
Testset Loon import 
 
Dit is een voorbeeld met twee werkgevers. Bij dit document zit ook een xml bestand waarin de data 
van de voorbeelden zijn verwerkt. 
 
Met deze voorbeelden wordt een aantal functionaliteiten van de Loon-import duidelijk. Dit wil dus niet 
zeggen dat het exporterende pakket ook deze functionaliteiten moet hebben. Zo kan Loon 
bijvoorbeeld een werkschema van een regelmatige parttimer met aantal uur per week dag importeren. 
(Maandag 6 uur, dinsdag 4 uur etc.). Het kan zijn dat het exporterende pakket alleen uren per week 
kan exporteren. In dat geval kan deze testset niet worden gebruikt, maar moet u een andere testset 
verzinnen. We hopen ook met deze testset enige duidelijkheid over het importformaat te geven 
  
De testset 
De eerste werkgever: Naam Uitzend met loonheffingennummer 045378356L01 
Dit is een uitzend bedrijf met drie werknemers: 
 
Pers.nr. 68 146 189 
Sofinummer 249238640  188527825 
Achternaam Jansen BigBoss Bakker 
Voorletters J X.Y. B 
Voorvoegsels    
Adres Onregel 12 a Teststraat 123 a Onregelmatig 78 a 
Geboortenaam    
Geb.datum 1-1-1960 1-1-1960 1-1-1960 
In dienst 1-1-2002 1-1-2002 1-1-2002 
Functie Straaljagerpiloot Directeur Broodjesverkoper 
Burg. staat Gehuwd Ongehuwd Gehuwd 
Geslacht Man Vrouw Man 
Email    
Postcode 1000 AA 1000 AA 1500 AA 
Woonplaats Amsterdam Amsterdam Zaandam 
Land Nederland Nederland Nederland 
Nationaliteit Nederlandse (0001) Nederlandse (0001) Nederlandse (0001) 
Rekeningnummer 123456789 555  
Loon - 8.000,00 - 
Uurloon 23,5  23,5 
Jansen en Bakker hebben een onregelmatig dienstverband. 
Van week 1 t/m 4 heeft Jansen  in 15 dagen 112 uur gewerkt. 
Bakker heeft in die zelfde periode in 10 dagen 73 uur gewerkt. 
BigBoss wil graag anoniem blijven. (Over zijn Loon wordt het hoogste tarief berekend.) 



De tweede werkgever is een bouwbedrijf Klus en Co met loonheffingennummer 229390730L01 
Wederom drie mensen in dienst. 
Pers.nr. 35 893 959 959
Sofinummer 228153773 179161131 36454151 36454151
Achternaam Werkdam Utaanse AllesKunner AllesKunner 
Voorletters W M A A 
Voorvoegsels     
Adres Dam 1 a Spuistraat 123 a Kalverstraat 1 a Kalverstraat 1 a 
Geboortenaam  Adriaanse   
Geb.datum 1-1-1960 1-1-1960 1-1-1960 1-1-1960
In dienst 1-1-2002 1-1-2003 23-7-2007 1-1-2002
Functie Betonspuiter Secretaresse Administratie Timmerman 
Burg. staat Gehuwd Gehuwd Gehuwd Gehuwd 
Geslacht Man Vrouw Man Man 
Email     
Postcode 1000 AA 1000 AA 1000 AA 1000 AA 
Woonplaats Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam 
Land Nederland Nederland Nederland Nederland 

Nationaliteit 
Nederlandse 
(0001) 

Nederlandse 
(0001) 

Nederlandse 
(0001) 

Nederlandse 
(0001) 

Rekeningnummer 798465123 123 456123 456123
Loon 2.000,00 -  - 
Uurloon  23,5 23,5 18,5
 
Meneer AllesKunner werkt zowel timmerman als wel bij de administratie. Dus hij is 1 werknemer met 
twee dienstverbanden. Op maandag dinsdag en woensdag werkt hij 8 uur als timmerman. Op 
donderdag en vrijdag werkt hij 8 uur op de administratie. 
 
Iedereen wordt per 4 weken verloond. Behalve mevrouw Utaanse. Zij valt onder de UTA bouw cao en 
wordt per maand verloond. 
 
 



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<LoonImport xmlns="http://tempuri.org/XMLSchema.xsd" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://tempuri.org/XMLSchema.xsd 
http://www.roosroos.nl/schema/LoonImportV1.xsd" VersieNummer="1.0"> 
   <Softwarepakket>LoonSalarissoftware</Softwarepakket> 
   <Opmerking>Aantal wijzigingen vanuit testversie Loon</Opmerking> 
   <Werkgever> 
      <Naam>Uitzend</Naam> 
      <Loonheffingennummer>045378356L01</Loonheffingennummer> 
      <SleutelWerknemers>Sofi</SleutelWerknemers> 
      <Werknemer> 
         <WnSleutel>1892</WnSleutel> 
         <PersoneelsNummer>189</PersoneelsNummer> 
         <Sofinummer>188527825</Sofinummer> 
         <Achternaam>Bakker</Achternaam> 
         <Voorvoegsels /> 
         <Voorletters>B</Voorletters> 
         <GeboorteNaam /> 
         <GeboorteDatum>1960-01-01</GeboorteDatum> 
         <BurgStaat>G</BurgStaat> 
         <Geslacht>M</Geslacht> 
         <Email /> 
         <Straat>Onregelmatig</Straat> 
         <Huisnummer>78</Huisnummer> 
         <HuisnrToev>a</HuisnrToev> 
         <Postcode>1500AA</Postcode> 
         <Woonplaats>Zaandam</Woonplaats> 
         <Land>NL</Land> 
         <Nationaliteit>1</Nationaliteit> 
         <Rekeningnummer /> 
         <Dienstverband> 
            <DienstverbandNr>1</DienstverbandNr> 
            <IndienstDatum>2002-01-01</IndienstDatum> 
            <Functie>Broodjesverkoper</Functie> 
            <LoonPeriode>V</LoonPeriode> 
            <UurLoon>23.5</UurLoon> 
            <OnregelmatigDeeltijd> 
               <AantalUrenPerPeriode>73</AantalUrenPerPeriode> 
               <AantalDagenPerPeriode>10</AantalDagenPerPeriode> 
               <PeriodeNummer>1</PeriodeNummer> 
            </OnregelmatigDeeltijd> 
         </Dienstverband> 
      </Werknemer> 
      <Werknemer> 
         <WnSleutel>683</WnSleutel> 
         <PersoneelsNummer>68</PersoneelsNummer> 
         <Sofinummer>249238640</Sofinummer> 
         <Achternaam>Jansen</Achternaam> 
         <Voorvoegsels /> 
         <Voorletters>J</Voorletters> 
         <GeboorteNaam /> 
         <GeboorteDatum>1960-01-01</GeboorteDatum> 
         <BurgStaat>G</BurgStaat> 
         <Geslacht>M</Geslacht> 
         <Email /> 
         <Straat>Onregel</Straat> 
         <Huisnummer>12</Huisnummer> 
         <HuisnrToev>a</HuisnrToev> 
         <Postcode>1000AA</Postcode> 
         <Woonplaats>Amsterdam</Woonplaats> 



         <Land>NL</Land> 
         <Nationaliteit>1</Nationaliteit> 
         <Rekeningnummer>123456789</Rekeningnummer> 
         <Dienstverband> 
            <DienstverbandNr>1</DienstverbandNr> 
            <IndienstDatum>2002-01-01</IndienstDatum> 
            <Functie>Straaljagerpiloot</Functie> 
            <LoonPeriode>V</LoonPeriode> 
            <UurLoon>23.5</UurLoon> 
            <OnregelmatigDeeltijd> 
               <AantalUrenPerPeriode>112</AantalUrenPerPeriode> 
               <AantalDagenPerPeriode>15</AantalDagenPerPeriode> 
               <PeriodeNummer>1</PeriodeNummer> 
            </OnregelmatigDeeltijd> 
         </Dienstverband> 
      </Werknemer> 
      <Werknemer> 
         <WnSleutel>1464</WnSleutel> 
         <PersoneelsNummer>146</PersoneelsNummer> 
         <Anoniem>true</Anoniem> 
         <Achternaam>BigBoss</Achternaam> 
         <Voorvoegsels /> 
         <Voorletters>X.Y.</Voorletters> 
         <GeboorteNaam /> 
         <GeboorteDatum>1960-01-01</GeboorteDatum> 
         <BurgStaat>O</BurgStaat> 
         <Geslacht>V</Geslacht> 
         <Email /> 
         <Straat>Teststraat</Straat> 
         <Huisnummer>123</Huisnummer> 
         <HuisnrToev>a</HuisnrToev> 
         <Postcode>1000AA</Postcode> 
         <Woonplaats>Amsterdam</Woonplaats> 
         <Land>NL</Land> 
         <Nationaliteit>1</Nationaliteit> 
         <Rekeningnummer>555</Rekeningnummer> 
         <Dienstverband> 
            <DienstverbandNr>1</DienstverbandNr> 
            <IndienstDatum>2002-01-01</IndienstDatum> 
            <Functie>Directeur</Functie> 
            <LoonPeriode>V</LoonPeriode> 
            <StandaardLoon>8000</StandaardLoon> 
            <Voltijd>true</Voltijd> 
         </Dienstverband> 
      </Werknemer> 
   </Werkgever> 
   <Werkgever> 
      <Naam>Klus en Co</Naam> 
      <Loonheffingennummer>229390730L01</Loonheffingennummer> 
      <SleutelWerknemers>Sofi</SleutelWerknemers> 
      <Werknemer> 
         <WnSleutel>352</WnSleutel> 
         <PersoneelsNummer>35</PersoneelsNummer> 
         <Sofinummer>228153773</Sofinummer> 
         <Achternaam>Werkdam</Achternaam> 
         <Voorvoegsels /> 
         <Voorletters>W</Voorletters> 
         <GeboorteNaam /> 
         <GeboorteDatum>1960-01-01</GeboorteDatum> 
         <BurgStaat>G</BurgStaat> 
         <Geslacht>M</Geslacht> 



         <Email /> 
         <Straat>Dam</Straat> 
         <Huisnummer>1</Huisnummer> 
         <HuisnrToev>a</HuisnrToev> 
         <Postcode>1000AA</Postcode> 
         <Woonplaats>Amsterdam</Woonplaats> 
         <Land>NL</Land> 
         <Nationaliteit>1</Nationaliteit> 
         <Rekeningnummer>798465123</Rekeningnummer> 
         <Dienstverband> 
            <DienstverbandNr>1</DienstverbandNr> 
            <IndienstDatum>2002-01-01</IndienstDatum> 
            <Functie>Betonspuiter</Functie> 
            <LoonPeriode>V</LoonPeriode> 
            <StandaardLoon>2000</StandaardLoon> 
            <Voltijd>true</Voltijd> 
         </Dienstverband> 
      </Werknemer> 
      <Werknemer> 
         <WnSleutel>8933</WnSleutel> 
         <PersoneelsNummer>893</PersoneelsNummer> 
         <Sofinummer>179161131</Sofinummer> 
         <Achternaam>Utaanse</Achternaam> 
         <Voorvoegsels /> 
         <Voorletters>M</Voorletters> 
         <GeboorteNaam>Adriaanse</GeboorteNaam> 
         <GeboorteDatum>1960-01-01</GeboorteDatum> 
         <BurgStaat>G</BurgStaat> 
         <Geslacht>V</Geslacht> 
         <Email /> 
         <Straat>Spuistraat</Straat> 
         <Huisnummer>123</Huisnummer> 
         <HuisnrToev>a</HuisnrToev> 
         <Postcode>1000AA</Postcode> 
         <Woonplaats>Amsterdam</Woonplaats> 
         <Land>NL</Land> 
         <Nationaliteit>1</Nationaliteit> 
         <Rekeningnummer>123</Rekeningnummer> 
         <Dienstverband> 
            <DienstverbandNr>1</DienstverbandNr> 
            <IndienstDatum>2003-01-01</IndienstDatum> 
            <Functie>Secretaresse</Functie> 
            <LoonPeriode>M</LoonPeriode> 
            <UurLoon>23.5</UurLoon> 
            <DeeltijdMetSchema> 
               <Maandag>6</Maandag> 
               <Dinsdag>4</Dinsdag> 
               <Woensdag>4</Woensdag> 
               <Donderdag>0</Donderdag> 
               <Vrijdag>0</Vrijdag> 
               <Zaterdag>0</Zaterdag> 
               <Zondag>0</Zondag> 
            </DeeltijdMetSchema> 
         </Dienstverband> 
      </Werknemer> 
      <Werknemer> 
         <WnSleutel>9594</WnSleutel> 
         <PersoneelsNummer>959</PersoneelsNummer> 
         <Sofinummer>036454151</Sofinummer> 
         <Achternaam>AllesKunner</Achternaam> 
         <Voorvoegsels /> 



         <Voorletters>A</Voorletters> 
         <GeboorteNaam /> 
         <GeboorteDatum>1960-01-01</GeboorteDatum> 
         <BurgStaat>G</BurgStaat> 
         <Geslacht>M</Geslacht> 
         <Email /> 
         <Straat>Kalverstraat</Straat> 
         <Huisnummer>1</Huisnummer> 
         <HuisnrToev>a</HuisnrToev> 
         <Postcode>1000AA</Postcode> 
         <Woonplaats>Amsterdam</Woonplaats> 
         <Land>NL</Land> 
         <Nationaliteit>1</Nationaliteit> 
         <Rekeningnummer>456123</Rekeningnummer> 
         <Dienstverband> 
            <DienstverbandNr>1</DienstverbandNr> 
            <IndienstDatum>2002-01-01</IndienstDatum> 
            <Functie>Timmerman</Functie> 
            <LoonPeriode>V</LoonPeriode> 
            <UurLoon>18.5</UurLoon> 
            <DeeltijdMetSchema> 
               <Maandag>8</Maandag> 
               <Dinsdag>8</Dinsdag> 
               <Woensdag>8</Woensdag> 
               <Donderdag>0</Donderdag> 
               <Vrijdag>0</Vrijdag> 
               <Zaterdag>0</Zaterdag> 
               <Zondag>0</Zondag> 
            </DeeltijdMetSchema> 
         </Dienstverband> 
         <Dienstverband> 
            <DienstverbandNr>2</DienstverbandNr> 
            <IndienstDatum>2007-07-23</IndienstDatum> 
            <Functie>Administratie</Functie> 
            <LoonPeriode>V</LoonPeriode> 
            <UurLoon>23.5</UurLoon> 
            <DeeltijdMetSchema> 
               <Maandag>0</Maandag> 
               <Dinsdag>0</Dinsdag> 
               <Woensdag>0</Woensdag> 
               <Donderdag>8</Donderdag> 
               <Vrijdag>8</Vrijdag> 
               <Zaterdag>0</Zaterdag> 
               <Zondag>0</Zondag> 
            </DeeltijdMetSchema> 
         </Dienstverband> 
      </Werknemer> 
   </Werkgever> 
</LoonImport> 


