
 

 

NIEUWSBRIEF  
EERDER 
AANLEVEREN 
 
Stand van zaken 

Iedere maand neemt het aantal inhoudingsplichtigen dat binnen het 

lopende tijdvak de loonaangifte indient toe. Over april 2019 werden al 7,4 

miljoen actuele loon-, pensioen- en uitkeringsgegevens ontvangen. Een 

mooi resultaat waar we heel blij mee zijn. Toch zijn we er nog niet. De 

komende tijd verzoeken we opnieuw alle inhoudingsplichtigen hun 

loonaangifte tegelijk met of direct na het verstrekken van de loonstrook in 

te dienen.

 

Presentatie Eerder Aanleveren 

Regelmatig geven Diantha Croese (ketenmanager) en Ronald Netten 

(projectmanager Eerder Aanleveren) presentaties over de doelstellingen 

en inmiddels behaalde resultaten van Eerder Aanleveren. Tevens 

beantwoorden zij dan vragen van aanwezigen. Wilt u ook graag een 

presentatie door ons laten verzorgen, neemt u dan contact op. U vindt de 

contactgegevens op het tweede blad. We werken momenteel aan een 

toolkit met presentatiemateriaal voor onze ambassadeurs. 

  

 

 “Inkomenszekerheid 

voor de inwoner en 

lastenverlichting voor 

de gemeente: je kunt 

gewoon niet maken 

dat je in de 

Loonaangifteketen 

achterloopt met je 

gegevens” 
 

Dick Laan en Allard van 

Velthuijsen op 

Loonaangifteketen.nl 

 

 

“Hoe actueler de 

gegevens zijn, hoe 

eerder UWV 

kwaliteitssignalen van 

afnemers terugkrijgt” 

 
Jimmy Jong-A-Lock van UWV 

Gegevensdiensten op 

Loonaangifteketen.nl 

Project doelstelling 
 

Het project ’Eerder aanleveren 
Loonaangifte’ wil bereiken dat 

eind 2019 14 miljoen loon-, 
pensioen- en uitkeringsgegevens 
middels de loonaangiften gelijk 

met, of direct na de loonstrook, en 
in elk geval vóór het einde van het 
loontijdvak waar ze betrekking op 

hebben, zijn ingezonden. 

. 

 
 

Deze nieuwsbrief is een uitgave 

van het project Eerder 

Aanleveren Loonaangifte en 

verschijnt 1x per kwartaal. Deze 

is bestemd voor iedereen die is 

geïnteresseerd in de 

Loonaangifteketen. 

nummer 1, mei 2019 

Loonstrook verstrekt,  

doe uw aangifte direct! 
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Schrijnende situaties  

De afgelopen jaren heeft de Loonaangifteketen zich verder ontwikkeld. 

De kwaliteit van de gegevens op het gebied van juistheid en 

volledigheid is al heel hoog. Voor de burgers die gebruik maken van 

inkomensafhankelijke regelingen zijn we nu bezig een volgende grote 

stap te maken. Met het eerder indienen van de loonaangiften kunnen 

schrijnende situaties in een aantal gevallen worden voorkomen. Zo 

worden bijstandsgerechtigden die hun best doen voor aanvullend werk 

regelmatig de dupe van het gebrek aan actuele gegevens. Het kan 

leiden tot zeer wisselende inkomsten bij doorlopende vaste lasten. 

Lees hierover meer op de pagina: schrijnende situaties voorkomen. 

Vragen en antwoorden 

Wie hebben voordeel bij actuele gegevens? Of: als ik eerder mijn 

loonaangifte indien, moet ik dan ook eerder betalen? Dit zijn maar enkele 

vragen die zijn gesteld over Eerder Aanleveren Loonaangifte. Op onze 

website hebben we de meest voorkomende vragen en antwoorden 

opgenomen. Heeft u ook vragen, bekijkt u dan: vragen en antwoorden 

Eerder Aanleveren. Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag dan per e-

mail en wij zorgen dat uw vraag mét het antwoord ook op de site komt te 

staan. 

Lees en discussieer mee op LinkedIn 

Volgt u ons al op onze organisatiepagina op LinkedIn? U vindt daar 

interessante nieuwsberichten, artikelen en bijdragen van leden. 

Discussieer ook zelf mee of stel er uw vragen omtrent Eerder Aanleveren. 

Aanmelden is gratis. Bezoek de pagina Ketenbureau Loonaangifteketen | 

LinkedIn en meld u aan. 

Klantenpanel- wie wil meedenken met ons? 

Wij zijn op zoek naar mensen die graag een bijdrage willen leveren aan het 

verbeteren van onze diensten in het kader van Eerder Aanleveren. We 

denken aan (lunch)sessies bij ons in Utrecht, een keer per maand. Wij 

zorgen dan voor een interessante bijeenkomst waarbij wij sprekers willen 

uitnodigen en tijd inruimen voor ideeënuitwisseling. Ook kunt u 

bijvoorbeeld meedenken over onze servicebrieven of andere 

communicatiemiddelen. Lijkt het u wat? Wij zien uw aanmelding graag 

tegemoet. Meld u aan per e-mail. 

 

 

Agenda 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  
  
  
  
  

Wilt u graag onze 

nieuwsberichten 

doorplaatsen via uw 

eigen mediakanalen? 

Neem contact met 

ons op en wij zorgen 

dat u deze ontvangt. 

 

Projectmanagement: 

Ronald Netten  

Communicatie/redactie:  

Diana Bom 

 

Kent u onze mini-docu van de 

Loonaangifteketen al?  Bekijk 

deze hier 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECT  

EERDER AANLEVEREN 
LOONAANGIFTE 

 
Ketenbureau Loonaangifte 

Graadt van Roggenweg 500 
3531 AH Utrecht 

https://www.loonaangifteketen.nl/
eerder-aanleveren/ 

EerderAanleverenLoonaangifte@
belastingdienst.nl 

 

 

 

 

06-09 Conferentie LAK 

 

10-09 Congres NIRPA 
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