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

 

WIJZIGINGEN SELFSERVICE 

 
 
- De dataset ‘Stamgegevens’ is uitgebreid met de tabel ‘Werknemeradres’. Hiermee zijn de 

verschillende adressoorten voor werknemers beschikbaar. 
 
 

WIJZIGINGEN A LA CARTE 

 

Vanuit het menu 06 Salarisverwerking I zijn de volgende keuzes verplaats naar menu 07 

Salarisverwerking II: 

68 - Grondslag - afdracht regeling tbv opgave SPAWW is verplaatst naar 74. 
70 - Waarde vakantiedag cao vervoer is verplaats naar 72. 
 
 
 
35 WAB Overzicht contracten 
- Voor de bepaling van hoog of lage ‘WW premie’ worden de volgende criteria gebruikt: 

o Schriftelijke AO 
o Soort contract 
o Oproepovereenkomst (Invloedverzekeringsplicht)  
 

Indien ‘Schriftelijke AO’ =  ja, ‘Soort contract’ = onbepaalde tijd en ‘Invloedzekeringsplicht’ is 

niet oproepdienstverband dan is de lage premie van toepassing.  

 

- De ‘WW premie’ en de bijbehorende ‘Extra kosten’ worden op twee manieren geprognotiseerd: 

 

o Prognose 1: het jaar wordt afgemaakt op basis van de laatst berekende periode. 

o Prognose 2: Op basis van het gemiddelde wordt een extrapolatie gemaakt naar een heel 

jaar. In deze situatie wordt ook voor een werknemer, die in de loop van het jaar in dienst 

komt, de ‘WW premie’ voor een heel jaar geprognotiseerd. 
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73 Toeslagen pensioengrondslag sector goederenvervoer NIEUWE ANALYSE.  

 
Met  deze analyse wordt de extra 
toeslag voor de pensioengrondslag in 
de ‘Sector goederenvervoer’ bepaald 
op basis van de uren overwerk en de 
bedragen ‘ORT’, ploegentoeslag en 
overwerk tijdens ziekte vanuit het vorig 
jaar.  
Via de ‘Instellingen’ geeft u de 
looncodes op die moeten worden 
geteld voor de uren en bedragen en de 
parameters die benodigd zijn voor de 
berekening. Default geldt de vulling 
zoals hiernaast aangegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Met de button ‘Export Nmbrs’ maakt u een exportbestand aan ten hoeve van de import in 
Nmbrs. Hierbij wordt het toeslagbedrag voor de werknemer geëxporteerd voor 
branchenummer 217 en de regelingen 1 en 5. Dit conform de brancheregelingen in Nmbrs. 

 

75 Jaarwerk t.b.v. verzekeraars  NIEUWE ANALYSE.  
 

Toont voor de werkgevers het 'Bruto loon', 'Loon SV' en 'Loon LH' als ook het aantal 
werknemers in dienst per eerste van het kwartaal en of er DGA's, oproepers of AOW’ers 
aanwezig zijn. Dit ter ondersteuning van jaaropgaves aan verzekeraars. 

 
85 Status loonaangifte  NIEUWE ANALYSE.  
 

Toont voor alle werkgevers de status van de loonaangifte. Hiermee breng je o.m. in kaart 
welke aangiften nog niet zijn ingezonden. 
Indien er nog geen aangifte is ingediend krijgt deze van ons de status “*** Nog niet 
ingediend ***”. Alle andere statussen komen uit het aangiftetraject zelf. 

 


