
 

 

NIEUWSBRIEF  
EERDER 
AANLEVEREN 
 
Stand van zaken 

Inmiddels dient al één op de drie bedrijven en organisaties de loonaangifte in 

binnen het lopende tijdvak. Over augustus 2019 werden 7,9 miljoen actuele 

loon-, pensioen- en uitkeringsgegevens ontvangen. Wij bedanken alle 

deelnemers voor hun medewerking aan eerder aanleveren. De bedrijven en 

organisaties die nog overwegen om deze stap te zetten, nodigen wij hierbij 

vriendelijk uit om ook de loonaangifte eerder aan te leveren.  

 

Informatieset voor onze ambassadeurs 

Zoals te lezen in de vorige nieuwsbrief is nu een informatieset met daarin 

verschillende communicatiemiddelen te downloaden op de site. We waarderen 

enorm dat u de boodschap van eerder aanleveren helpt verspreiden. 

Panel salarisprofessionals   

Het panel met salarisprofessionals (bestaande uit 12 personen) is inmiddels van 

start gegaan en heeft meegedacht over diverse communicatiemiddelen zoals de 

bijlage bij de Aangiftebrief 2020. Wilt u ook meedoen? Meld u aan. 

Nominatie voor mini-docu 

De mini-docu ‘Het best bewaarde geheim van Nederland’ is genomineerd voor 

de ‘Gouden Reiger’ in de categorie Creativiteit/Innovatie. Op de Avond van de 

Opdrachtfilm op 1 november 2019 in Pakhuis de Zwijger worden de winnaars 

bekendgemaakt. Wij zullen daarover berichten op onze site en social media. 

 “Wij zien veel 

voordelen als de 

Polisadministratie aan 

het begin van de 

maand is gevuld” 
 

Ron Stoffer en Marcel Canisius 

van UWV Uitkeren 

 

 

“In veel gevallen kost 

het geen tijd en 

energie om eerder aan 

te leveren” 

 
 Lex Lagerveld van 

pensioenfonds PH&C 

Projectdoelstelling 
 

Het project ’eerder aanleveren 
loonaangifte’ wil bereiken dat  

zoveel mogelijk loon-, pensioen- en 
uitkeringsgegevens direct na de 
salarisbetaling beschikbaar zijn 

voor de dienstverlening aan 
burgers 

 

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave 

van het project eerder aanleveren 

loonaangifte en verschijnt 1x per 

kwartaal. De nieuwsbrief is 

bestemd voor iedereen die is 

geïnteresseerd in eerder 

aanleveren. 

nummer 2, oktober 2019 

Loonstrook verstrekt,  

doe uw aangifte direct! 

https://www.loonaangifteketen.nl/eerder-aanleveren/informatieset-eerder-aanleveren-loonaangifte
mailto:diana.bom@uwv.nl
https://www.loonaangifteketen.nl/actueel/nieuws/2019/3/25/mini-docu
https://www.loonaangifteketen.nl/eerder-aanleveren/interviews/interview-met-uwv-uitkeren
https://www.loonaangifteketen.nl/eerder-aanleveren/interviews/interview-met-uwv-uitkeren
https://www.loonaangifteketen.nl/eerder-aanleveren/interviews/interview-met-lex-lagerveld-phc
https://www.loonaangifteketen.nl/eerder-aanleveren/interviews/interview-met-lex-lagerveld-phc


 

NIRPA   

In het NIRPA (Nederlands Instituut Register payroll Accounting) 

Trendonderzoek zijn ook vragen gesteld over de bekendheid met eerder 

aanleveren loonaangifte. 1.149 NIRPA-leden gaven antwoord. Resultaten: 

60% van de respondenten geeft aan bekend te zijn met de campagne 

‘eerder aanleveren loonaangifte’; 56% meldt eerder aan te leveren. De 

groep die (nog) niet eerder aanlevert geeft een grote variëteit aan redenen op: 

 21%: na de salarisbetaling komen nog urenbriefjes binnen 

 21%: intern valideren van de loonaangifte vraagt meer tijd 

 14%: na de salarisbetaling komen nog onkosten binnen  

 10%: ik dien vierwekelijks de loonaangifte in  

 51%: andere reden(en)  
 

Diantha Croese gaf een toelichting op eerder 
aanleveren tijdens het NIRPA Congres op 10 
september. Tijdens break-outs werd nader 
ingegaan op vragen van de aanwezige 
salarisprofessionals. 

 

Conferentie Loonaangifteketen 

Op 4 september bogen allerlei belanghebbenden 

zich tijdens de jaarlijkse conferentie over de 

vraag: ‘heeft de Loonaangifteketen toekomst? 

Lees hier het verslag. 

 

Belactie grote ondernemingen 

In september hebben medewerkers van de Belastingdienst contact gehad met 

salarisprofessionals van grote ondernemingen over eerder aanleveren. In de 

volgende nieuwsbrief volgt de rapportage van deze actie. 

Forum Salaris – poll  

Ook in de volgende nieuwsbrief: de resultaten van een peiling op Forum 

Salaris (inmiddels 10.000 leden) over eerder aanleveren. 

Lees en discussieer mee op LinkedIn 

Inmiddels is het aantal volgers flink gegroeid van 500 naar 3.600! Dank voor 

uw interesse en aanmelding. Discussieer ook zelf mee of stel uw vragen 

omtrent eerder aanleveren. Bezoek de pagina Ketenbureau 

Loonaangifteketen | LinkedIn en meld u aan.  

Meer informatie via: 

 

 

 

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 
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Ketenbureau Loonaangifte 

Graadt van Roggenweg 500 
3531 AH Utrecht 

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

EerderAanleverenLoonaangifte@
belastingdienst.nl 

 

 

 

Intermediairdagen 
5,7,12,14,19,21,26,28 nov.  
 
UWV-Werkgeverscongres 
20 nov. 
 
Salarisnet Congres  
28 nov. 
 
Intermediairdagen 
2,4,17*,18* dec.  
*online 

https://www.youtube.com/watch?v=0gOHC6aPHmY&feature=youtu.be
https://www.loonaangifteketen.nl/actueel/nieuws/2019/09/25/ideeen-voor-2030
https://www.linkedin.com/in/ketenbureau-loonaangifteketen-aa783741/
https://www.linkedin.com/in/ketenbureau-loonaangifteketen-aa783741/
mailto:EerderAanleverenLoonaangifte@belastingdienst.nl
https://www.loonaangifteketen.nl/actueel/nieuws/2019/3/25/mini-docu
https://www.loonaangifteketen.nl/eerder-aanleveren/
https://www.loonaangifteketen.nl/eerder-aanleveren/
mailto:EerderAanleverenLoonaangifte@belastingdienst.nl
mailto:EerderAanleverenLoonaangifte@belastingdienst.nl
https://intermediairdagen.belastingdienst.nl/
https://uwvwerkgeverscongressen.nl/
https://jaarcongres.salarisnet.nl/
https://intermediairdagen.belastingdienst.nl/

