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Toelichting wijziging

Uw inkomsten > Bruto
inkomsten

Tekstuele aanvulling:
[opties:]
i) Dit bedrag is exclusief uw recht op vakantiebijslag, bonus of dertiende maand zoals hieronder
genoemd, tenzij u dit per <inkomstenperiode> krijgt uitbetaald

Uw inkomsten > Netto
inkomsten
De inkomsten van uw partner >
bruto inkomsten
De inkomsten van uw partner >
netto inkomsten
Uw inkomsten

ii) Dit bedrag is inclusief uw recht op vakantiebijslag, bonus of dertiende maand zoals hieronder
genoemd
Zie 1
Zie 1
Zie 1
Er wordt de mogelijkheid toegevoegd om de beslagvrije voet weer te geven als er sprake is van beslag
op een inkomstenbron.

Toelichting mapping Modelmededeling – Specificatie rekenregels
Nr
1

MM - onderdeel
Uw inkomsten

MM – onderwerp
Bruto inkomsten

MM – veld
[bedrag schoonloon]

SPEC - object
IKV

SPEC - element
Gemiddeld schoon loon
(2.4.1)

2

De inkomsten van uw partner

Bruto inkomsten

[bedrag schoonloon]

IKV

3

Uw inkomsten

Netto inkomsten

[bedrag]

IKV

Gemiddeld schoon loon
(2.4.1)
Gemiddeld netto
periodeinkomen (4.1)

4

De inkomsten van uw partner

Netto inkomsten

[bedrag]

IKV

Gemiddeld netto
periodeinkomen (4.1)

Interpretatie
Dit veld betreft het bedrag ‘schoon loon’. Volgens de omschrijving opo [MM] is dit:
‘het bedrag zonder vakantiegeld of eventuele bonus of dertiende maand.’
2In [Stappenplan] stap 4 en [Spec] stap 2.2.2 is de regel dat uitsluitend incidentele
betalingen ‘vakantiebijslag’ (VB) of ‘extra periode salaris’ (EPS) worden geschoond
uit het bruto salaris (loon lb/ph). Als sprake is van structurele uitbetaling (d.i. in alle
tijdvakken), maakt VB/EPS deel uit van het schoon loon. Hierbij hoort omschrijving
i). Wordt echter het gemiddelde bruto periodeinkomen afgedrukt, dan hoort hierbij
omschrijving ii).
Het gemiddelde bedrag wordt berekend door de bedragen van alle tijdvakken te
sommeren en te delen door het maximaal mogelijke aantal tijdvakken binnen de
voorkeursselectieperiode.
Zie 1
Dit betreft het gemiddeld netto periode inkomen, het resultaat van een complexe
berekening.
In [spec] wordt in principe het netto inkomen berekend inclusief VB, waarbij
omschrijving i) hoort.
Als in de berekening met het tussenresultaat exclusief incidentele vakantiebijslag,
bonus of dertiende maand wordt gerekend, geldt optie ii).
Zie 3

