikbaar: 

- Start periode 
- Start jaar 
- Servicelevel 
- Start contract 

 
Werknemer basis 
De Tabel ‘Werknemer basis’ is in de verschillende Datasets uitgebreid met het veld ‘Schriftelijke AO’. 


