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Visie op en missie van de loonaangifteketen 
 
De loonaangifteketen is de financiële en gegevensaorta van Nederland en vervult een maatschappelijke functie in de uitvoe-
ring van diverse wettelijke (inkomensafhankelijke) taken. 
De omgeving ziet de loonaangifteketen als een autoriteit op het gebied van gegevensmanagement en ketensamenwerking. 
Zij is de expert/partner waar het gaat om gegevens over dienstverbanden, lonen, verzekeringsplicht en premieplicht. Door 
hergebruik van geregistreerde gegevens bespaart de overheid op uitvoeringskosten en worden burgers en bedrijven onder-
steund in het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het realiseren van wettelijke rechten. De loonaangifteketen maakt 
het de Nederlandse overheid en de Nederlandse burger en ondernemer makkelijker. 
 
UWV, de Belastingdienst en het CBS willen de loonaangifteketen als financiële en gegevensaorta van Nederland steeds 
robuuster maken. Dit betekent enerzijds het vergroten van het adaptatievermogen van de loonaangifteketen met betrekking 
tot toekomstige ontwikkelingen en (wets)wijzigingen en anderzijds de ambitie om het (meervoudig) gebruik van de gege-
vens uit de loonaangifteketen te maximaliseren, zodat maximale maatschappelijke efficiency en toegevoegde waarde wordt 
bereikt. Vanuit het besef onderdeel te zijn van een groter geheel, wordt vanuit de loonaangifteketen de samenwerking 
versterkt met de verschillende externe stakeholders, zoals burgers en bedrijven, softwareontwikkelaars, intermediairs en 
afnemers, maar ook met collega (basis)registraties. 
 
Vanuit haar expertise en ervaring wil de loonaangifteketen een kenniscentrum zijn voor ketenbreed gegevensmanagement 
en ketensamenwerking en actief bijdragen aan de doorontwikkeling van deze kennisterreinen en daarmee aan een be-
trouwbare, veilige en betaalbare digitale overheid. 

 
Versie:   1.0 
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Voorwoord 

In 2016 hebben we het 10-jarig bestaan van de loonaangifteketen gevierd met een feestelijk en in-

formatief symposium. Het was de afsluiting van een periode waarin we met vallen en opstaan de 

loonaangifteketen werkend en stabiel hebben gekregen. Het grootste deel van deze periode was de 

keten intern gericht. Er werd een goede samenwerking tussen de keteneigenaren opgezet. 

In 2014 zijn we ons meer en meer gaan richten op de buitenwereld. De samenwerking met de soft-

wareontwikkelaars en afnemers werd intensiever. Later werd ook contact gezocht met financiële 

dienstverleners en salarisadministrateurs. Er is zodoende een ecosysteem ontstaan rond de loonaan-

gifteketen waarin we samen optrekken en ons gezamenlijk voorbereiden op de toekomst. We zoeken 

daarbij ook nadrukkelijk de verbinding met de wetenschap en onderwijsinstellingen, de departemen-

ten en andere relevante organisaties. 

Samenwerken is nodig. De ontwikkelingen in de wereld om ons heen gaan zo snel dat we alleen met 

elkaar de uitdagingen het hoofd kunnen bieden. De digitalisering van de samenleving, de nieuwe 

technologieën die op ons afkomen vragen om gezamenlijke verkenningen en kennisopbouw. We 

kunnen het ons niet permitteren om aan de zijlijn te staan en af te wachten wat er gaat gebeuren. 

Alleen door daadwerkelijk met pilots deel te nemen aan de nieuwe ontwikkelingen en te innoveren 

kunnen we de continuïteit borgen en verder groeien. 

Hoe de toekomst er precies uit gaat zien is moeilijk in te schatten. We hebben geen glazen bol. Maar 

we zien wel ontwikkelingen waar we op aan kunnen haken. Natuurlijk blijven de stabiliteit en conti-

nuïteit van de loonaangifteketen in het hier en nu ons grootste belang. Door het meedoen aan de 

nieuwe ontwikkelingen blijft de keten in de toekomst stabiel. Flexibiliteit en wendbaarheid zijn daar-

voor randvoorwaardelijk. Alleen door daadwerkelijk stappen te zetten in de veranderende wereld 

bereik je de volgende bestemming. 

We maken die reis gezamenlijk met onze partners van het ecosysteem. Waarbij het maken van fou-

ten bij het leerproces hoort. Lering trekken uit successen eveneens. 

Dit plan is tot stand gekomen met veel input van onze partners in het ecosysteem. Zij hebben mee-

gewerkt aan de houtskoolschets en de najaarsconferentie 2017 en zullen ook nadrukkelijk betrokken 

zijn bij de nieuwe ontwikkelingen. 

Samenwerken = samen werken. Dat vraagt inzet van alle partijen, goede relaties, respect en resulta-

ten. We hebben de eerste stappen gezet naar een mooie toekomst en staan te trappelen om de rest 

van de reis gezamenlijk met alle partners in het ecosysteem voort te zetten.  We verwachten samen 

een prachtige eindbestemming te bereiken. 

Diantha Croese 
Ketenmanager loonaangifteketen 
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1 Inleiding  

Het belang van de loonaangifteketen staat buiten kijf. In de loonaangifteketen gaat inmiddels circa 

158 miljard euro per jaar om aan loonbelastingen, bijdragen Zorgverzekeringswet en premies volks- 

en werknemersverzekeringen én vinden meer dan 20 miljard gegevens hun weg naar de diverse pu-

blieke en private afnemers.  

 

Een bevestiging van de bijzondere positie die de loonaangifteketen in de maatschappij inneemt, is de 

toekenning van de ASAP1 Award for Individual Alliance Excellence.  Deze award is in het leven geroe-

pen om jaarlijks aandacht te geven aan ontwikkelingen binnen de snel groeiende praktijk van strate-

gische samenwerkingsverbanden. De belangrijkste overwegingen voor de jury om de prijs aan de 

loonaangifteketen toe te kennen waren het overwinnen van de moeizame start van de loonaangifte-

keten door een continue samenwerking tussen de drie keteneigenaren, het consequent doorontwik-

kelen van het proces van deze samenwerking en het denken in termen van ecosystemen.  Hiermee is 

de loonaangifteketen een voorbeeld  geworden van een succesvolle samenwerking binnen de over-

heid. 

 

Deze prijs geeft naast trots op de prestaties die tot nu toe zijn neergezet, een impuls en óók een ver-

plichting om in de komende jaren de samenwerking verder te versterken, de prestaties op minimaal 

hetzelfde niveau te houden, de leerervaringen uit te dragen en de keten te innoveren. Voor de loon-

aangifteketen is samenwerken geen doel op zich, maar het fundament om de positie van burgers en 

bedrijven met een relatie met het ecosysteem van de loonaangifteketen te verbeteren in een sterk 

veranderende maatschappij.  

 

Van een jaarplan naar een meerjarenplan 

Het jaarplan 2018 is het laatste jaarplan van de loonaangifteketen. Met ingang van 2019 zal er een 

meerjarenplan worden opgesteld met daarvan afgeleid een werkplan voor het eerstvolgende jaar. 

Tegen de achtergrond van het oppakken van meerjarige activiteiten past in het vervolg een meerja-

renplan beter bij de ontwikkeling die de loonaangifteketen in de volle breedte doormaakt. Dit jaar-

plan en ook de komende meerjarenplannen van de loonaangifteketen zijn en worden afgestemd met 

de keteneigenaren en hun planvorming. 

 

Met ‘samen werken als fundament voor de toekomst’ wordt gewerkt aan de borging van de stabiliteit 

en continuïteit van de keten voor nu en in de toekomst. Het stimuleert de keten om, binnen de con-

text van beperkte en schaarse financiële middelen en capaciteit, verder door te ontwikkelen en te 

innoveren. Dat gaat in kleine stappen en met momenten van stagnatie en verschillen van inzicht. De 

kracht van de loonaangifteketen is dat zij zich hiervan bewust is en de samenwerking binnen het 

ecosysteem aangrijpt om verder te komen. 

 

Dit jaarplan richt zich, naast kortlopende activiteiten die in 2018 gestart en/of afgerond worden,  

eveneens op activiteiten met een meerjarig karakter, waarvan de eerste en vervolgstappen in 2018 

                                                
1 ASAP = Association of Strategic Alliance Professionals is een wereldwijde organisatie gewijd aan o.a. het bevorderen van alliantiemana-
gement en organisatie overstijgende samenwerking. 
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worden gezet. In het onderdeel ‘toekomstagenda’ worden de meerjarige stappen in een tijdslijn ge-

zet. 

 

De hoofdlijnen voor 2018 (en jaren daarna) zijn: 

 
1. Samenwerken in het ecosysteem loonaangifteketen (zie hoofdstuk 2) 

- Aan de slag gaan met de visie gegevensuitwisseling 

- Aandacht voor de positie van burgers en bedrijven  

 
2. Stabiliteit en continuïteit garanderen voor de toekomst (zie hoofdstuk 3) 

- Optimaliseren van de keten (o.a. door versnellen loonaangifte en versneld terugkoppelen 

en abonnementenservice) 

- Bevorderen noodzakelijke, randvoorwaardelijke investeringen (zoals WGA) 

- Aanhaken op de toekomst (aansluiten op nieuwe technologische en beleidsmatige ont-

wikkelingen zoals blockchaintechnologie en Open Data/Informatie) 

 

3. Stabiliteit en continuïteit in het hier en nu (zie hoofdstuk 4) 
- Monitoring van de prestaties van de loonaangifteketen 
- Doorvoeren jaarovergangen en nieuwe wet- en regelgeving 
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2 Samenwerken in het ecosysteem loonaangifteketen 

2.1 Werken aan de zichtbaarheid van het ecosysteem  

 

Kenniscentrum op het gebied van ketensamenwerking 

De toekenning van de ASAP Award geeft de loonaangifteketen een verdere impuls haar leerervarin-

gen uit te dragen en verder te werken aan de vormgeving van het ecosysteem. Actief participeren in 

de kennisontwikkeling op dit terrein houdt de loonaangifteketen scherp in haar eigen ontwikkeling. 

Daarom kiest de loonaangifteketen voor de missie om te fungeren als kenniscentrum op het gebied 

van ketensamenwerking. 

 

In het komende jaar zullen startups ketensamenwerking (masterclasses) worden verzorgd aan partij-

en binnen en buiten het ecosysteem van de loonaangifteketen. Deze masterclasses richten zich op 

kennisdeling over het bewustzijn van het belang van samenwerking, over de do’s en de don’ts, maar 

ook over wat samenwerken oplevert en wat dat van een ieder vraagt. De startup is ontwikkeld en 

getoetst aan de praktijk in samenwerking met opleidingsdeskundigen van de Belastingdienst, het CBS 

en UWV en met de Sioo.  

 

In 2017 is een start gemaakt met het  organiseren van ketencafés op de nieuwe werklocatie van het 

ketenbureau in Utrecht. Deze cafés zijn vrij toegankelijk voor het ecosysteem en richten zich op (ac-

tuele) thema’s. Deze activiteit wordt in 2018 voortgezet.  

 

Verder vinden er op elke eerste dinsdag van de maand voorlichtingsbijeenkomsten plaats over het 

hoe en waarom van de loonaangifteketen. Deze bijeenkomsten richten zich op een ieder die vanuit 

zijn of haar functie betrokken is of wordt bij de loonaangifteketen. 

 

Zichtbaarheid van de loonaangifteketen 

De loonaangifteketen gaat door met het vergroten van haar zichtbaarheid bij (jaar)congressen en 

seminars van beroepsverenigingen van softwareontwikkelaars, salarisadministrateurs, fiscaal dienst-

verleners en uitgeverijen en tijdens andere contactmomenten binnen het ecosysteem, zoals de 

werkgeversdagen van UWV en de intermediairdagen van de Belastingdienst. Hierbij wordt nauw 

samengewerkt met B/CAP/OSWO en het Forum Salaris.  

 

In 2017 is de website van de keten gemoderniseerd. Ook is een nieuw logo voor de loonaangifteke-

ten geïntroduceerd. Geconstateerd is dat er meer gestructureerde aandacht moet worden besteed 

aan communicatie binnen het ecosysteem. In 2018 zal een communicatiebeleid voor de komende 

jaren worden ontwikkeld. 

2.2 Werken vanuit de ecosysteemgedachte 

 

Samenwerkende overheid 

Voor burgers en bedrijven is het van groot belang dat ‘de overheid’ zo min mogelijk drempels op-

werpt in de aanlevering van gegevens. Te vaak is er echter sprake van verschil in definities in wet- en 

regelgeving die min of meer hetzelfde begrip beschrijven. Dat levert in de praktijk problemen op en 
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beïnvloedt de bruikbaarheid  van gegevens. In 2018 wordt in  het ecosysteem een onderzoek opge-

start om een of meerdere knelpunten (op termijn) weg te nemen. In 2017 is een evaluatie uitgevoerd 

naar invoering van het zogeheten uniforme loonbegrip. Mogelijke vervolgstappen naar aanleiding 

van die evaluatie worden in 2018 bezien. 

Positie burgers en bedrijven 

In het ecosysteem loonaangifteketen werkt UWV samen met SVB, IB, BKWI, VNG onder regie van het 

ministerie van SZW aan de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op het stelsel van gegevensuit-

wisseling op het gebied van werk en inkomen. In die visie is de individuele burger het uitgangspunt: 

de burger krijgt inzage in zijn gegevens en kan zelf bepalen voor welke specifieke (private of publie-

ke) dienstverlening hij deze wil inzetten. Om dit mogelijk te maken worden hoge eisen gesteld aan 

onder meer de privacy en gegevensbeveiliging. Ook de robuustheid van systemen en processen 

(aanpasbaarheid, groei in vraag naar gegevens en informatie) is van belang. Verder worden hoge 

eisen gesteld aan de juistheid van gegevens en de wijze waarop de burger zijn gegevens kan inzien en 

laten wijzigen.  

 

Ook richt de loonaangifteketen zich op het  vroegtijdig betrekken van het ecosysteem in beleidsmati-

ge vraagstukken die uiteindelijk burgers en bedrijven raken. Denk hierbij aan het bezien van de con-

sequenties van gewijzigde wet- en regelgeving, potentiele wensen van afnemers met betrekking tot 

nieuwe informatie en veranderingen in de bedrijfsvoeringsprocessen bij de ketenpartijen. Deze we-

derzijdse beïnvloeding heeft tot doel de toegevoegde waarde van de loonaangifteketen te versterken 

en te vergroten. 

 

In 2017 is naar aanleiding van een evaluatie van wijzigingen in de gegevensset 2017 geconstateerd 

dat een meer uitgebreide stakeholderanalyse op wenselijkheid en haalbaarheid in een zeer vroeg 

stadium bij wijzigingen in de gegevensset vanwege afnemerswensen noodzakelijk is. Naar aanleiding 

daarvan wordt de procedure met betrekking tot wijzigingen in de gegevensset tegen het licht gehou-

den en aangepast. In 2018 zal mogelijk de eerste ervaring worden opgedaan met de nieuwe proce-

dure. 

 

In 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Deze Europese Ver-

ordening zal in mei 2018 van toepassing worden. In de AVG worden de rechten van burgers uitge-

breid en versterkt, worden organisaties die privacygevoelige informatie beheren en/of gebruiken 

meer verantwoordelijk gehouden voor veilig gebruik van die gegevens. Dat brengt met zich mee dat 

ook loonaangifteketen vanaf dat moment moet voldoen aan deze Verordening. In 2017 zijn de kete-

neigenaren als verantwoordelijken gestart met de voorbereidingen op deze Verordening in de eigen 

organisaties. Inmiddels zijn er stappen gezet (Manifestgroep) om dit ook overheidsbreed verder uit 

te werken. Het ketenbureau bewaakt het belang van de loonaangifteketen en in het bijzonder de 

werkzaamheden van  AGL in relatie met de AVG. Voor de werkzaamheden van AGL is in 2017 een PIA 

(privacy impact assessment) uitgevoerd. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen worden in 2018 

uitgevoerd. 

In juni 2017 is gestart met een pilot gericht op het in een geclausuleerd aantal gevallen inventarise-

ren en beoordelen van mogelijke ambtshalve correcties in de Polisadministratie. Deze pilot wordt in 

2018 voortgezet. 
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UWV biedt op dit moment een pdf met een watermerk die burgers digitaal kunnen ontvangen en 

kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld het aanvragen van een hypotheek, ter vervanging van de ‘werk-

geversverklaring’. De wens is deze vorm van dienstverlening aan de burgers uit te breiden; hierbij 

wordt gedacht aan informatie ten behoeve van de schuldhulpsanering en financieel adviseurs. 
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3 Stabiliteit en continuïteit garanderen in de toekomst 

3.1 De houtskoolschets is de bron voor de beweging naar de toekomst  

 

Het borgen van de stabiliteit en continuïteit heeft niet alleen betrekking op het onderhouden van de 

bestaande structuren en processen, maar eveneens op het doorontwikkelen van de huidige keten en 

het meebewegen en ervaring opdoen met nieuwe technologieën.  

 

 
 
Figuur 1: de houtskoolschets loonaangifteketen 

 

In de najaarsconferentie 2017 is de houtskoolschets als een gezamenlijk document van het ecosys-

teem gepresenteerd en verder besproken. In de houtskoolschets zijn de richtinggevende uitgangs-

punten, zoals die door het kernteam  zijn vastgesteld, verwerkt. Verder hebben de verschillende par-

tijen in het ecosysteem (leveranciers, keteneigenaren en afnemers) wensen aangegeven met betrek-

king tot prioriteiten.   

 

Naar aanleiding hiervan zal de loonaangifteketen samen met de stakeholders de komende jaren wer-

ken en invulling geven aan thema’s als het gericht leveren van actuele gegevens op een voor de af-

nemers meest passende manier, het wegnemen van drempels in wet- en regelgeving, het bevorde-

ren en doorvoeren van randvoorwaardelijke IT-investeringen, het bevorderen van een versneld aan-

gifte- en terugkoppelproces, het verbeteren van de kwaliteit van gegevens, het vergemakkelijken van 

het aangifteproces, het versterken van de informatiepositie van burgers en bedrijven en het aanha-

ken bij nieuwe ontwikkelingen als Open Data en blockchain.  

 

Hierna wordt aangegeven welke activiteiten worden opgepakt voor het optimaliseren van de keten. 

Vervolgens worden de noodzakelijke randvoorwaarden die nodig zijn om ook op de middellange en 

lange termijn de keten werkend te houden beschreven. En tot slot de activiteiten die worden ont-

plooid om aan te sluiten bij nieuwe technologische ontwikkelingen. 
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3.2 Optimaliseren van de keten 

3.2.1 Versnellen loonaangifte en versneld terugkoppelen 
 

Door afnemers worden hogere eisen gesteld aan de actualiteit van de beschikbare gegevens binnen 

de publieke dienstverlening. Er wordt alles aan gedaan om de logistiek van aanlevering aan de afne-

mers zo in te richten dat hoge kwaliteit gepaard gaat met een hogere doorloopsnelheid en daarmee 

een hogere actualiteitswaarde. Dit vergt van de loonaangifteketen in de komende jaren een stevige 

inspanning.  

De afgelopen jaren zijn de eerste stappen gezet om de loonaangifte versneld te ontvangen. In 2017 is 

het project ‘Versnellen van de loonaangifte’ afgerond. In de eindrapportage is geconstateerd dat de 

inspanningen om inhoudingsplichtigen op vrijwillige basis te bewegen tot het eerder aanleveren van 

de loonaangifte succesvol zijn. De verdere (communicatie)activiteiten op dit gebied worden in 2018 

onder regie van het ketenbureau voortgezet. 

In eerdere jaren is een verkenning uitgevoerd naar het versneld terugkoppelen van gemaakte fouten 

aan de inhoudingsplichtigen. Voor de kwaliteit van de gegevens die aan de afnemers worden gele-

verd, is het van belang dat de inhoudingsplichtigen snel worden geïnformeerd over gemaakte fouten. 

In 2018 wordt gestart met een onderzoek hoe digitaal teruggekoppeld kan worden en wat hiervoor 

nodig is. Hierbij worden afnemers en aanleveraars betrokken. Vervolgens wordt een business case 

opgesteld.  

3.2.2 Monitoring van de kwaliteit 
 
Gegevensmodel 
De gegevens uit de loonaangifteketen worden steeds vaker gebruikt voor de uitvoering van gege-

vensgerichte wetgeving. Gegevens uit de loonaangifteketen zijn inmiddels op een aantal gebieden 

grondslagbepalend. Ook worden tegemoetkomingen of heffingen gebaseerd op dergelijke wetgeving 

rechtstreeks uitbetaald of geheven. Bij de totstandkoming van deze wetgeving wordt in de uitvoe-

ringstoets onderzocht of de inhoudelijke kwaliteit van de beschikbare gegevens voldoende is voor 

het doel waarvoor de gegevens worden afgenomen. Deze toets maakt onderdeel uit van het kwali-

teitsbeleid van de loonaangifteketen.  

De ontwikkeling van een (nieuw) strategisch gegevensmodel en een kwaliteitsmonitor, die de loon-

aangifteketen helpen in de fase van de uitvoeringstoets, is in 2017 gestart en wordt in 2018 voortge-

zet. Dit model richt zich op de normering van de gewenste gegevenskwaliteit, de toetsing aan de 

norm en de beantwoording van de vraag of er voldoende borging en de sturing en monitoring is op 

de gegevenskwaliteit.  

Visie op toezicht 
Binnen het domein loonheffingen van de Belastingdienst is door het DOL het initiatief genomen om 

te komen tot een (nieuwe) visie op toezicht in de loonheffingen. Doel is te zorgen voor een zo opti-

maal mogelijke gegevensaanlevering, zodat de toezichtactiviteiten van de Belastingdienst zich vooral 

kunnen richten op fiscale vraagstukken. De gesprekken op departementaal niveau over EDM worden 

gevolgd. 
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AGL 
AGL is belast met het uitvoeren van analyses om de kwaliteit van de loonaangiftegegevens bij UWV 

en Belastingdienst vast te stellen en om voorstellen te doen tot het verbeteren daarvan.   

De focus verschuift steeds meer van het herstel van fouten achteraf naar borging van kwaliteit aan 

de voorkant van het proces en het in de actualiteit monitoren en bewaken van de kwaliteit van de 

gegevens. In 2017 is het plan AGL 2.0 geaccordeerd door het LMO, waarmee AGL kan doorgroeien 

naar een expertisecentrum voor het vaststellen en verbeteren van de gegevenskwaliteit in de loon-

aangifteketen.  

3.2.3 Life events / abonnementenservice 

 

In 2017 heeft  UWV marktonderzoek uitgevoerd naar de behoefte van een abonnementenservice  

‘life-events’ bij afnemers. Denk aan: nieuwe of hervatte loonbetalingen sv-loon, gewijzigde status 

arbeidsbeperkten, overlijden, gewijzigde status partnerregistratie en gewijzigde geboortedatum.  

Ultimo 2017 wordt naar aanleiding van het marktonderzoek een prioritering aangebracht in de op te 

pakken life-event(s). In 2017 is bij UWV, in de rol van afnemer, in pilotvorm geëxperimenteerd met 

het life-event ‘nieuwe of hervatte loonbetalingen’. De resultaten zijn positief. In dit experiment zijn 

nog handmatige activiteiten noodzakelijk. Uiteindelijk zal de abonnementenservice het karakter van 

straight-through-processing (automatisch verwerken) krijgen. Dat vereist ook stappen van de afne-

mers. 2018 is nog een bouw- en ontwikkeljaar.  

3.3 Investeren in randvoorwaarden 

 

De loonaangifteketen draait op ICT-middelen die vaak 10 jaar of ouder zijn. Het doorvoeren van 

technische verbeteringen in het systeemlandschap van zowel de Belastingdienst als ook UWV is 

daarom noodzakelijk.  

Voor de toekomst is bij de Belastingdienst een investering in de WGA (Werkgeversadministratie) 

noodzakelijk om enerzijds bestaande problemen op te lossen én anderzijds een fundament te cre-

eren voor de toekomstige dienstverlening. Afhankelijk van de definitieve besluitvorming in 2017 

worden bij de Belastingdienst mogelijk in 2018 de eerste stappen op de weg naar een nieuwe WGA 

gezet. 

Het UWV-project ‘A2A’, dat in 2018 wordt afgerond, maakt het mogelijk om omvangrijke gegevens-

transporten te realiseren. Bij deze wijze van gegevenstransport zijn geen handmatige handelingen 

nodig en worden Digi-standaarden toegepast. Deze applicatie faciliteert ook het transport van gege-

vens die vanuit de abonnementenservice worden geleverd.  

Verder start UWV in 2018 met het project ‘Selfservice afnemers’. Dit project richt zich op het verbe-

teren van de online-dienstverlening voor zakelijke afnemers en loopt tot en met het tweede kwartaal 

van 2019. 
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3.4 Aanhaken op de toekomst 

 

De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen eisen dat het ecosysteem van de loonaangif-

teketen zich voorbereidt op en meebeweegt met deze ontwikkelingen. Daarom worden in 2018  ini-

tiatieven op het gebied van Open Data en blockchain, die in eerdere jaren reeds zijn gestart, voortge-

zet. 

3.4.1 Onderzoek 
 

In samenwerking met de Fontys Hogeschool Eindhoven wordt een onderzoek uitgevoerd naar de 

uitdagingen waarvoor de loonaangifteketen zich geplaatst ziet in het licht van verdergaande roboti-

sering, dataficering, andere technologische ontwikkelingen en de evolutie in ketensamenwerkings-

vormen.  

 

3.4.2 Open Data en Open Informatie 
 

In het eerste kwartaal van 2017 is een werkgroep gestart met het uitwerken en invoeren van de aan-

bevelingen op basis van de in samenwerking met Fontys Hogescholen opgestelde verkenning naar de 

impact van ontwikkelingen op het gebied van Open Data en Open Overheid op de loonaangifteketen. 

De loonaangiteketen beschikt over zeer privacygevoelige informatie. Het CBS is daarom het geborgde 

kanaal voor het leveren van  informatie vanuit de loonaangifteketen.  

De activiteiten van de keten richten zich op bewustwording, verkennen van mogelijkheden om op 

een toegankelijke manier informatie aan te bieden aan burgers en bedrijven, zoals het gestandaardi-

seerd aanleveren van tabelinformatie en procesinformatie. 

Sinds 2016 is de database Gegevensbelang in beheer bij UWV Gegevensdiensten. In 2017 is een tra-

ject gestart gericht op een zo groot mogelijke transparantie ten behoeve van de stakeholders van de 

loonaangifteketen.  Het ligt in de bedoeling om de informatie te ontsluiten via een webapplicatie en 

een mobiele app (database Gegevensbelang 2.0) en deze ter beschikking te stellen aan alle stakehol-

ders van de keten (aanleveraars, uitvoeringsinstellingen, afnemers en burgers). De ontsluiting van de 

gegevens wordt afgestemd met stakeholders zoals het AOL. 

3.4.3 Blockchain  
 

Het is van belang dat de loonaangifteketen goed aangehaakt is bij de ontwikkeling van de blockchain-

technologie. Daarvoor moeten breed in de keten  de (on)mogelijkheden en toepassingen van block-

chain in de loonaangifteketen helder zijn.  

Om dit te bereiken wordt in 2018 geïnvesteerd in het verbreden van kennis op het gebied van block-

chain in de volle breedte van het ecosysteem. In 2018 wordt (mogelijk) ook een experiment met 

blockchain gestart. 

  



 

  17 

 

4 Stabiliteit en continuïteit in het hier en nu 

4.1 Inleiding 
 

De hoofdopdracht van de loonaangifteketen is en blijft te zorgen voor de instandhouding en onge-

stoorde voortgang van de bestaande processen. Dat betekent het huis op orde houden waar het gaat 

om de proceslogistiek, gegevenskwaliteit en de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving.  

4.2 Monitoring van de loonaangifteketen 
 

Voor het op objectieve wijze beoordelen van het functioneren van de loonaangifteketen is een nor-

menkader ontwikkeld. Dat kader is gebaseerd op de verwerkingsprocessen binnen de loonaangifte-

keten en vormt de basis voor de sturings- en verantwoordingsinformatie over de werking van de 

loonaangifteketen. Het normenkader beschrijft zeven normen (zie paragraaf 6.4).  

Daarnaast zijn er processtappen waarbij de loonaangifteketen de maximale inspanningsverplichting 

heeft om de kwaliteit van deze gegevens te borgen.  

Het normenkader voor 2018 is ten opzichte van 2017 nagenoeg ongewijzigd.  Voor enkele normen (2, 

4 en 5) is er sprake van een beperkte aanpassing van de meetmethode.  

Daarnaast is een intern prestatieoverzicht opgesteld. Dat prestatieoverzicht is een proeftuin voor 

nieuwe en aangescherpte normen, die in 2018 door het TOP worden gemonitord. 

4.3 Jaarovergangen en nieuwe wet- en regelgeving 
 

Een constante factor in de keten is het doorvoeren van nieuwe wet- en regelgeving d. In de jaarover-

gang 2017/2018 wordt een aantal wijzigingen in de gegevensset doorgevoerd die samenhangen met 

de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (Wtl). 

Ook worden in 2018 voorbereidingen getroffen voor het invoeren en implementeren van nieuwe 

wet- en regelgeving voor latere jaren, zoals de Inleenadministratie, Quotumheffing, de EESSI, Wet 

Financieringsstelsel Kinderopvang, WGDI en de AVG.  

Deze wijzigingen vragen veel van de verandercapaciteit van de keteneigenaren.  
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5 Toekomstagenda 

Acteren op maatschappelijke ontwikkelingen 
Het is noodzakelijk dat de loonaangifte tijdig acteert op maatschappelijke ontwikkelingen. De dyna-

miek op de arbeidsmarkt neemt toe door flexibilisering en een stijging van het aantal zelfstandigen. 

De pensioengerechtigde leeftijd schuift op. Technologische ontwikkelingen gaan snel en nemen een 

onverwachte grote vlucht (gebruik van apps).  Afnemers willen de gegevens sneller ontvangen op 

een manier die past bij de actuele stand van de technologie. Aanleveraars willen sneller geïnfor-

meerd worden over de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Immers de kwaliteit van de gege-

vens moet steeds meer bij de bron geborgd zijn.  

De aandacht voor privacy neemt toe en de burger wordt, al dan niet gedwongen, meer en meer een 

regievoerder op zijn gegevens. En dat geeft weer druk op de kwaliteit van de gegevens. Aandacht 

voor samenhangcontroles op de aangeleverde gegevens wordt daarmee ook belangrijker. Ook op 

grond van politieke besluitvorming (Wtl, Quotumregeling) is het essentieel dat de aangeleverde ge-

gevens van een kwalitatief hoog niveau zijn en blijven.  

De loonaangifteketen acteert op deze maatschappelijke ontwikkelingen en wensen om zodoende 

een passende dienstverlening in de toekomst te garanderen. De gekozen hoofddoelstellingen sluiten 

hierop aan. 

 

Hoofddoelstelling 
 

Subdoelstelling 2018 2019 2020 2021 2022 

 
 
Samenwerken met en in 
het ecosysteem 

Startup masterclasses Ketensa-

menwerking 

     

Samenwerkende overheid, weg-

nemen obstakels in wet- en 

regelgeving 

     

Positie burgers en bedrijven      

Communicatiebeleid LAK      

Stabiliteit en conti-
nuïteit in het hier en nu 

Monitoring van de resultaten      

Realisatie jaarovergangen      

 
 
 
 
Stabiliteit en conti-
nuïteit garanderen in de 
toekomst 

Bevorderen en doorvoeren rand-

voorwaardelijke investeringen 

     

Uitbouwen versneld aanleveren      

Versneld terugkoppelen      

Abonnementenservice/life-

events 

     

Blockchain-experimenten      

LAK-activiteiten op Open Data  

en Open Informatie 

     

Doorvoeren AGL 2.0      

Onderzoek toekomstige uitda-

gingen LAK 
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Per jaar te bereiken resultaten 

2018 2019 2020 2021 2022 

 Start ups masterclasses ketensa-

menwerking operationeel en 10 

uitgevoerd 

 BC WGA opgesteld  

 Start abonnementenservice met 

pilotprojecten  

 60% inhoudingsplichtigen levert 

‘versneld aan’ 

 BC Versneld terugkoppelen ge-

reed en besluit genomen 

 Kennis blockchain binnen LAK 

vergroot 

 (Mogelijk) experiment met block-

chain uitgevoerd 

 Gegevensmodel ontwikkeld 

 Database Gegevensbelang 2.0 

operationeel 

 Pilot samenwerkende overheid 

(obstakels wet- en regelgeving 

gestart en afgerond 

 Nieuw normenkader geëvalueerd 

 Eerste stappen gezet richting AGL 

2.0 

 Onderzoek toekomstige uitdagin-

gen LAK 

 Vervolgactiviteiten Open Data / 

Open Informatie gerealiseerd 

 1
e
 meerjarenplan Loonaangifteke-

ten geaccordeerd 

 70% inhoudings-

plichtigen levert 

‘versneld aan’ 

 1
e
 fase Abonnemen-

tenservice operatio-

neel 

 Gegevensmodel 

operationeel  

 AGL 2.0 gerealiseerd 

 Vervolgactiviteit 

blockchain gereali-

seerd 

 Vervolgstap op 

inventarisatie knel-

punten wet- en re-

gelgeving gereali-

seerd. 

 Vervolgactiviteiten 

Open Data / Open 

Informatie gereali-

seerd 

 Startups masterclas-

ses volledig operati-

oneel 

 

 

 

 

 Bezien op 

versneld aan-

leveren in wet- 

en regelgeving 

kan worden 

opgenomen 

 Open Data op 

volwassen ni-

veau  
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6 Bijlagen  

6.1 Samenwerken met en in het ecosysteem 
 

 Activiteiten Beoogde resultaten Realisatie 

1.   

 

Werken aan de 

zichtbaarheid van 

het ecosysteem 

Ontwikkelen en uitrollen van startups Ketensamenwer-

king 
Q1 – Q4 2018 

2.  Voorlichtingsbijeenkomsten loonaangifteketen Q1 – Q4 2018 

3.  Voortzetten ketencafé’s Q1 – Q4 2018 

4.  Participatie in (jaar)congressen, symposia, intermediair-

dagen, werkgeversdagen 
Q1 – Q4 2018 

5.  Ontwikkelen communicatiebeleid loonaangifteketen Q1 – Q4 2018 

6.  Tweemaal per jaar ketenoverleg over de toekomst van de 

loonaangifteketen organiseren met deelnemers (in- en 

extern) van de keten 

Q1 – Q4 2018 

7.   

 

Werken vanuit de 

ecosysteemge-

dachte 

Startup wegnemen belemmeringen in definitie in wet- en 

regelgeving  
Q1 – Q4 2018 

8.  Vervolg onderzoek fiscaal loon in plaats van sv-loon Be-

zien welke stappen gezet kunnen en moeten worden. 
2018 

9.  Ontwikkeling van een gezamenlijke visie op het stelsel 
van gegevensuitwisseling 

2018 

10.  Implementatie en evaluatie nieuwe procedure Gegevens-

set 
Q1 - Q4 2018 

11.  Bewaken informatiepositie burger op grond van AVG 
 

Q1 - Q4 2018 

12.  Voortzetten pilot ambtshalve correcties t/m Q2 2019 

13.  Startup m.b.t. verstrekken gewaarmerkt pdf Q1- Q4 2018 

 

6.2 Stabiliteit en continuïteit garanderen in de toekomst 
 

 Activiteiten Beoogde resultaten Realisatie 

1.   

 

 

Optimaliseren van de 

keten 

Versnellen loonaangifte: ultimo 2018 op 60% Q4 2018 

2.  Herstart OBC Versneld terugkoppelen:  Onderzoek naar 

mogelijkheden om digitaal versneld terug te koppelen. 
Q4 2018 

3.  Ontwikkelen kwaliteitsmodel. Het opstellen van een kwa-

liteitsmodel om zo de gegevenskwaliteit inzichtelijk te 

maken. Dit gerelateerd aan het afnemersbelang. Dit is 

een opdracht van het Kernteam in het kader van strategi-

Doorlopend 
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 Activiteiten Beoogde resultaten Realisatie 

sche sturing op gegevenskwaliteit. 

4.  Nader onderzoek naar visie op toezicht LH. Volgen ge-

sprekken over EDM. 
2018 

5.   Doorvoeren AGL 2.0 2018/2019 

6.  Uitrol eerste onderdelen abonnementenservice en life-

events (realtime) verwerken van gegevens en controles, 

ophalen gegevens bij inhoudingsplichtigen en eerder 

doen van aangifte als gegevens al bekend).  

2018 

7.   

Investeren in rand-

voorwaarden 

Bestuurlijke besluitvorming  over BC WGA verder vorm-

geven 
2018 

BC Uitfaseren DSS (Datafundament LH) Q1 - Q4 2018 

8.  UWV-Project A2A Q4 2018 

9.  UWV-project ‘Selfservice afnemers’ t/m Q2 2019 

10.  Onderzoek 

 

 

Ondersteuning door TOO bij het in kaart brengen van de 

informatiebehoefte in kaart die ontstaat in het kader van 

de ontwikkeling van het sociaal vangnet voor ZZP  

Afhankelijk van 

voornemens 

nieuw kabinet 

11.  Aanhaken op de 
toekomst 

Onderzoek i.s.m. de Fontys Hogeschool Eindhoven 
naar de uitdagingen waarvoor de loonaangifteketen 
zich geplaatst ziet in het licht van verdergaande 
robotisering, dataficering, andere technologische 
ontwikkelingen en de evolutie in ketensamenwer-
kingsvormen.  

Q3 2018 

12.  Aanhaken op de 
toekomst (Block-
chain) 

Op basis van de in 2017 uitgezette koers kleine gerichte 

stappen zetten. Met een pilot en gericht op het verbre-

den van kennis binnen de keten.  

Q1 – Q4 2018 

13.  Aanhaken op de 
toekomst (Open Data 
en Open informatie) 

 Openstellen van informatie over procesresultaten, 

controles en kennisregels en gestandaardiseerde in-

fostroom over tabellen e.d. 

 Bezien in hoeverre de informatie van applicatie da-

tabase Gegevensbelang opengesteld kan worden. 

Beheer wordt in huidige vorm voortgezet. 

Q1 – Q4 2018 
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6.3 Stabiliteit en continuïteit in het hier en nu 

 

 Activiteiten Beoogde resultaten Realisatie 

Operationele doelen 

1.   

 

 

 

Dagelijkse produc-

tie 

Realiseren van de afgesproken normen (1 t/m 7) inzake 

de processtappen 2 t/m 5 in de keten. 

Zie bijlage normenkader 

Doorlopend 

2.  Maximaal inspannen op de niet genormeerde proces-

stappen (1, 6 en 7) in de keten.  

Zie bijlage (streef)prestatie-indicatoren niet genormeer-

de processtappen  

Doorlopend 

3.  Garanderen continuïteit en maximaal inspannen op spe-

cifiek benoemde processen (afhandelen massale en 

individuele reacties, tijdig en volledig beschikbaar stellen 

van de polisgegevens aan geprioriteerde afnemers, tijdig 

definitieve premiebeschikkingen opleveren en daarover 

rapporteren (rapportage Werking van de keten, Bestuur-

lijke rapportage, eindrapportage) 

Zie ook AGL activiteiten 

Doorlopend 

4.   

 

 

 

 

Beheer & Beheer-

sing 

Adequaat voorkomen, terugdringen en oplossen van 

productieverstoringen. Op basis van het uitgevoerde 

voortbrengings- en transitieproces worden evaluaties 

uitgevoerd om waar nodig verbeteringen aan te bren-

gen. 

Doorlopend 

5.  Optimaliseren processen voor plausibiliteitcontroles en 

terugkoppelproces, o.a. optimaliseren van  controles 
Doorlopend 

6.  Gemeenschappelijk Beheer van gezamenlijke processen, 

procedures en afspraken (GBO 1 t/m 20) 
Doorlopend 

7.   Leren Leercirkel s TOP/TOO/LMO (evaluatie): 

 kritische zelfreflectie 

 kijkje in de keuken bij een afnemer 

Doorlopend 

8.  Reorganisatie 

Belastingdienst 

Reorganisatie Belastingdienst heeft effect op de uitvoe-

ring van processen waar het TOP verantwoordelijk voor 

is. Dit vergt het organiseren van bestuurlijke aandacht 

om de continuïteit van de processen te borgen 

Doorlopend 

9.  Monitoring van de 

werking van de 

keten 

 

Normenkader: Rapportage op basis van aangepaste 

normen. Monitoring door TOP op proeftuin interne nor-

men. 

Q1 - Q4 2018 
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 Activiteiten Beoogde resultaten Realisatie 

Analyse (AGL) 

1.  Verschillenanalyse 

HLP/Polis+  

Het aantal verschilposten tussen het collectieve deel en 

het nominatieve deel van de loonaangifte terugdringen. 

De behandeling is een taak van de segmenten Grote 

Ondernemingen (GO) en Midden- en Kleinbedrijf (MKB) 

binnen de Belastingdienst. 

Doorlopend 

2.  Terugdringen 

aangifteverzuim 

Het aantal aangifteverzuimen door inhoudingsplichtigen 

terugdringen. De behandeling van verzuimers is een taak 

van de segmenten Particulieren (P), Centraal Administra-

tieve Processen (CAP), MKB en GO binnen de Belasting-

dienst.  

Doorlopend 

3.  Monitoring aanle-

vergedrag top-

2018 en top-25 

 

Een bijzondere analyse op het aangifteverzuim is het 

permanent monitoren van het aanlevergedrag van de 

2018 grootste inhoudingsplichtigen. Daarmee houdt de 

keten een actueel overzicht over de ontvangst van aan-

giften en gegevens van de belangrijke groep. Binnen 

deze categorie van inhoudingsplichtigen krijgt de top-25 

van grootste inhoudingsplichtigen bijzondere aandacht.  

AGL geeft signalen over ontbrekende loonaangiften en 

monitort het herstel ervan door het segment GO binnen 

de Belastingdienst. 

Doorlopend 

4.  Monitoring en 

terugdringen 

‘overschrijvers’ 

 

Het aan CAP van de Belastingdienst aanleveren van sig-

nalen over risico’s met betrekking tot ‘overschrijvers’ en 

het monitoren van het herstel. Overschrijvers zijn inhou-

dingsplichtigen die door het gebruik van een onjuist LH-

nummer de aangifte van een andere inhoudingsplichtige 

overschrijven. AGL geeft signalen over risico’s met be-

trekking tot overschrijvers en monitort het herstel. 

Doorlopend 

5.  Terugdringen 

nihil-aangevers 

Het uitvoeren van analyses en het formuleren van aan-

bevelingen om het aantal zgn. nihil-aangevers terug te 

dringen. De aanpak van nihil-aangevers is een taak van  

CAP binnen de Belastingdienst. 

Doorlopend 

6.  Individuele reactie 

afhandeling (IRA) 

 

 Behandelen burgersignalen: het Reactie Afhandel 

Team van AGL coördineert het belastingdienstpro-

ces, waarin individuele signalen van burgers -onder 

meer via UWV- over mogelijke onjuistheden in de 

loongegevens worden beoordeeld en worden be-

sproken met inhoudingsplichtigen, teneinde een 

juiste loonaangifte te ontvangen 

 Voortzetting terugkom/infodagen IRA voor mede-

werkers van Belastingdienst en UWV: doel is de kwa-

liteit van de afhandeling van de IRA-signalen te ver-

 

Doorlopend 

 

 

 

Q2 en Q4 
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 Activiteiten Beoogde resultaten Realisatie 

beteren.   

 Oplevering halfjaarlijkse effectmeting IRA, waarin 

opgenomen de aansluiting van nieuwe processen. 

 

Q2 en Q4 

7.  

 

Signaallijst werk-

nemersverzeke-

ringen  

 

Herrekenen en signaleren van de afwijkingen met be-

trekking tot de afdracht van premies werknemersverze-

keringen en premies Zorgverzekeringswet op basis van 

de loongegevens vanuit de aangiften loonheffingen en 

basisgegevens vanuit BVR. 

De afwijkingen worden voor behandeling uitgezet binnen 

de segmenten MKB en GO binnen de Belastingdienst. 

Er loopt een onderzoek  of de Analyse Kwaliteit Premie-

gegevens de basis kan worden voor de signaallijst.  

Doorlopend 

8.  Monitoren niet 

herstelde maar 

wel terug gemelde 

fouten (NHWT) 

 

Het reduceren van het aantal zich herhalende fouten in 

het nominatief deel van de aangifte loonheffingen: AGL 

en de Belastingdienst (CAP, MKB en GO) ondernemen 

diverse acties om het aantal zich herhalende fouten in 

het nominatief deel van de aangifte loonheffingen bij 

individuele inhoudingsplichtigen (TOP16) te reduceren. 

AGL levert een halfjaarlijkse rapportage op. 

Doorlopend 

 

 

Q2 en Q4 

9.  Pakketgerichte 

analyses 

 

Analyseren van signalen die mogelijk het gevolg zijn van 

tekortkomingen in softwarepakketten die door inhou-

dingsplichtigen voor de loonaangifte worden gebruikt, 

dan wel een verkeerd gebruik daarvan. De bevindingen 

worden vastgelegd in rapporten die worden besproken 

in het reguliere overleg met CAP OSWO. OSWO commu-

niceert daarop met de softwareontwikkelaars (SWO’s) 

om waar mogelijk te komen tot verbeteringen van de 

softwarepakketten, zodat de fouten met dat pakket niet 

meer kunnen worden gemaakt.  

Doorlopend 

10.  Analyses op gege-

venskwaliteit 

 

Het uitvoeren van analyses die leiden tot aanbevelingen  

om de gegevenskwaliteit te bevorderen, de communica-

tie te verbeteren richting inhoudingsplichtigen, richting 

salarisadministrateurs (via Forum Salaris, FSA) en richting 

OSWO voor communicatie met softwareontwikkelaars of 

aanpassing van de gegevensset. 

AGL ondersteunt het FSA bij het maken van een effect-

meting: in hoeverre verbetert de kwaliteit van loonaan-

giften?   

Doorlopend 

11.  Kwaliteit premie-

gegevens 

Uitvoeren analyse kwaliteit premiegegevens over belas-

tingjaar 2017. Met MinFin loopt nog overleg over gebruik 

van bepaalde gegevens voor deze analyse. 

Doorlopend 
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 Activiteiten Beoogde resultaten Realisatie 

12.  Reductie fouten 

gebruik BSN’s 

 

Uitvoeren en leveren van analyses op structurele basis 

op de meest voorkomende fouten in het gebruik van 

BSN’s. Behandeling door de Belastingdienst.  

Doorlopend 

Overig going concern 

13.   

 

Jaarovergangen  

2018 - 2020 

Jaarovergang 2017/2018, (voorbereiden en) uitvoeren en 

implementatie van gegevensleveringen (release en eva-

luatie). 

Q1 2018 

14.  Jaarovergang 2018/2019, voorbereiden en uitvoeren. Q1 - Q4 2018 

15.  Gegevensset en gegevensspecificaties 2019 uitwerken en 

laten vaststellen/publiceren. 
Q1 - Q4 2018 

16.  Inventarisatie wijzigingen jaarovergang 2019/2020 Q1 - Q4 2018 

17.   

 

 

 

 

 

Wet- en regelge-

ving 

Zicht op en impact vaststellen en uitvoeren van maatre-

gelen m.b.t. de loonaangifteketen uit Belastingplan, e-

Overheid, i-Overheid, Basisregistraties, Quotumregeling, 

meldplicht Datalekken, WGDI, EESSI, etc. 

De Participatiewet (LDR, WTL, LIV, Jeugd-LIV) zal veel 

vragen van de beschikbare capaciteit voor vernieuwing. 

Q1 - Q4 2018 

18.  Borging Veilige Gegevensuitwisseling via Suwinet (UWV-
project).   

Q4 2018 

19.  Data Lifecycle Management (DLM): Invoeren van DLM 

binnen UWV. 
2018 

20.  WGDI Q1 2019 

21.  Hybride WGA fase II 2019 

22.  Quotumregeling en Participatiewet 2019 

23.  Inleenregistratie 2019 

24.  Dienstenregistratie 2019 

25.  EESSI 2019 

26.  WTL, LIV en LKV 2019 

27.  AVG Voldoen aan eisen AVG  Q2 2018 
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6.4 Normenkader 

 

De werking van de loonaangifteketen wordt gemonitord aan de hand van een normenkader. Deze  

normenkader bevat zeven normen.  De meetwijze voor norm 2, 4 en 5 is aangepast, maar voor alle 

normen is de normeis intact gebleven.  

Omschrijving externe norm Norm 2018   

1. Jaarlijks initieel oproepen van inhoudingsplichtigen (die 

opgenomen zijn in de WGA van de Belastingdienst) tot 

het doen van aangifte middels een aangiftebrief 

≥ 98%   
Volledigheid   
Juistheid   
Tijdigheid   

    

2. Gegevens van inhoudingsplichtigen in de WGA van 
de Belastingdienst worden overgezet naar de WGA 
van UWV (per kwartaal achteraf gemeten). 

≥ 95%   
Volledigheid   
Juistheid   
   

    

3. Aan de loonaangifteketen aangeboden gegevens 
(via de Loonaangifte-berichten) verliezen geen infor-
matiewaarde in de keten tijdens verwerking en wor-
den inhoudelijk ongewijzigd opgeslagen in het polis-
domein en de heffingsadministratie (per kwartaal 
achteraf)  

≥ 95%   
Juistheid   

   
   

     

4. Alle ontvangen loonaangiftebericht en, uitgezon-
derd alle afgekeurde en in behandeling genomen uit-
val, worden opgeslagen in het polisdomein en zijn 
tijdig beschikbaar voor afnemers van loonaangiftege-
gevens op werknemersniveau 

≥ 97%   

Volledigheid    
Tijdigheid   
(meting, mits 
haalbaar in 
2018,  vanaf 
Logius tot Polis) 

  

 

5. Aan de geprioriteerde afnemers van het polisdo-
mein worden de gegevensleveringen conform de met 
hen afgesloten overeenkomsten beschikbaar gesteld.  

≥ 95%   
Volledigheid 
(1 onderdeel) 

  

Tijdigheid   
   

    

6. Maximale inspanning in het beperken van verzuim 
en verschillen in de loongegevens van de aangiften 

Max. 1%   
Onvolledig    
Onjuist   

    

7. Inhoudingsplichtigen ontvangen een terugkoppeling 
en een correctie-verzoek voor de door hen gemaakte 
fouten in de werknemersgegevens 

≥ 98%   
Volledigheid    
Juistheid   
Tijdigheid   
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6.5 Lijst van afkortingen 

 

AD UWV/ADR Auditdienst (UWV)/Audit Dienst Rijk 

AGL  Analyseteam Gegevenskwaliteit Loonaangifteketen 

AOL  Afnemers Overleg Loonaangifteketen 

ASAP  Association of Strategic Alliance Professionals 

AVI  Avanti (systeem dat gegevens scheidt in nominatief en collectief deel en zorgt voor 
doorzending) 

AVG  Algemene Verordening Gegevensbescherming 

BC  Business Case 

B/CKC  Belastingdienst/Centrum voor Kennis en Communicatie 

BKWI  Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen 

BLAU  Basisregistratie Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen 

BRI  Basis Registratie Inkomen 

BSN  Burger Service Nummer 

CAK  Centraal Administratie Kantoor 

CBS  Centraal Bureau voor de Statistiek 

CML  Controle Module Loonheffingen 

DLM  Data Lifecycle Management  

DOL  Directie Overleg Loonheffingen (B/Belastingen) 

DSS  Decision Support System 

DVB  Digitaal Verzekeringsbericht 

EDM  Eerste Dag Melding 

EESSI  Electronic Exchange of Social Security Information 

FEZ  Financieel Economische Zaken (UWV) 

FSA  Forum Salaris 

HFM  Hogeschool Financieel Management 

HLP  (Systeem) Heffingen, Lonen en Premies  

IKV  Inkomstenverhouding 

IRA  Individuele Reactie Afhandeling 
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IB  Inlichtingenbureau 

IV  Informatievoorziening 

KUB  Koppelvlakken UWV Belastingdienst 

LAK  Loonaangifteketen 

LDR  Landelijk Doelgroep Register 

LH  Loonheffingen  

LIV  Lage Inkomens Voordeel 

LKV  Loon Kosten Voordeel  

LMO  Lijn Managers Overleg (Loonaangifteketen) 

OBC  Outline Business Case 

OSWO  Ondersteuning Software Ontwikkelaars  

SIOO  Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde Utrecht 

SV  Sociale Verzekeringen 

SVB  Sociale Verzekerings Bank 

SWO  Softwareontwikkelaar 

SZW  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

TNO  Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 

TOO  Tactisch Ontwerp Overleg (Loonaangifteketen) 

TOP  Tactisch en Operationeel Productieoverleg (Loonaangifteketen) 

UvA  Universiteit van Amsterdam 

UWV  Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen 

VBM  Voorbereiden mededelen 

VIA  Vooraf ingevulde Aangifte Inkomensheffing (v/h: Vooringevulde Aangifte) 

VNG  Vereniging Nederlandse Gemeenten 

VU Vrije Universiteit Amsterdam 

WGA  Werkgeversadministratie 

WGDI  Wet Generieke Digitale Infrastructuur 

WTL  Wet Tegemoetkomingen Loondomein 

ZZP  Zelfstandige Zonder Personeel 


