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JAAROVERZICHT 2019 

We kijken terug op een mooi jaar voor het project eerder aanleveren, met prachtige 

successen. Over de maand november hebben 228.000 bedrijven en organisaties 

gezamenlijk 8,7 miljoen loon,- pensioen- en uitkeringsgegevens voor 1 december 

aangeleverd! Dat zijn hele 

mooie cijfers.  

                                                                                                                     .                                                                                                                  

We waren het afgelopen jaar welkom om eerder aanleveren  toe te lichten bij o.a. 

NIRPA, de UWV Klankborddagen, de UWV Branchepanels, LVTO, OSWO, Becon 

en de FD koepels. Onze mini-documentaire over de Loonaangifteketen met daarin 

aandacht voor eerder aanleveren sleepte een tweede prijs in de wacht in de 

categorie ‘meest innovatief’. We publiceerden 6 interviews met afnemers die 

gepassioneerd het belang van actuele gegevens bepleitten. We startten een panel 

bestaande uit enthousiaste salarisprofessionals die graag met ons meedenken en 

klankborden. Onze community op LinkedIn is hard op weg naar 5.000 volgers! Er 

vinden mooie discussies plaats. Bij de Aangiftebrief 2020 voegden we opnieuw 

een bijlage en op de website Loonaangifteketen.nl werd de informatieset voor 

ambassadeurs veelvuldig gedownload.              

Bekendheid eerder aanleveren                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Het heeft allemaal geleid tot een prima bekendheid. Uit diverse onderzoeken blijkt 

dat inmiddels meer dan 60% van alle salarisprofessionals het project kent!                                                                                                                                                                                                                               

We gingen in gesprek met salarisverwerkers en hoorden welke aandachtspunten 

er nog bestaan. Daarover kunnen we meedelen dat er hard wordt gewerkt om 

waar mogelijk met oplossingen te komen. Hierbij willen we 

alle bedrijven en organisaties die meedoen aan eerder 

aanleveren van harte bedanken. Ook in 2020 gaan wij 

weer door om zo actueel mogelijke gegevens samen met u 

te realiseren. We wensen u alvast een heel gezond en 

gelukkig 2020 toe. Namens het hele projectteam, Diantha Croese, ketenmanager.  

 “Om een goed advies 

te kunnen geven en 

een hypotheek te 

kunnen verstrekken die 

een klant kan betalen is 

het van belang dat je 

van de juiste én actuele 

gegevens uit gaat” 
 

Chris van Winden (IG&H) 

 

 

“Actuele gegevens 

kunnen onnodige 

kosten in het 

beslagproces 

voorkomen” 

 
 Merijn Windemuller (SNG) 

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 3, december 2019 

Loonstrook verstrekt,  

doe uw aangifte direct! 

https://www.loonaangifteketen.nl/eerder-aanleveren/interviews/interview-met-chris-van-winden
https://www.loonaangifteketen.nl/eerder-aanleveren/interviews/interview-met-sng


 

2019 in beeld 

 

Belactie grote ondernemingen 

In najaar 2019 hebben medewerkers van de Belastingdienst contact gehad met 

grote ondernemingen over eerder aanleveren. Hieruit bleek dat 76% van de 

geïnterviewden bekend is met eerder aanleveren. 36% heeft de intentie om 

alsnog mee te gaan doen aan eerder aanleveren. 

Forum Salaris – poll (wel/niet eerder aanleveren)          

De beloofde resultaten van de in september gehouden peiling: 

- 32% ja, salarisstroken staan toch al klaar  

- 22% ja, het is geen moeite  

- 18% ja, maatschappelijk belang 

-   4% ja, kostenvoordelen 

- 23% nee, levert nog niet eerder aan 

Lees meer: 

   En volg ons op  LinkedIn Ketenbureau Loonaangifteketen 

 

 

 

 

 

 

  

  
  
  
  
  
  

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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