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Voorwoord 
De loonaangifteketen is de financiële en gegevensaorta van Nederland op het gebied van 

werk en inkomen en vervult een belangrijke financiële, economische en maatschappelijke 

functie. Het is één van de grootste informatieketens van de overheid. Maar liefst 

156 miljard euro (2017) aan belasting- en premieopbrengsten komt binnen via de 

loonaangiften die werkgevers, uitkeringsinstanties en pensioenverstrekkers indienen. 

Dit is 60% van alle ontvangsten van de Belastingdienst. Jaarlijks vinden meer dan 

twintig miljard gegevens hun weg naar honderden afnemers. De samenwerking tussen 

de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen (UWV) geeft invulling aan de gedachte: eenmalige uitvraag en 

meervoudig gebruik van gegevens. 

 
Uitkeringen, toeslagen en veel andere inkomensafhankelijke regelingen worden vastgesteld 

op basis van gegevens uit de loonaangifteketen. Het CBS berekent de macro-economische 

situatie van Nederland mede op basis van deze gegevens. Burgers kunnen bij hun aangifte 

inkomstenbelasting en bij de elektronische intake of inkomstenverrekening voor hun 

werkloosheidsuitkering gebruik maken van vooringevulde gegevens. De loonaangifteketen 

maakt het dus voor de Nederlandse burgers, ondernemers en uitvoeringsorganisaties 

gemakkelijker om zaken te doen met de overheid en met elkaar. 
 

UWV, de Belastingdienst en het CBS werkten de afgelopen jaren intensief samen met 

inhoudingsplichtigen, salarisadministrateurs, softwareontwikkelaars, fiscale 

dienstverleners, afnemers en wetenschappelijke instituten aan de ontwikkeling van de 

loonaangifteketen. Aanvankelijk bijgestaan door externe toezichthouders zoals PBLQ 

(voorheen Het Expertisecentrum (HEC)) en de Inspectie voor Werk en Inkomen (IWI). 

 
De loonaangifteketen dient een groot belang en heeft zich in de afgelopen tien jaar 

ontwikkeld van een stagnerende naar een werkende informatieketen tot uiteindelijk een 

ecosysteem waarbinnen de samenwerking is gezocht met meer partijen dan 

oorspronkelijk was beoogd. Met deze publicatie willen wij de loonaangifteketen en onze 

leermomenten onder de aandacht brengen van een breder publiek. Er is in de afgelopen 

jaren veel geleerd. In 2017 is zelfs een prestigieuze internationale onderscheiding 

toegekend aan de loonaangifteketen, omdat deze gezien wordt als een voorbeeld op het 

gebied van organisatie overstijgende samenwerking in de publieke sector. Geen enkele 

grote organisatie is toekomstvast zonder samen te werken in ketens en vanuit netwerken. 

De opgedane ervaringen willen wij daarom graag met u delen. 

“De loonaangifteketen biedt een unieke gelegenheid om (semi)overheidsafnemers van onze 

gegevens in staat te stellen het burgers gemakkelijker te maken”, aldus José Lazeroms, lid van 

de Raad van Bestuur UWV, Z-card loonaangifteketen.nl, september 2014 
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Diantha Croese Patty Heemskerk 

Ketenmanager Directeur 

Loonaangifteketen PBLQ 

Quote Maria Olson van Netapp: “You have a duty to understand your true potential. 

If you don‘t, you are cheating yourself and stealing from the world.” 
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Leeswijzer 
In het eerste hoofdstuk maakt u kennis met de loonaangifteketen. Hoofdstuk 2 beschrijft 

het ontstaan, de complexiteit en de problemen die ontstonden bij de start en de integrale 

probleemanalyse die de aanzet gaf om de keten werkend te krijgen. Hoofdstuk 3 richt zich 

op de gefaseerde aanpak in het verbeterproces alsmede op de verantwoordelijkheids- 

verdeling en rapportagelijn. Hoofdstuk 4 beschrijft de verbeteringen in de 

ketensamenwerking en de besturing van de keten. Hoofdstuk 5 geeft zicht op de 

ontwikkelingen op het gebied van gegevenskwaliteit. Hoofdstuk 6 zet uiteen hoe de 

keten zich heeft doorontwikkeld van een keten naar een ecosysteem. Het laatste 

hoofdstuk schetst enkele toekomstbespiegelingen voor de keten. Het geheel wordt 

aangevuld met een tweetal interviews met vertegenwoordigers van de 

softwareontwikkelaars en werkgevers. 
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Hoofdstuk 1 
Een kennismaking met de loonaangifteketen 

In dit hoofdstuk maakt u kennis met de loonaangifteketen: wat is de loonaangifteketen 

precies, wat is het doel ervan en welke partijen zijn erbij betrokken? 
 

Wat is de loonaangifteketen? 
Zonder het te weten heeft iedereen vrijwel dagelijks te maken met de loonaangifteketen. 

De keten is een geheel van publieke en private organisaties. Deze organisaties wisselen 

een veelheid aan informatie en gegevens uit, zodat partijen hun werk efficiënt kunnen 

uitvoeren en de burger kunnen bedienen en niet onnodig hoeven te belasten. 

De essentie van de loonaangifteketen is het toepassen van het principe ‘eenmalige 

uitvraag, meervoudig gebruik’. Inhoudingsplichtigen (werkgevers, uitkeringsinstanties en 

pensioenfondsen) doen periodiek aangifte voor de loonbelasting en de premies 

werknemersverzekeringen via het loket van de Belastingdienst. UWV ontvangt de 

nominatieve loonaangiftegegevens (gegevens over individuele burgers) van de 

Belastingdienst, neemt ze op in de Polisadministratie en is het loket voor afnemers om 

de gegevens beschikbaar te stellen. 

 
Door het principe van ‘eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik’ hoeven werkgevers dus 

niet meer bij verschillende overheidsorganisaties dezelfde informatie aan te leveren. 

Organisaties die belast zijn met de uitvoering van wettelijke taken, kunnen nu uit één 

bron beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun 

werkzaamheden. Dit in plaats van ze eerst bij de burger of werkgever uit te moeten 

vragen. Zo is het CBS bijvoorbeeld gestopt met een periodieke enquête onder alle 

werkgevers naar lonen en arbeidsduur, vraagt UWV voor de dagloonvaststelling geen 

gegevens meer uit bij de werkgever en gebruikt de Belastingdienst de gegevens uit de 

Polisadministratie voor de vooraf ingevulde aangifte inkomensheffing. Op deze manier 

draagt de loonaangifteketen bij aan het realiseren van burgergemak en aan de 

doelstelling om de administratieve lasten en de uitvoeringskosten te verminderen. 

De Belastingdienst en UWV zijn als keteneigenaren samen verantwoordelijk voor het 

logistieke proces van de loonaangifteketen. De Belastingdienst, UWV en het CBS zijn 

samen eigenaar van de gegevensset. Het CBS speelt vanuit zijn expertise samen met de 

andere eigenaren een rol op het gebied van gegevenskwaliteit en open data. 

“De loonaangifteketen is het best bewaarde geheim van Nederland”, aldus Peter Veld, 

voormalig directeur-generaal van de Belastingdienst. 



Loonaangifteketen | 11  

 

Figuur 1: De loonaangifteketen in beeld 

 

De loonaangifteketen in cijfers 
In Nederland worden jaarlijks door ruim 670.000 inhoudingsplichtigen meer dan acht 

miljoen loonaangiften ingediend. Met de loonaangiften leveren inhoudingsplichtigen 

periodiek gegevens aan de Belastingdienst over wie zij in dienst hebben of aan wie zij 

een uitkering verstrekken. Daarnaast tevens over de aard en de omvang van het salaris 

dat of de uitkering die betaald is. Daarbij geven ze ook aan hoeveel en welke sociale 

premies en loonbelasting moeten worden afgedragen. Maar bijvoorbeeld ook gegevens 

over de dienstbetrekking, premiekortingen (vanaf 2018 tegemoetkomingen), afdracht- 

verminderingen, verloonde uren en de verdeling van werknemers over de verschillende 

risicopremiegroepen. 

 
De Belastingdienst levert de nominatieve gegevens door aan UWV. Dit resulteert jaarlijks 

in de registratie van meer dan 20 miljard gegevens in de Polisadministratie. Inmiddels is 

de Polisadministratie een betrouwbare en efficiënte database met een schat aan gegevens. 

Van ruim twaalf miljoen burgers zijn bijvoorbeeld actuele gegevens met betrekking tot 

dienstverbanden en uitkeringen beschikbaar. 
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Aanvankelijk was de loonaangifteketen vooral ingericht in het belang van de Belastingdienst, 

UWV en het CBS. Naarmate de keten zich ontwikkelde en de kwaliteit van de gegevens in 

de Polisadministratie daardoor verder toenam, ontstond voor een groot aantal andere 

publieke en private organisaties een belang om gebruik te kunnen maken van deze 

gegevens. Vanaf 2014 wordt het belang van de andere publieke en private organisaties 

dan ook zwaarder gewogen. Zij worden als afnemers meer betrokken en hebben 

daarmee ook enige invloed op de gegevensset die wordt uitgevraagd. 

 
De volgende figuur geeft een impressie van de partijen die met de loonaangifteketen te 

maken hebben. De verschillende ministeries, alsmede de daaronder vallende 

uitvoeringsorganisaties, hebben voor de aan hen opgedragen taken een belang bij de 

gegevens die vanuit de loonaangifteketen beschikbaar komen. Dit geldt ook op het 

terrein van handhaving en toezicht. Het idee dat alleen de Belastingdienst, het CBS en 

UWV gebruik maken van de gegevens is daarmee inmiddels achterhaald. 

 
Zo worden door publieke organisaties maandelijks bij UWV circa 2 miljoen keer online 

gegevens opgevraagd over actuele dienstverbanden. Ook burgers vragen via UWV 

digitaal gegevens over hun loon of arbeidsverleden op en sturen deze bijvoorbeeld aan 

hun hypotheekverstrekker bij het aanvragen van een hypotheek. Per maand worden door 

burgers ongeveer 80.000 raadplegingen gedaan. 

 

Figuur 2: Partijen in de loonaangifteketen 
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Afnemers van de loonaangifteketen 
Veel publieke en private organisaties maken inmiddels gebruik van de gegevens van de 

loonaangifteketen en hebben dus baat bij een goed werkende keten. De ketenpartners 

hebben een database Gegevensbelang gemaakt, die van een aantal afnemers inzichtelijk 

maakt welke gegevens zij gebruiken en met welk doel. De ervaring leert dat als het belang 

van het gegeven bij de inhoudingsplichtige bekend is, de kwaliteit ‘als vanzelf’ toeneemt. 

 

De ‘eigenaren’ als afnemer 
De Belastingdienst, UWV en het CBS zijn zelf de grootste afnemers van de loonaangifte- 

keten. CBS gebruikt de gegevens voor statistieken over lonen, conjunctuur en de 

arbeidsmarkt. Ook bij het voldoen aan EU-verordeningen en bij de bijdrage aan de 

Nationale Rekening worden de gegevens gebruikt. 
 

UWV maakt gebruik van de gegevens voor het inzicht in de verzekeringsplicht, het 

berekenen van het recht, de hoogte en de duur van de uitkeringen op basis van de 

werknemersverzekeringen, de inkomstenverrekening, het voorinvullen van uitkerings- 

aanvragen, de inkomstenformulieren en de tewerkstellingsvergunningen. Ook voor de 

verantwoordingsinformatie en de inzage van burgers via het Digitaal Verzekerden Bericht 

maakt UWV gebruik van de gegevens. 

 
De Belastingdienst heft op basis van onder andere de loongegevens inkomsten-, loon- 

belasting en premies. Daarnaast verstrekt hij op basis van de gegevens huur-, zorg- 

en kinderopvangtoeslagen, beschikkingen over kindgebonden budgetten, in het kader 

van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW), en over evenredige 

premieverdeling. Ook voor de toezichthoudende taken zijn de gegevens van belang. 

 

Figuur 3: ’Eigenaren’ loonaangifteketen 

“Dankzij de loonaangifteketen maakt het CBS nu reguliere statistieken op een innovatieve 

manier”. aldus Tjark Tjin-A-Tsoi, ddirecteur-generaal van de Statistiek, 

Z-card loonaangifteketen.nl, september 2014. 
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Publieke afnemers 
Inmiddels neemt het gebruik door andere afnemers substantieel toe. Hieronder wordt 

een aantal van de publieke afnemers beschreven. 

 

Publieke afnemer Gebruik van gegevens loonaangifteketen 

Gemeentelijke sociale diensten Berekenen van de bijstandsuitkeringen en 
het kwijtschelden van gemeentelijke 
belastingen. 

Sociale Verzekeringsbank (SVB) Vaststellen of iemand verzekerd is voor de 
volksverzekeringen en voor de verrekening 
van inkomsten op basis van de dienstverban- 
den uit de Polisadministratie. 

Landelijk Bureau Inning Onderhouds- 
bijdragen (LBIO) 

Vaststellen van inkomsten ten behoeve van 
de inning van alimentatie. 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Continue screening van kinderopvang. 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Middelentoets bij de beoordeling van 
verblijfsvergunningen. 

Centraal Administratie Kantoor (CAK) Vaststellen van de eigen bijdrage Wmo en 
Wlz en het opleggen van bestuurlijke boetes. 

Sociaal Economische Raad (SER) Opleggen van de OR-premie, via de 
Belastingdienst, in het kader van de Wet op 
de ondernemingsraden. 

Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst 
(FIOD), het Regionaal Meld- en Coördinatie- 
punt (RMC), de Rijksdienst voor Onderne- 
mend Nederland (RVO.nl) en nagenoeg alle 
EU-landen 

Uitvoeren van controles en inspecties. 

 

Figuur 4: Publieke afnemers 
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Private afnemers 
Er zijn ook private afnemers die intensief gebruik maken van de keten. Voor het 

Pensioenfonds Horeca en Catering vormen de gegevens uit de loonaangifteketen de basis 

voor de uitvoering van hun pensioenregeling. Daarnaast maken circa 350 gerechtsdeur- 

waarders gebruik van de gegevens voor het innen van boetes en betalingsachterstanden. 

Vooral in deze categorie afnemers is nog groeipotentieel voor de loonaangifteketen 

aanwezig. 

 
Ook burgers kunnen via UWV digitaal gegevens over hun loon- of arbeidsverleden 

opvragen. In 2016 is een pilot gestart die het voor burgers eenvoudiger maakt om sneller 

een hypotheekaanvraag te doen. Samen met IG&H Consulting & Interim, enkele grote 

hypotheekverstrekkers en de Vereniging Eigen Huis is de pilot ‘Handig’ gestart. Burgers 

kunnen de benodigde dienstverbandgegevens nu in een paar seconden downloaden via 

Mijn UWV ter vervanging van de traditionele werkgeversverklaring. Dit levert een winst 

van weken op, voorkomt bureaucratie en draagt zo bij aan het verhogen van het 

burgergemak. Inmiddels worden ongeveer vijftien hypotheken per week op basis van de 

door de loonaangifteketen verstrekte informatie afgesloten. 
 

Figuur 5: Private afnemers 
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Hoofdstuk 2 
Start en eerste problemen 

Een paar belangrijke gebeurtenissen in 2002 lagen ten grondslag aan het ontstaan van de 

loonaangifteketen. De periode 2002-2006 kenmerkte zich daarnaast door een aantal 

andere ontwikkelingen die hun effect zouden hebben op de start van de loonaangifteketen. 

 
Allereerst werd de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in de sociale 

verzekeringswetten (Walvis) ingevoerd. Hierdoor konden meer partijen van de loonaangifte 

gebruik maken. Dit moest zorgen voor administratieve lastenverlichting voor inhoudings- 

plichtigen en voor verlaging van de uitvoeringskosten van de overheid. 

 
Een tweede belangrijke beslissing was de overgang van de premieheffing van het net 

gevormde UWV naar de Belastingdienst. Dit was eigenlijk een verfijning van Walvis met 

als doel een nog verdere vereenvoudiging en kostenbesparing. Door deze ontwikkelingen 

was de loonaangifteketen zoals beschreven in hoofdstuk 1 een feit. De invoeringsdatum 

werd definitief vastgesteld op 1 januari 2006. 

 
De loonaangifteketen kon alleen een succes worden door een intensieve samenwerking 

tussen de Belastingdienst en UWV. Op papier werd dit keurig geregeld door de invoering 

van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Daaraan ten grondslag lag een 

convenant dat was opgesteld door de Belastingdienst en UWV. Hierin werd afgesproken 

dat er bij de Belastingdienst één loket kwam voor werkgevers. Daar werden de aangiften 

ontvangen, de belastingen en premies geheven en vond de terugkoppeling van fouten en 

het afgeven van beschikkingen plaats. Het loket voor de afnemers werd bij UWV 

ingericht. De nominatieve gegevens uit de loonaangiften werden doorgezonden aan 

UWV, opgeslagen in de Polisadministratie en beschikbaar gesteld aan de afnemers. 

Ook verzorgde UWV de berekening van de gedifferentieerde premiepercentages per 

werkgever, die vervolgens door de Belastingdienst middels een beschikking aan de 

werkgever werden doorgegeven. In het convenant werd ook de sturing van het samen- 

werkingsverband van de Belastingdienst en UWV vastgelegd. Er kwam een stuurgroep, 

een programmabureau en een projectleiding vanuit beide organisaties. Uitgangspunt 

voor de besturing was dat de Belastingdienst en UWV elk verantwoordelijk waren voor 

de resultaten van de eigen organisatie. 

 
UWV kwam op 1 januari 2002 tot stand als resultaat van de samenvoeging van de vijf 

uitvoeringsinstellingen (GAK, Cadans, SFB, GUO en USZO) en het LISV. Dit gecompliceerde 

fusieproces was bij de start van de loonaangifteketen nog niet voltooid. De premieheffing 

ging in 2006 over van UWV naar de Belastingdienst. Dit leverde enerzijds een grote last 

op voor de divisie Werkgeverszaken van UWV die verantwoordelijk was voor het 

realiseren van de Polisadministratie. Deze divisie werd immers geconfronteerd met de 

overdracht van 800 medewerkers naar de Belastingdienst én met een boventalligheid van 

700 medewerkers. Anderzijds had dit een behoorlijke impact op de Belastingdienst, 

omdat deze dienst er een nieuwe taak bijkreeg en een groot aantal werknemers uit een 
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andere organisatiecultuur. Daarnaast werd de Belastingdienst in 2006 ook het loket waar 

de burgers terecht konden voor het aanvragen van een toeslag, zoals huur- of zorgtoeslag, 

op grond van een inkomensafhankelijke regeling. Beide organisaties werden dus belast 

met ingrijpende veranderingen op meerdere terreinen. Problemen konden dan ook niet 

uitblijven. En problemen zouden er komen……. 

 

Stagnerende gegevensuitwisseling en de gevolgen 

Vanaf 1 januari 2006 werden de Belastingdienst en UWV geacht intensief samen te 

werken. Er was echter nog weinig zicht op de mogelijke risico’s die konden ontstaan in 

het samenwerkingsgebied en nog minder op welke gevolgen die konden hebben. 

Dit omdat was afgesproken dat UWV en de Belastingdienst elk verantwoordelijk waren 

voor hun eigen systemen en resultaten. Er waren dan ook geen voorzieningen getroffen 

voor situaties waarin fouten, met name in de gegevensuitwisseling, konden optreden. 

Gevolg was dat de loonaangifteketen al snel na de start ging haperen en dat de 

informatie-uitwisseling stagneerde. 

 
In 2007 moesten 108.000 werkgevers de jaarloongegevens over 2006 opnieuw aanleveren. 

UWV bleef voor het vaststellen van de uitkeringen nog steeds afhankelijk van de 

werkgevers. Het CBS kon in het vierde kwartaal van 2006 geen betrouwbare statistieken 

over werk en inkomen maken en de Belastingdienst kon de toeslagen over 2006 pas veel 

te laat vaststellen. Ook konden afnemers zoals SVB, CAK, gemeentelijke sociale diensten 

en pensioenfondsen niet over de noodzakelijke gegevens beschikken. Onrust bij burgers 

en bedrijven was het gevolg. 

 

Samen het probleem oplossen: het begint met de integrale probleemanalyse (IPA) 
Vanwege de onrust kon politiek ingrijpen niet uitblijven. Dit gebeurde dan ook in juni 2007. 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de staatssecretaris van 

Financiën lieten een integrale probleemanalyse opstellen. 
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Zes hoofdoorzaken van het niet functioneren van de loonaangifteketen werden in de IPA 

benoemd: 
 

De ketenmanager gaat van start 
Nadat de problemen inzichtelijk waren gemaakt, werd gestart met het oplossen ervan. 

De betrokken bewindslieden stelden een onafhankelijke ketenmanager aan die regie 

moest gaan voeren op het herstel van de keten. Deze ketenmanager stond boven de 

twee uitvoeringsorganisaties en legde alleen verantwoording af aan de bewindslieden. 

 
De ketenmanager had gezag en ging transparant te werk. Hij installeerde een 

ketenbureau waarin specialisten van UWV en de Belastingdienst hem terzijde stonden. 

Onder zijn regie werden door de beide organisaties de maatregelen gerealiseerd die in 

de integrale probleemanalyse waren geformuleerd. 
 

• Het onderschatten van de technische en organisatorische complexiteit. Vooral de vele 

overdrachtsmomenten tussen beide organisaties. 

• De massaliteit en de dynamiek van het proces. Er was onvoldoende geanticipeerd op de 

hoeveelheid van miljarden gegevens waarop ook nog eens achteraf correcties plaatsvonden. 

• De diversiteit in categorieën inhoudingsplichtigen waar geen rekening mee was gehouden. 

Een werkgever met vast personeel, een pensioenuitvoerder, een uitzendbureau, ze hadden 

allemaal hun specifieke aandachtspunten. 

• De gescheiden verantwoordelijkheden van de Belastingdienst en UWV. De Belastingdienst 

was ingericht om belastingen en premies te heffen, UWV om uitkeringen te verstrekken. 

Dit werkte ook door in het ontwerp van automatiseringssystemen, die als gevolg daarvan 

niet op elkaar aansloten. 

• De veelheid aan wet- en regelgeving die in 2006 van kracht werd (Walvis, premieheffing 

naar de Belastingdienst, invoering Zorgverzekeringswet met toeslagsysteem, levensloop- 

regeling). Het was te veel in te weinig tijd. 

• De ontwikkelde software voor de loonaangifteketen werd te laat opgeleverd, waardoor 

onvoldoende kon worden getest en met softwareontwikkelaars rekening kon worden 

gehouden. 

“Falen is succes als we ervan leren” Malcomb Forbes 
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Interview Jan Wouda - Kennismanager wet- en regelgeving bij Raet. 
“De keten werkt nu als een trein, al zijn er nog verbeteringen mogelijk” 

 

Raet is dienstverlener op het gebied van IT-toepassingen voor Human Resource 

Management en salarisverwerking. Tevens is zij de grootste inkomensverwerker in 

Nederland. Jan Wouda werkt bij Raet als intermediair tussen de regelgevers en Raet. 

Hij moet ervoor zorgen dat de regelgeving tijdig en goed is verwerkt in de software. 

Bij de periodieke loonaangiften die Raet verzorgt, zijn 2,5 miljoen inkomsten- 

verhoudingen betrokken (in totaal circa 24 miljoen in Nederland). 

 
Wouda geeft aan dat de meeste werkgevers weten dat de loonaangifte bestaat, maar 

geen idee hebben hoe deze eruit ziet. De werkgever controleert de aangifte wel op 

collectief niveau (kloppen de bedragen in de aangifte met de financiële administratie) 

maar niet op medewerkersniveau. Hij merkt pas dat er iets mis is als de aangifte bij de 

Belastingdienst wordt geblokkeerd, hij een signalering krijgt naar aanleiding van de 

ingediende loonaangifte of wanneer een werknemer hinder ondervindt bij het 

aanvragen van een uitkering. 

 
Wouda is sinds 2003 betrokken bij de loonaangifteketen en heeft de problemen in 2006 

van dichtbij meegemaakt. “Maar sindsdien is er gelukkig wel het nodige verbeterd”, 

zegt Wouda. Zowel de overheid als de softwareleveranciers hebben hun lessen geleerd. 

Dat begon al met het IPA-rapport. Wouda heeft dat als een verademing ervaren: 

“Eindelijk werden al mijn bezwaren bevestigd.” Het hele verbeteringstraject heeft een 

aantal jaren geduurd, maar volgens Wouda had het niet veel sneller gekund: “Je hebt 

toch te maken met een log apparaat dat BV Nederland heet en dat verder reikt dan 

alleen de overheid.” 

 
“Een belangrijke verbetering”, zo stelt Wouda, “is dat het besef er nu is dat de keten 

niet pas begint bij de ingestuurde loonaangifte, maar al bij de inhoudingsplichtige die 

via zijn HR-applicatie de gegevens vastlegt. Door bepaalde controles al in de HR- 

applicatie uit te voeren, valt een tijdwinst van één (blokkerende controles) tot wel drie 

maanden (signalerende controles) te halen! Verder hebben de softwareontwikkelaars 

en salarisservicebureaus zich beter georganiseerd. Zij kunnen daardoor vaker en sneller 

een vuist maken tegen in hun ogen onuitvoerbare wet- en regelgeving. Het niet 

invoeren van de eenduidige loonaangifte is hier een mooi voorbeeld van. Ook is er 

overleg tussen dertien vertegenwoordigers van softwarepartijen met de Belastingdienst 

en UWV over de wijzigingen in wet- en regelgeving. Het is een wereld van verschil, we 

worden nu eerder betrokken bij nieuwe ontwikkelingen, los van wat er daarna met onze 

mening wordt gedaan.” Wouda geeft aan dat hun mening er wel degelijk toe doet: zo is 

de werkkostenregeling al in een vroeg stadium op onderdelen bijgesteld. Het overleg 

gaat niet altijd van een leien dakje, omdat overheid en softwarebedrijven soms 

verschillende belangen hebben. Zo zien de softwareleveranciers liefst zo min mogelijk 

uitzonderingen in de regelingen, terwijl die politiek juist heel wenselijk kunnen zijn. 
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“De keten werkt nu als een trein”, zo stelt Wouda, “al zijn er nog altijd verbeteringen 

mogelijk.” Wouda geeft als voorbeeld de verificatie van de juistheid van gegevens door 

de werkgevers gerelateerd aan het burgerservicenummer (BSN). “Veel fouten kunnen 

voorkomen worden als werkgevers via de Basisregistratie Personen (BRP) de juistheid 

van gegevens konden controleren. Maar om privacy redenen is dat niet toegestaan. 

De leveranciers pleiten nu voor een toetsing die beperkt is tot de terugmelding ‘juist’ of 

‘onjuist’.” Waar Wouda voor waarschuwt is om een blokkerende controle op BSN aan de 

poort van de Belastingdienst uit te voeren: “Dan valt alles uit, want bij elke werkgever 

zitten wel één of twee BSN-fouten.” Een tweede verbeterkans ziet Wouda in een 

snellere terugkoppeling van fouten in de werknemersgegevens. De terugkoppeling vindt 

nu zes weken na afloop van de maand plaats, omdat de aangiftetermijn gekoppeld is 

aan de betalingstermijn van de loonheffing. Het zou volgens Wouda schelen als die 

koppeling werd losgelaten en de aangiftetermijn met één periode werd ingekort. Dan 

zou de aangifte over januari al eind januari moeten worden ingediend (en niet pas eind 

februari). Al met al vindt Wouda dat de loonaangifteketen nu goed werkt. Hij spreekt de 

hoop uit dat de overheid de samenwerking met de marktpartijen blijft opzoeken. 
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Hoofdstuk 3 
De ontwikkeling van de keten 

Met de IPA zijn de problemen inzichtelijk gemaakt en is een pad voor het oplossen ervan 

uitgestippeld. Fasering is hierbij heel belangrijk gebleken. Er werden daarbij in eerste 

aanleg drie plateaus onderscheiden: de werkende, de stabiele en de robuuste keten. 

Ieder plateau definieerde wat bereikt moest worden en welke maatregelen daarvoor 

nodig waren. 
 

Figuur 6: Werkende, stabiele en robuuste keten 

 

Strak sturen van hoog tot laag 
Op basis van de IPA werden voor alle problemen maatregelen benoemd. Voor elke 

maatregel werden binnen zowel de Belastingdienst als UWV verantwoordelijken 

aangewezen. Zij waren samen verantwoordelijk voor een juiste en tijdige uitvoering van 

de maatregel en rapporteerden elke twee weken aan de hoogste bestuurders van UWV 

en de Belastingdienst en aan de ketenmanager. De ketenmanager rapporteerde 

maandelijks aan de verantwoordelijke bewindspersonen, stuurde op de voortgang van de 

maatregelen en bewaakte de inhoud van de rapportages. In opdracht van de betrokken 

bewindslieden vervulde PBLQ een toezichthoudende rol op de voortgang van de 

maatregelen en de rapportages daarover. Daarnaast besteedden de IWI en de 

auditdiensten van de Belastingdienst en UWV binnen hun reguliere taken extra aandacht 

aan de loonaangifteketen. Transparante communicatie naar de bestuurders zorgde 

ervoor dat zij op de hoogte waren van eventuele knelpunten in de uitvoering en op basis 

daarvan keuzes konden maken. Dit schiep vertrouwen over en weer. Niet alleen tussen 

politiek en uitvoerders, maar ook tussen de bestuurders en de medewerkers van de 

beide organisaties en per saldo tussen de betrokken organisaties. Gebleken is dat 

samenwerking staat of valt met open en transparante communicatie tussen alle partijen 

van hoog tot laag. Chemie begint aan de top. 

Ecosysteem 
2016 - 2020 

(e.v) 

 
Werkende keten 

2007 - 2009 

 
Robuuste keten 

2013 - 2015 

 
Stabiele keten 

2010 - 2012 
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Het eerste plateau: de werkende keten 
In eerste instantie moesten de acute problemen worden opgelost om de keten werkend 

te krijgen. Op basis van zorgvuldig gekozen meetbare indicatoren (het normenkader) 

werd vastgesteld wanneer er sprake zou zijn van een werkende keten. Dit was het geval 

zodra de aanlevering, controle en verwerking van de gegevens van de loonaangiften 

zodanig zouden plaatsvinden dat de (additionele) uitvraag van jaarloongegevens bij 

werkgevers tot een minimum zou zijn beperkt. Daarnaast dat de afnemers de gegevens 

op de afgesproken tijdstippen en in de afgesproken kwaliteit zouden ontvangen. Een 

ultieme of structurele oplossing was daarbij niet per se nodig. De zaak werkend krijgen 

was al uitdaging genoeg. Aan de hand van 40 geformuleerde, concrete maatregelen 

werden oplossingen bedacht en geïmplementeerd. 

 

De eerste mijlpaal bereikt: werkende keten in 2008 
Begin 2009 was het ‘uur van de waarheid’. Vastgesteld moest worden of de keten na de 

verbetermaatregelen over 2008 daadwerkelijk had voldaan aan de gestelde normen en 

of de werkende keten was gerealiseerd. Naast de prestaties van de keten werd daarbij 

ook gekeken naar de inrichting van de beheerorganisatie, de signaalafhandeling, kwaliteit 

bevorderende maatregelen en het toezicht. 

 

 Omschrijving normen Norm 

1 Jaarlijks initieel oproepen van inhoudingsplichtigen die opgenomen zijn 
in de WGA van de Belastingdienst tot het doen van aangifte door 
middel van een aangiftebrief. 

95% 

2 Gegevens van inhoudingsplichtigen in de werkgeversadministratie bij 
de Belastingdienst worden overgezet naar de werkgeversadministratie 
bij UWV. 

95% 

3 Aan de loonaangifteketen aangeboden gegevens (via de loonaangifte- 
berichten) verliezen geen informatiewaarde tijdens verwerking in de 
keten en worden inhoudelijk ongewijzigd opgeslagen in het polisdo- 
mein en de heffingsadministratie. 

95% 

4 Alle ontvangen loonaangifteberichten, uitgezonden alle afgekeurde en 
in behandeling genomen uitval, worden opgeslagen in het polisdomein 
en zijn tijdig beschikbaar voor afnemers van loonaangiftegegevens op 
werknemersniveau. 

95% 

5 Aan de in de IPA, genoemde afnemers van het polisdomein worden de 
gegevensleveringen conform de met hen afgesloten overeenkomsten 
beschikbaar gesteld. 

95% 

6 Maximale additionele uitvraag van jaarloongegevens. 5% 

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

95% 

Figuur 7: Het oorspronkelijke normenkader van de loonaangifteketen 
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Het beeld was positief: zes van de zeven normen waren behaald. De bestuurders van de 

Belastingdienst en UWV, de ketenmanager en ook de toezichthouders PBLQ en IWI 

waren van mening dat de keten in 2008 werkte. Ook in de jaren 2009 en 2010 bleef dit 

het geval, waarmee de doelstelling van de werkende keten definitief was behaald. In het 

najaar 2010 hebben de bewindspersonen aan de Tweede Kamer laten weten dat de 

ketenpartners tevreden kunnen terugkijken op hun inspanningen om de keten goed te 

laten functioneren. 

 

Het tweede plateau: de stabiele keten 
Nadat begin 2009 de keten ‘werkend’ was verklaard werd het tijd voor meer structurele 

verbeteringen. De keten moest niet alleen werken, maar ook stabiel zijn. Over het begrip 

stabiele keten zijn vooraf duidelijke afspraken gemaakt. De tijdelijke oplossingen uit de 

werkende keten moesten zijn omgezet in structurele oplossingen. In deze fase werden 

ruim vijftig maatregelen geformuleerd. 

 
Dit leidde tot de volgende resultaten en successen: 

 
• Vanaf medio 2009 ging UWV gefaseerd over naar dagloonvaststelling op basis van de 

gegevens in de Polisadministratie en vond geen uitvraag van gegevens meer plaats bij de 

werkgever. In het onderzoeksrapport ‘Gebruik, bruikbaarheid en herkenbaarheid van de 

polisgegevens’ dat op 1 december 2010 aan de Tweede Kamer is aangeboden, is 

vastgesteld dat de Polisadministratie bruikbaar is voor de dagloonvaststelling. 

• In 2010 is besloten om de beide lijnorganisaties in toenemende mate zelf de sturing op 

de keten te laten nemen via het lijnmanagersoverleg. Een resultaat hiervan was dat het 

kernteam loonaangifteketen, dat tot dat moment sterk operationeel en tactisch stuurde, 

meer afstand nam en sindsdien nog vooral op strategisch niveau stuurt. 

• Voor het eerst werd in 2010 aan alle normeisen voldaan. 

• De additionele jaarloonuitvraag (norm 6) liep terug van 19% over 2006 naar 0,8% over 

2010. 

• Het aantal gevallen waarin niet tijdig een definitieve premiebeschikking kon worden 

afgegeven, liep aanzienlijk terug. Van circa 70.000 in 2007 naar 6.500 in 2010. Dit in 

relatie tot een totaal van ruim 300.000 beschikkingen per jaar. 

• Het aantal door de inhoudingsplichtigen ingediende correctieberichten daalde van 112% 

in 2007 naar 33% in 2010. 

• Het percentage bruikbare inkomstenverhoudingen voor de VIA over 2010 nam toe naar 

88,8%. 

• De afnemers constateerden dat sprake was van een verdere verbetering van kwaliteit en 

bruikbaarheid van de leveringen in 2010. Aandacht werd nog wel gevraagd voor de 

tijdigheid van de leveringen en de communicatie rondom verstoringen. 

• Pensioenfonds Horeca & Catering besloot in 2010 de gegevens niet meer te toetsen bij de 

werkgevers. De gegevens uit de Polisadministratie van UWV werden leidend. 

• Met ingang van 1 januari 2011 werd een (nieuwe) ketenmanager vanuit de Belastingdienst 

aangesteld. Hieruit bleek een gegroeid vertrouwen tussen beide organisaties. 

• De noodvoorziening die was ingericht omdat het CBS geen goede gegevens meer ontving, 

werd met ingang van 2011 uit gefaseerd. 
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De tweede mijlpaal bereikt: stabiele keten in 2010 
In april 2011 stelden de bestuurders van de Belastingdienst en UWV en de ketenmanager 

vast dat het plateau stabiele keten in 2010 was behaald. De belangrijkste successen die 

PBLQ als toezichthouder noemde, waren het bereiken van de ‘business as usual’ status 

van het technisch beheer van de Polisadministratie en de goed werkende Vooraf 

Ingevulde Aangifte (VIA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 8: Ontwikkeling bruikbare polisgegevens voor vulling VIA 

 

Lessons learned: De do’s en don’ts 
In de periode 2006-2010 heeft de keten veel geleerd over samenwerking. Omdat binnen 

de loonaangifteketen het inzicht ontstond dat ketensamenwerking steeds belangrijker 

ging worden, is besloten deze lessen te bundelen in de uitgave ‘Handvatten voor 

ketensamenwerking, ervaringen uit de loonaangifteketen’. De hierin opgenomen do’s en 

don’ts vormden de input voor een klein symposium dat in 2010 werd georganiseerd voor 

bestuurders van publieke organisaties. 

VIA vulling gegevens werk en inkomen uit polis 
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Do’s 

 
Zorg voor bestuurlijke aandacht en een passend mandaat 

Ketensamenwerking in de publieke sector berust vaak op politieke besluitvorming en 

wordt dus min of meer afgedwongen. Omdat samenwerken niet vanzelf gaat, is het van 

belang dat politieke en bestuurlijke aandacht geborgd zijn. Genomen besluiten moeten 

berusten op voldoende mandaat, zodat ze daadwerkelijk worden uitgevoerd. De 

onafhankelijkheid en doorzettingsmacht van de ketenmanager zijn van doorslaggevend 

belang. 

 
Zorg voor een onafhankelijke of neutrale ketenorganisatie 

De constructie van het ketenbureau als een onafhankelijke, aanjagende en regisserende 

partij is een belangrijke succesfactor gebleken. Het ketenbureau zorgt op neutrale wijze 

voor de verbinding tussen de ketenpartners. Deze verbinding levert voor de 

ketenpartners meer transparantie op en zorgt ervoor dat de ‘eigen’ belangen van de 

betrokken organisaties niet prevaleren boven die van de keten. 

 
Formuleer een duidelijke ketendoelstelling 

Een duidelijke doelstelling helpt om de juiste focus vast te houden. Het bindt de 

betrokken ketenpartners en geeft draagvlak voor het vinden van oplossingen als zich 

problemen voordoen. Voor de loonaangifteketen is het doel dat de aanlevering, 

controle en verwerking van de gegevens zodanig zouden plaatsvinden, dat de uitvraag 

van jaarloongegevens tot een minimum is beperkt en dat de afnemers van gegevens 

deze op de afgesproken tijdstippen en in de afgesproken kwaliteit ontvangen. 

 
Pas op voor complexiteit 

Een state of the art oplossing is niet altijd nodig, de zaak werkend krijgen is al uitdaging 

genoeg. Wees er van bewust dat niet elk organisatieonderdeel in hetzelfde tempo 

veranderd hoeft te worden. Een elektronische aangifte is mooi, maar als de organisatie 

hier nog niet op voorbereid is, ga dan op de oude voet verder. Print de aangiften dan 

eventueel uit. In rustigere periodes kan dan ook dit proces verbeterd worden. 

 
Richt een heldere rapportagelijn in 

Om de hierboven genoemde doelstelling te halen, werd een basisnetwerkplanning 

opgesteld waarin de IPA maatregelen waren opgenomen. Per maatregel werd aangeven 

wie de eerst verantwoordelijke ketenpartner voor een bepaalde maatregel was. 

Daarnaast wie de verantwoordelijke medewerker vanuit het ketenbureau was en wie de 

verantwoordelijken en de trekkers vanuit de lijn waren. Over de IPA-maatregelen werd 

vanuit de lijn aan het ketenbureau gerapporteerd. Deze rapportagecyclus diende als 

basis om de status van de loonaangifteketen te bepalen en het kernteam te informeren. 
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Richt een horizontaal besturingskader in 

Ketensamenwerking vraagt om een horizontaal besturingskader, zodat een verbinding 

gemaakt kan worden met de verticaal georganiseerde lijnorganisaties. In het document 

‘De keten de baas’ is het horizontale besturingsmodel voor de loonaangifteketen 

beschreven. Ketens doorsnijden vele onderlinge autonome gebieden binnen de 

organisaties. Er is leiderschap, regie en aandacht voor communicatie nodig, waardoor 

het onderlinge vertrouwen tussen ketenspelers kan groeien. Het is van belang 

horizontale overlegvormen op alle niveaus in te richten. 

 
Zorg voor de juiste persoon op de juiste plek 

De ketenmanager zit er niet voor zichzelf, maar voor de ketenpartners. Zij staan in het 

licht. In overleggen vertellen de ketenpartners hoe ze de dingen aan willen pakken. De 

ketenmanager is naar buiten toe verantwoordelijk om de randvoorwaarden te 

scheppen waarbinnen de keten kan werken. Om de ketenmanager in staat te stellen zijn 

opdracht uit te voeren, moet het ketenbureau bestaan uit medewerkers die specifieke 

capaciteiten hebben. Het regie voeren op de samenwerking in de loonaangifteketen 

vraagt om mensen die gedreven, vasthoudend, transparant en perfectionistisch zijn. 

Daarnaast moeten ze gedegen kennis hebben van de loonaangifteketen en het belang 

van de keten (in plaats van de eigen organisatie) voorop weten te stellen. 

 
Wees transparant 

Open en eerlijk communiceren is noodzakelijk voor vertrouwen en begrip en daarmee 

een belangrijke sleutel tot succes. Het is echter makkelijker op te schrijven dan uit te 

voeren. Door het strak hanteren van de rapportagecyclus, moeten alle betrokken 

uitvoerende partijen open en transparant beschrijven hoe de voortgang is, welke 

knelpunten zich voordoen en hoe de afstemming tussen beide organisaties plaatsvindt. 

Het ketenbureau bewaakt dat de inhoud van de rapportage de werkelijkheid beschrijft 

en niet de wenselijkheid. 

 
Ontmoet elkaar bij voortduring 

Op een centrale plek tussen de verschillende kantoren van de Belastingdienst en het 

hoofdkantoor van UWV in Amsterdam werd in Amersfoort een ruimte gehuurd voor het 

ketenbureau. De infrastructuur van beide organisaties werd aangelegd en werkplekken 

van UWV en de Belastingdienst werden gezamenlijk in blokken georganiseerd. Het doel 

hierbij was dat medewerkers uit beide organisaties fysiek bij en door elkaar kwamen te 

zitten. Medewerkers van het ketenbureau hebben het werken van twee organisaties 

onder één dak als erg positief ervaren. Binnen het ketenbureau is de identiteit van de 

eigen organisatie ondergeschikt. Heel duidelijk wordt uitgedragen dat het ketenbureau 

er voor de keten is. Door de centrale ligging van de locatie vinden veel overleggen 

tussen de ketenpartners plaats op het ketenbureau. Dit vergroot het contact tussen de 

medewerkers van de keten. 
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Spreek elkaar aan op de bijdrage aan de keten 

Samenwerken leer je alleen door het te doen, het gaat meestal niet vanzelf. Om de 

samenwerking op gang te brengen, werd er in het begin voor gekozen deze 

systematisch ‘af te dwingen’. Dit gebeurde via de rapportage- en overlegstructuren voor 

zolang dat nodig was en was mogelijk dankzij het bestuurlijk mandaat. Door hier strikt 

op toe te zien, werden de lijnorganisaties geholpen in het leren samenwerken en is er 

daadwerkelijk contact ontstaan tussen de medewerkers van de Belastingdienst en UWV. 

 
Heb begrip 

Het ketenbureau kan zich voltijds bezighouden met de loonaangifteketen. De 

lijnorganisaties hebben naast de keten ook andere belangen te behartigen. Gestelde 

prioriteiten kunnen conflicteren met agenda’s van individuele ketenpartners. Dit 

dualisme vormt een drempel bij de totstandkoming van een natuurlijke samenwerking. 

Het begrijpen van en het rekening houden met deze spanning kan bijdragen aan een 

betere verstandhouding met en samenwerking tussen de keten en het ketenbureau en 

de lijnorganisaties. Voor de regiefunctie is het daarom belangrijk begrip te hebben voor 

de natuurlijke spanning die lijnorganisaties ervaren tussen de ketenprioriteiten en de 

eigen lijnprioriteiten. De mate waarin je begrip toont richting lijnorganisaties is van 

invloed op de effectiviteit van het ketenbureau en daarmee van de keten. 

 
Maak na een crisis een integrale probleemanalyse 

Een goed ketenontwerp zou het ontstaan van een crisissituatie moeten voorkomen. Een 

integrale probleemanalyse kan helpen bij een acute crisis om de problemen inzichtelijk 

te maken. De keuze voor een integrale probleemanalyse zorgt ervoor dat de onderste 

steen bovenkomt en voorkomt het doormodderen op kleine onderdelen van een keten. 

In de loonaangifteketen heeft de IPA als ‘blauwdruk’ gediend om de problemen te 

duiden en aan te pakken. 

 

Don’ts 

 
Vervreemden van de eigen organisatie 

Medewerkers van het ketenbureau zijn er in eerste instantie voor de keten, maar aan de 

andere kant staan ze op de loonlijst van hun eigen organisatie. Het is in het belang van 

de keten om binding met de eigen organisatie te houden. Dit om te voorkomen dat het 

ketenbureau een eigen cultuur ontwikkelt. Zonder binding met de eigen organisatie 

bestaat het gevaar dat er een organisatie binnen een organisatie ontstaat. 

 
Onzichtbaar zijn 

Communicatie over een ketentraject is een belangrijk aspect. Dit om helderheid te 

verschaffen over wie waar verantwoordelijk voor is en daarmee draagvlak te creëren 

voor de rol van het ketenbureau. Daarnaast om successen uit te dragen en te vieren. 

Door dit laatste te doen, zijn medewerkers in de keten meer geneigd zich met de keten 

te identificeren. 
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Het middenkader niet meenemen 

Medewerkers van het ketenbureau vroegen zich op de evaluatie dag af of het 

middenmanagement wel de juiste boodschap communiceerde richting het operationele 

niveau. Door die opmerking kun je ook de vraag stellen of het middenmanagement 

voldoende is meegenomen in het proces. Het is belangrijk om het middenmanagement 

goed te betrekken bij ketentrajecten, omdat juist zij de beslissingen van de top moeten 

vertalen richting de werkvloer. Natuurlijk ligt hier ook een taak van bestuurders om 

richting het eigen management het gedachtegoed van de keten uit te dragen. 

 
Onvoldoende aandacht voor de borging van maatregelen 

Zodra de IPA-maatregelen gereed waren, werden ze gedechargeerd en overgedragen 

aan de lijn. Om er zeker van te zijn dat gedechargeerde maatregelen blijvend in de 

lijnorganisaties belanden, moet de borging van maatregelen gemonitord worden. 

 
Niet los kunnen laten (van regie naar samenwerking) 

Elke fase van ketensamenwerking stelt specifieke eisen aan de inrichting en organisatie 

van het proces. Medewerkers van het ketenbureau hebben bijgedragen aan het 

werkend krijgen van de loonaangifteketen vanuit een crisissituatie. Inmiddels is de 

loonaangifteketen werkend en stabiel verklaard. Regievoering tijdens een crisis vraagt 

om een stevigere aanpak dan regievoering tijdens de huidige fase. Het ketenbureau 

ontwikkelt zich meer en meer van een regie voerende partij naar een faciliterende 

partij, die de samenwerking ondersteunt en noodzakelijke ontwikkelingen initieert. 

 

Het derde plateau: de robuuste keten 
De gedachte was dat dit plateau gerealiseerd zou zijn wanneer de loonaangifteketen 

enerzijds adequaat kon inspelen op wijzigingen in wet- en regelgeving en anderzijds op 

de wisselende behoeftes van afnemers. Zodat die hun (nieuwe) primaire taken konden 

uitvoeren. Dit alles zonder dat dit het functioneren van de loonaangifteketen in gevaar 

zou brengen. In het programmaplan van de robuuste keten werd een aantal actielijnen 

onderkend, die met name focusten op de vereenvoudiging en deregulering van wetgeving, 

de inrichting van de gegevensverwerking en de wijze waarop met de ketenpartners werd 

samengewerkt aan de kwaliteit van de loonaangifteketen. Een laatste belangrijke actielijn 

betrof de continue aandacht voor de samenwerkingscultuur. 

 
Inmiddels is onderkend dat niet alle vraagstukken binnen de systemen en organisaties 

van de loonaangifteketen zijn op te lossen, maar dat ook andere wegen moeten worden 

bewandeld. Met name door het vereenvoudigen en aanpassen van wet- en regelgeving 

en door het actief betrekken van andere in- en externe (keten)partijen kan de 

loonaangifteketen zich verder ontwikkelen. Het ‘inspelen op wijzigingen in wet- en 

regelgeving’ uit de omschrijving van de robuuste keten verdient aandacht. Dat er 

wijzigingen komen in wet- en regelgeving is vanzelfsprekend, maar welke wijzigingen 

dit zullen zijn en wat de impact hiervan is, is uiteraard onbekend. 
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Ecosysteem in plaats van robuuste keten 
Waar aanvankelijk het beeld bestond dat een robuuste keten een stevig, dichtgetimmerd 

complex van systemen, processen en organisaties was, is in de loop der jaren het inzicht 

ontstaan dat een robuuste keten juist een fluïde geheel is dat zich eenvoudig aanpast aan 

wisselende omstandigheden; een ecosysteem. Daarmee is duidelijk geworden dat een 

robuuste keten geen vaststaande uitkomst meer is, maar veel meer een continu proces 

impliceert in de fluctuerende omgeving van het ecosysteem waarin steeds gezamenlijk 

bekeken wordt welke (vervolg)stappen worden gezet en welke aanpassingen noodzakelijk 

zijn. 

 
In 2012 werden de visie op en de missie van de loonaangifteketen geactualiseerd. 

 

 

Visie 

De loonaangifteketen is de financiële en gegevensaorta van Nederland en vervult een 

maatschappelijke functie in de uitvoering 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, verzekerings- en premieplicht. Door 

hergebruik van geregistreerde gegevens bespaart de overheid op uitvoeringskosten en 

worden burgers en bedrijven ondersteund 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. 

Missie 

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. Anderzijds de ambitie om het 

(meervoudig) gebruik van de gegevens 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. 

Zo wil zij actief bijdragen aan de doorontwikkeling van deze kennisterreinen en daarmee 

aan een betrouwbare, veilige en betaalbare digitale overheid. 
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Welke resultaten heeft de keten in deze fase bereikt? 
 

• In 2013 heeft TNO een pilot gedraaid in de loonaangifteketen met een IT Capability 

Maturity Framework (IT-CMF), om de volwassenheid van het IT-management in de keten 

vast te stellen. De uitkomsten waren dat er sprake was van een redelijke mate van 

volwassenheid met verbetermogelijkheden op twee aandachtsgebieden: 1. Het vermogen 

om naar een gezamenlijke en afgestemde doelstelling en strategie van de hele IV keten te 

komen; 2. Het kosten- en batenmanagement bij investeringen. Dit heeft geleid tot een 

nieuwe aanpak. 

• Per 1 oktober 2014 is een nieuwe ketenmanager aangesteld afkomstig van UWV. 

• Ultimo 2014 heeft de loonaangifteketen een eigen website in de lucht: 

www.loonaangifteketen.nl. 

• In 2014 is een werkgroep opgericht samen met salarisadministrateurs, de keyplayers in 

de keten. Dit heeft onder andere geresulteerd in het in 2016 live gaan van een online 

platform met deze doelgroep, het Forum Salaris (FSA). 

• Per 1 januari 2015 is een aantal normwaarden van het normenkader verhoogd. Ook deze 

verhoogde normwaarden zijn behaald in de daaropvolgende jaren. 

• In 2015 is het aantal BSN fouten met 80% gedaald. 

• De additionele jaarloon uitvraag bij inhoudingsplichtigen (norm 6) is teruggelopen naar 

0,13% in 2016. Deze gestage afname heeft geleid tot de (wettelijke) afschaffing van de 

jaarloon uitvraag per 1 januari 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 9: Ontwikkeling jaarloon uitvraag in percentage van betrokken inhoudingsplichtigen tot 

afschaffing per 1-1-2017 
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• Het aantal gevallen waarin niet tijdig een definitieve premiebeschikking kan worden 

afgegeven, is in 2016 beperkt tot slechts 283 gevallen op een totaal van 400.000 

beschikkingen per jaar. 

• Het percentage bruikbare inkomstenverhoudingen voor de VIA is over 2016 toegenomen 

tot 97,1%. 

• In 2015 en 2016 heeft onderzoek plaatsgevonden door prof. Dr. Ard Pieter de Man van 

VU/Sioo naar de ontwikkeling van de loonaangifteketen richting een ecosysteem. Dit 

onderzoek is opgezet met inbreng van in- én externe partners en heeft geleid tot een 

eindrapportage met conclusies en aanbevelingen in februari 2016. 

• In 2016 heeft in samenwerking met Dr. René Matthijsse RE, lector aan Fontys 

Hogescholen, onderzoek plaatsgevonden naar de impact van de ontwikkelingen op het 

gebied van open data op de loonaangifteketen. Begin 2017 is daar een publicatie van 

verschenen. 

• Ultimo 2016 is de loonaangifteketen genomineerd voor een Individual Excellence Award 

bij de Association of Strategic Alliance Professionals (ASAP). Op 28 februari 2017 werd 

bekend dat de loonaangifteketen de award daadwerkelijk had binnengesleept. 



32 | Loonaangifteketen  

Hoofdstuk 4 
Verticale sturing, horizontale verbinding 

Dit hoofdstuk gaat over de wijze waarop de ketensamenwerking wordt bestuurd. Ketens 

kenmerken zich door samenwerking tussen nevengeschikte partijen, zonder hiërarchische 

relatie. Geen van de partijen is de baas. Het gevaar bestaat dat besluitvorming daardoor 

lang duurt omdat de eigen belangen meewegen. Daarnaast bestaat in organisaties de 

neiging om zich terug te trekken in de eigen omgeving, als er druk ontstaat of als zaken 

om welke reden dan ook minder goed lopen. Het is zaak hierop te anticiperen. 
 

In de loonaangifteketen is gekozen voor een gezamenlijke besturing. Er kwam horizontale 

afstemming over de keten op alle niveaus binnen de verticale lijnorganisaties. Op 

strategisch, tactisch en operationeel niveau werden overlegvormen ingericht. 

 
 

 

Figuur 10: Huidige besturingsmodel; verticale sturing, horizontale verbinding 

“If we can overcome [the competitive mindset], we can fulfill something that’s bigger than 

ourselves and bigger than our organization’s goals.” Celine Schillinger van Sanofi Pasteur 
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Rol van de ketenmanager en ketenbureau 
 

De ketenmanager 
Tijdens de crisis werd een onafhankelijke ketenmanager aangesteld. Deze had 

doorzettingsmacht en korte lijnen naar de verantwoordelijke bewindspersonen van de 

ministeries van Financiën en SZW. Een ketenmanager met doorzettingsmacht is 

ongebruikelijk, maar gelet op de crisissituatie was een snel en doortastend optreden 

noodzakelijk. De doorzettingsmacht betekende dat de ketenmanager zowel op het 

dagelijkse functioneren als op het verbetertraject van de keten stuurde én kon ingrijpen in 

de werkzaamheden van UWV en de Belastingdienst. Hij onderhield nauwe contacten met 

de directeur-generaal van de Belastingdienst en de voorzitter van de Raad van Bestuur 

van UWV. Bovendien rapporteerde hij iedere maand in het bestuurlijke overleg direct aan 

de verantwoordelijke bewindspersonen van de ministeries van SZW en Financiën. 

 
Inherent aan de crisissituatie lag het zwaartepunt in de dagelijkse besturing in eerste 

instantie bij de ketenmanager. Nadat de keten aantoonbaar werkte en de problemen 

grotendeels opgelost waren, werd het zwaartepunt van de besturing stap voor stap 

teruggelegd bij het verantwoordelijke lijnmanagement binnen de beide organisaties. 

 
De doorzettingsmacht heeft de ketenmanager nog steeds, maar er is geen directe relatie 

meer naar de betrokken bewindspersonen. Mocht de Belastingdienst of UWV een besluit 

nemen dat de continuïteit of stabiliteit van de keten in gevaar brengt, dan kan de 

ketenmanager rechtstreeks schakelen met de verantwoordelijke bewindspersonen. 

Overigens is sinds het aanstellen van de ketenmanager nooit gebruik gemaakt van deze 

doorzettingsmacht. 

 

Ketenbureau 
De ketenmanager wordt ondersteund door het ketenbureau. De medewerkers van het 

ketenbureau hebben een basis in ofwel UWV ofwel de Belastingdienst. Hierdoor hebben 

zij snel toegang tot de juiste personen en kennen zij de cultuur van binnenuit. De mede- 

werkers zijn volledig vrij gemaakt voor de uitvoering van hun taak. Als ondersteuning van 

het horizontale besturingskader zijn twee ketenregisseurs aangesteld: één bij de 

Belastingdienst en één bij UWV. De ketenregisseurs stimuleren en faciliteren de 

informatie-uitwisseling door de keten en informeren en adviseren het tactisch 

management. Zij rapporteren aan de ketenmanager. De rol van de medewerkers van het 

ketenbureau is verschoven van een sturende en regisserende rol naar een monitorende, 

signalerende en faciliterende rol. Aanvankelijk was het beeld dat de instelling van de 

ketenmanager en het ketenbureau slechts een tijdelijk hulpconstruct was. Inmiddels is 

iedereen ervan overtuigd dat een dergelijk onafhankelijk orgaan nodig is als hoeder van 

het ketenbelang. 
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Overlegvormen 
 

Kernteam 
Het kernteam bestaat uit de bestuurders van UWV, de Belastingdienst en het CBS, de 

verantwoordelijke lijndirecteuren van UWV en de Belastingdienst, vertegenwoordigers 

van de departementen van Financiën en SZW en de onafhankelijke ketenmanager. 

Het kernteam had tweewekelijks overleg. Nadat de keten werkend is verklaard, werd dit 

vierwekelijks en nu vergadert het kernteam elke 8 weken. Het accent in de besturing 

kwam te liggen op de samenhang en samenwerking binnen de keten en op de 

doorontwikkeling. Vanaf eind 2014 is ook de voorzitter van het afnemersoverleg lid van 

het kernteam. 
 

Lijnmanagersoverleg (LMO) 
Het zwaartepunt van de sturing ligt nu op het strategische/tactische niveau in de 

organisaties. Op dit niveau is een overleg ingericht, waaraan de verantwoordelijke 

uitvoerende directeuren vanuit de lijnorganisaties deelnemen. Aanvankelijk bewaakten zij 

zowel de dagelijkse operatie en waren zij samen met de ketenmanager verantwoordelijk 

voor de ontwikkeling van de keten. Ook de managers van de voortbrengingsprocessen 

maken deel uit van dit overleg. Gezien de huidige stand van zaken is momenteel een 

ontwikkeling in gang gezet om de tactische en operationele overleggen meer 

verantwoordelijkheid te geven voor het ‘going concern’. Hierdoor kan het LMO zich meer 

focussen op strategische onderwerpen en ontwikkelingen. 

 
Het LMO kent een vier-wekelijkse frequentie en rapporteert aan het kernteam. Sinds de 

maatregelen uit de IPA zijn gerealiseerd en de loonaangifteketen in stabiel vaarwater is 

gekomen, wordt op basis van jaarplannen gestuurd op de continuïteit en 

doorontwikkeling van de loonaangifteketen. Deze jaarplannen zijn het resultaat van 

intensieve samenwerking tussen de betrokken organisaties op operationeel, tactisch en 

strategisch niveau en worden door het lijnmanagersoverleg opgesteld en ter vaststelling 

voorgelegd aan het bestuurlijke niveau in het kernteam. 

 

Tactische en Operationele overleggen 
De medewerkers binnen beide organisaties vervullen een sleutelrol. Zij voeren de nieuwe 

ontwikkelingen daadwerkelijk in en zijn verantwoordelijk voor het ‘going concern’. Er is 

een Tactisch en Operationeel Productieoverleg (TOP) ingericht dat zich bezighoudt met 

de dagelijkse sturing en het beheer van het proces. Daarnaast is een Tactisch Ontwikkel 

Overleg (TOO) ingesteld waarin gestuurd wordt op het voortbrengingsproces. Beide 

overleggen rapporteren aan het lijnmanagersoverleg. 

“Samenwerken staat of valt met menselijke chemie aan de top” - Steven Luitjes 
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Afnemersoverleg (AOL) 
De afnemers van de keten hebben zich verenigd in een afnemersoverleg. In dit overleg 

zitten de bestuurders van de afnemers. Het overleg probeert de belangen van de 

bestaande en potentiële afnemers te bundelen en is betrokken bij de besluitvorming in 

de loonaangifteketen die de samenstelling, stabiliteit en de kwaliteit van gegevens- 

leveringen raakt. Daarnaast bevordert het AOL het gebruik van gegevens uit de keten. 

 
Het AOL maakt deel uit van de reguliere overlegstructuur van de loonaangifteketen en 

heeft inmiddels een vaste vertegenwoordiger in het kernteam. Het AOL kan het LMO 

vragen het effect van een door afnemers gewenste wijziging uit te werken via een 

afgesproken procedure. Omgekeerd informeren de verantwoordelijke 

organisatieonderdelen voor het inname- en verwerkingsproces het AOL actief en tijdig 

over de wijzigingen in de loonaangifteketen die (mogelijk) gevolgen hebben voor de 

gegevensoutput. Ook kunnen het kernteam en de ketenmanager direct adviesaanvragen 

inbrengen bij het AOL. 

 

Horizontale verbinding 
Veel herstelactiviteiten werden binnen de organisaties aanvankelijk projectmatig 

opgepakt. Andere herstelactiviteiten maakten onderdeel uit van het reguliere werk. 

Het bijdragen aan het herstel in het kader van de loonaangifteketen, werd vaak ervaren 

als extra werk dat erbij kwam. Er bestond dan ook een risico van spanningen als gevolg 

van verschillende prioriteiten. Het is van cruciaal belang gebleken om op alle niveaus 

horizontale verbindingen aan te brengen. Het elkaar daadwerkelijk kennen en ontmoeten 

zorgt voor begrip voor elkaars situatie (prioriteit, verantwoordelijkheid) en is essentieel 

voor een goede samenwerking. 

 
In alle beschreven overlegvormen wordt aandacht besteed aan de samenwerking door 

evaluaties en leercirkels. Ook zaken die de loonaangifteketen niet direct raken maar wel 

invloed kunnen hebben op de samenwerking worden besproken. Daarnaast wordt 

jaarlijks een 24-uurs conferentie gehouden waar alle deelnemers van de overlegvormen 

aan deelnemen. 

 
De geschetste ontwikkeling in de samenwerking zien we terug in de wijze waarop het 

samenwerkingsconvenant zich heeft ontwikkeld. Dit convenant was aanvankelijk gericht 

op het vastleggen van de intentie tot samenwerking. Met het professionaliseren van de 

samenwerking is het convenant verzakelijkt en teruggebracht tot een juridische, 

kernachtige vastlegging van taken en verantwoordelijkheden. Het vastleggen van de 

intentie tot samenwerking hoeft niet meer in het convenant benadrukt te worden. 
 

“Samenwerken is ook elkaar iets gunnen, ook al heb je er zelf op het eerste gezicht geen baat 

bij” Mart Driessen 
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Interview Wouter-Jan Brookman - Secretaris beleidsbureau VNO-NCW en 
MKB-Nederland. 
“Verdere intensivering van de samenwerking wordt van harte toegejuicht” 

 

Wouter-Jan Brookman is secretaris van de werkgroep loonheffingen. In deze 

werkgroep zijn specialisten op het gebied van de loonheffing van de leden van 

VNO-NCW en MKB-Nederland vertegenwoordigd. De werkgroep komt ongeveer vier 

keer per jaar bijeen. Belangrijkste onderwerp van gesprek is de nieuwe wetgeving op 

het gebied van de loonheffing en daaraan gerelateerde onderwerpen. Zo staan 

momenteel de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), de Wet deregulering 

arbeidsrelaties (DBA), de 30%-regeling en de werkkostenregeling (wkr) in de 

belangstelling. In het verleden stonden hier onderwerpen als knelpunten in de keten, 

de loonsomheffing en de eenduidige loonaangifte op de agenda. 

 
We spreken met Brookman over de ontwikkelingen rondom de loonaangifteketen in de 

afgelopen jaren. De problemen lijken achter de rug en de keten staat eigenlijk niet meer 

op de agenda. Maar er komen af en toe wel onderwerpen voorbij die een relatie 

hebben met de keten. Zo vraagt momenteel de Wtl de nodige aandacht. Met deze wet 

worden de huidige premiekortingen vervangen door tegemoetkomingen. Maar de wijze 

waarop de uitvoering in eerste instantie ingericht lijkt te worden baart zorgen. 

Brookman: “Informatieverstrekking op papier bijvoorbeeld is administratief onwerkbaar, 

zeker voor de werkgevers die veel met de Wtl te maken gaan krijgen zoals de 

ondernemers in de uitzendbranche.” 

 
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voorstanders van vereenvoudigingen in het 

loondomein. Brookman: “Herziening van het stelsel is goed, maar je moet wel eerst 

nadenken over hoe het er uit moet zien. Als je als vertrekpunt neemt dat niemand er 

op achteruit mag gaan, gaat het niet lukken. Je zult groepen moeten compenseren. 

Een herziening kost altijd geld, dus je moet bereid zijn om de gevolgen te betalen. 

Het belangrijkste ijkpunt voor werkgevers is dat er bij een herziening daadwerkelijk van 

een vereenvoudiging sprake zal zijn.” Brookman wijst in dit verband op zijn opmerking 

van enkele jaren geleden: “De werknemer is in principe verantwoordelijk voor de 

betaling van de inkomstenbelasting, niet de werkgever. De overheid wil zekerheid van 

inkomsten en daartoe verlenen de werkgevers een herendienst. Maar het moet niet zo 

zijn dat de werkgevers de eindafrekening betalen!” 

 
Brookman merkt vervolgens op dat er op veel terreinen gesproken kan worden van een 

goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid. Er is sprake van korte 

lijnen. Verdere intensivering van die samenwerking wordt van harte toegejuicht. Een 

mooi voorbeeld hiervan is de betrokkenheid van alle partijen bij de ‘houtskoolschets’, 

de visievorming op de loonaangifteketen. 
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Ook de wijze waarop de samenwerking is gezocht met werkgevers om eerder de 

gegevens uit de loonaangifteketen beschikbaar te hebben verdient navolging. Deze 

samenwerking op basis van vrijwilligheid heeft een positief effect gehad. Brookman: 

“Het is veel stimulerender als je wordt uitgedaagd om mee te doen in plaats van dat je 

ertoe verplicht wordt. Door ruimte te laten en een beroep te doen op de eigen 

verantwoordelijkheid, neemt de bereidheid om mee te doen toe.” 

 
Brookman besluit het gesprek met de opmerking dat de loonaangifteketen voor 

werkgevers een vanzelfsprekendheid is geworden. Maar het tijdig beschikbaar stellen 

van noodzakelijke informatie, zoals de rekentabellen aan het eind van het jaar, blijft een 

aandachtspunt. “De samenwerking is goed, de relatie is versoepeld en de bereidheid tot 

meedenken en meewerken is toegenomen”, aldus Brookman. 
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Hoofdstuk 5 
Verhogen gegevenskwaliteit 

Nadat de logistiek van de keten goed was verankerd en daarmee de continuïteit was 

geborgd, is het belang van de Polisadministratie voor afnemers enorm toegenomen. 

Steeds meer afnemers maken voor hun wettelijke taken gebruik van de gegevens uit de 

Polisadministratie. En waar de gegevens aanvankelijk nog louter als toetsingsinformatie 

werden gebruikt, vormen de gegevens nu meer en meer de basis voor het uitvoeren van 

de primaire processen. Dit toenemende belang heeft er toe geleid dat er de laatste jaren 

steeds meer aandacht wordt besteed aan het verder verhogen van de gegevenskwaliteit. 

Tegelijkertijd levert het toenemende gebruik meer kwaliteitssignalen op. Zo ontstaat een 

wisselwerking die een kwaliteitsverhogend effect heeft. De toegenomen kwaliteit van de 

gegevens is daarnaast mede aanleiding voor steeds meer gegevensgerichte wetgeving 

(Quotumwet, Wet tegemoetkomingen loondomein). De keuze voor een kwalitatieve 

doorontwikkeling van de loonaangifteketen begint dus steeds meer vruchten af te werpen. 

Inherent aan deze keuze is de samenwerking versterkt met de verschillende externe 

stakeholders, zoals burgers en bedrijven, softwareontwikkelaars, salarisadministrateurs, 

fiscale en financiële intermediairs, gegevensafnemers en andere (basis)registraties. Deze 

samenwerking maakt het mogelijk de gegevenskwaliteit steeds verder te verbeteren. 
 

Gegevenskwaliteit wordt gedefinieerd als: ‘de mate waarin gegevens geschikt zijn voor 

het doel waarvoor ze door afnemers gebruikt worden’. De afnemers van de keten, deels 

verenigd in het AOL, zijn zich hier van bewust en werken, samen met de Belastingdienst, 

UWV en het CBS aan het verbeteren van de kwaliteit. Overigens gelden voor elke 

afnemer vaak weer andere kwaliteitseisen. Aanvankelijk waren juistheid en volledigheid 

belangrijke criteria. Met de bereikte resultaten op die aspecten en met het toenemende 

gebruik in primaire processen is de behoefte aan een zo hoog mogelijke actualiteit als 

kwaliteitseis meer op de voorgrond komen te staan. Zo leverde bij voorbeeld het 

onderzoek naar BLAU (Basisregistratie Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen), 

dat is uitgevoerd samen met de afnemers in het AOL, onder meer het inzicht op dat de 

inhoudelijke juistheid van de gegevens zeer hoog is, maar dat de actualiteit van gegevens 

verdere verbetering behoeft. 

 
Op een aantal terreinen zijn concrete stappen gezet om de actualiteit verder te 

verbeteren. UWV en de Belastingdienst hebben in 2014/2015 een pilot uitgevoerd, om te 

onderzoeken of werkgevers bereid en in staat zijn eerder hun loonaangifte in te dienen. 

Het liefst direct met of kort na het verstrekken van de loonstrook. Naar aanleiding van 

deze pilot is het verzoek om sneller de loonaangifte in te dienen via verschillende kanalen 

naar alle inhoudingsplichtigen gecommuniceerd. Met als resultaat een significante 

stijging van het aantal snelle aanleveraars sinds 2016. 

“Door krachten van alle schakels in de keten te bundelen kunnen we een belangrijke impuls 

geven aan het verbeteren van gegevenskwaliteit en daar is iedereen bij gebaat”, aldus Diantha 

Croese, ketenmanager van de loonaangifteketen, Z-card loonaangifteketen.nl, september 2014 
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Doorontwikkelen Polisadministratie 
In 2012 is een omvangrijk programma, doorontwikkelen Polisadministratie, gestart en in 

twee fases uitgevoerd. De bedoeling van dit programma was om de Polisadministratie 

toekomstvast te maken en een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen door te voeren. 
 

Doorontwikkelen Polisadministratie heeft, naast een aantal significante proces- en 

structuurverbeteringen, ook geleid tot een aantal kwaliteitsverbeteringen. Zoals het 

meegeven van een kwaliteitssignaal bij een aantal geleverde gegevens aan afnemers. 

Daarnaast het realiseren van een abonnementenservice, waardoor alleen mutaties op 

gegevens kunnen worden geleverd in plaats van complete datasets. Hiermee werd 

invulling gegeven aan de groeiende wens onder afnemers om aansluiting op een 

abonnementenservice te realiseren. Het programma is in 2017 afgerond. 

 

Kwaliteitsmonitor 
Sinds 2016 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een kwaliteitsmonitor. Hiermee wordt 

inzicht gegeven in de technische, verbands- en contextafhankelijke controles die in de 

gegevensvelden zijn opgenomen. Dit geeft afnemers en aanleveraars inzicht in de 

kwaliteit van de meer dan 125 gegevens van de gegevensset. Op basis van deze inzichten 

kunnen zij besluiten niet nogmaals dezelfde controle uit te voeren en wordt het op 

meerdere plekken uitvoeren van dezelfde controles voorkomen. Door het Analyseteam 

Gegevenskwaliteit Loonaangifteketen (AGL; zie kader) is een methode ontwikkeld om de 

kwaliteit van de premiegegevens vast te stellen. Deze methode is vanaf 2013 

operationeel en geeft met name de uitkeringsfondsen inzicht in hun baten en lasten. 

Hierdoor kunnen betrouwbare premiepercentages worden vastgesteld. De juistheid van 

de door de inhoudingsplichtige toegepaste premiegegevens blijkt inmiddels meer dan 

98% te zijn. 
 

Het ‘vreemde ogen’ principe werd toegepast. Om dit omvangrijke programma beheersbaar te 

kunnen realiseren werd een Gateway Review uitgevoerd naar de toekomstvastheid van de 

Polisadministratie. Een Gateway Review is een collegiale, vertrouwelijke toetsing van een 

programma(start), project of organisatie op verzoek van een bestuurlijk verantwoordelijke. 

De Gateway Review wordt uitgevoerd door een Gateway Reviewteam van vier personen die 

werkzaam zijn in soortgelijke functies als de opdrachtgever. Deze review leverde een aantal 

aanbevelingen op die eerst werden opgevolgd waardoor het programma een solide basis kreeg. 

De Belastingdienst, UWV en het CBS blijven investeren in de gegevenskwaliteit. 

Voor het analyseren en monitoren van de gegevenskwaliteit staat het AGL opgesteld. 

Het AGL bestaat uit analisten en projectleiders van UWV, de Belastingdienst en het CBS. 

Het AGL analyseert de kwaliteit van de loonaangiftegegevens. Voor een deel gebeurt 

dat op structurele basis, voor een deel op basis van wensen van gegevensafnemers. 

Naast het analyseren houdt het AGL zich bezig met het monitoren van de ontwikkeling 

van de gegevenskwaliteit. Op basis van deze monitoring formuleert het team 

voorstellen voor foutherstel waarover het lijnmanagement een beslissing kan nemen. 

Daarnaast heeft het AGL een adviserende taak in trajecten van beleidsvoorbereiding en 

bij uitvoeringstoetsen op voorgenomen wet- en regelgeving. 
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Gegevensbelang 
Sinds enkele jaren is er een database gegevensbelang operationeel, die medewerkers 

van de loonaangifteketen inzicht geeft in het belang van de gegevens voor afnemers. 

De database laat zien welke gegevens door de -grootste- afnemers worden gebruikt en 

voor welke processen. Dit inzicht helpt hen bij het duiden van het belang van de 

gegevens bij de aanleveraars. En daarmee neemt het besef bij aanleveraars toe dat een 

in één keer goed aangeleverd gegeven bijna altijd volautomatisch kan worden gebruikt 

door de organisaties die gegevens uit de Polisadministratie afnemen ten behoeve van de 

burger. Op termijn komt deze database via een online webapplicatie als open data voor 

burgers en bedrijven beschikbaar. Hiermee wordt gewerkt aan steeds meer transparantie 

voor burgers en bedrijven en daarmee ook aan efficiency en burgergemak. 

 

Privacyaspecten 
Elke levering van gegevens wordt wettelijk getoetst op doelbinding (voor welk doel wordt 

een gegeven gebruikt en is daar een wettelijke grondslag voor) en proportionaliteit 

(worden alleen die gegevens geleverd waarom wordt gevraagd). Een belangrijke nieuwe 

ontwikkeling is het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) op 26 mei 2018. Deze Europese verordening geeft duidelijke regels over het 

gebruik van gegevens. De burger krijgt veel meer inzicht en zeggenschap over zijn 

gegevens. De Belastingdienst en UWV moeten nadere maatregelen treffen om 

inzagerecht, een rectificatiemogelijkheid en het wissen van gegevens te realiseren. 

Beveiligingsmaatregelen worden verder verscherpt en er wordt nog kritischer gekeken 

naar doelbinding en proportionaliteit. Dit privacy-aspect speelt naar verwachting de 

komende jaren een prominente rol in het verder verhogen van de gegevenskwaliteit. 

 
Realisme blijft echter geboden. Met de meer dan twintig miljard gegevens die jaarlijks 

binnenkomen is honderd procent juistheid, volledigheid en tijdigheid niet haalbaar. 

Burgers en bedrijven verwachten echter wel dat de kwaliteit van de gegevens in de 

loonaangifteketen blijft stijgen en dat daardoor de administratieve lastenverlichting, 

de verlaging van uitvoeringskosten en het gemak voor de burger blijven toenemen. 

Het kunnen vertrouwen op een goede gegevenskwaliteit is en blijft daarom een van de 

belangrijkste prioriteiten van de loonaangifteketen. 
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Hoofdstuk 6 
De luiken open: de loonaangifteketen als ecosysteem 

Nadat in de periode 2009-2012 de loonaangifteketen de werkende en vervolgens de 

stabiele status bereikte, ontstond er ruimte voor een heroriëntatie op de positie van de 

loonaangifteketen. Al snel brak het besef door dat niet de Belastingdienst, UWV en het 

CBS het centrum van het spectrum zijn, maar dat dat echt de burger is. Dit in zijn vele 

hoedanigheden van werknemer, pensioen- en uitkeringsgerechtigde, belastingplichtige, 

eigenaar van zijn eigen gegevens, enz. Het denken veranderde. Vanuit de nieuwe inzichten 

realiseerden de Belastingdienst, UWV en het CBS zich dat zij niet de enige partijen zijn 

die een rol in dit proces spelen. Er zijn nog heel veel andere partijen betrokken. 

Denk aan de inhoudingsplichtigen, de fiscale dienstverleners, de softwareontwikkelaars, 

de salarisadministrateurs, de wetenschap, de politiek, de EU, de departementen, 

de Digicommissaris, Logius, de publieke en private afnemers en nog vele andere. 
 

Het denken over een ecosysteem 
Op de najaarsconferentie van de loonaangifteketen in 2014 werd door 

prof. Dr. Ard Pieter de Man van de VU/Sioo het denken in een ecosysteem-model 

gepresenteerd. Dat betekent kijken naar het systeem van de loonaangifteketen vanuit 

een breder perspectief. Van lineair ketendenken (sequentiële samenhang) naar holistisch 

denken: kijken vanuit het geheel en de synchrone samenhang. Dit heeft geleid tot een 

ambitieus jaarplan voor 2015 met de titel ‘De luiken open’. De titel gaf al aan dat de focus 

werd verbreed en in het plan werd opgenomen dat het denken in een ecosysteem 

gezamenlijk met de in- en externe ketenpartners zou worden onderzocht. 

 
In 2015 is in een vijftal sessies het denken vanuit het perspectief van een ecosysteem 

verder geëxploreerd en uitgewerkt. De onderlinge verbanden en de waardetoevoegingen 

en -onttrekkingen zijn met elkaar onderzocht en in kaart gebracht. Daarnaast is er 

gezocht naar belangrijke hefbomen in het netwerk om de ketenprestatie te vergroten. 

Wat is ieders rol in het netwerk, wat voegt die rol toe aan het netwerk, wat is de winst 

voor iedere deelnemer binnen het netwerk en wat zijn items waarin alle ketenpartners 

gezamenlijk kunnen optrekken om de werking en de waarde van de keten te versterken? 

 
Gezamenlijk is het volgende plaatje van het ecosysteem van de loonaangifteketen 

gecomponeerd, waarin met name de onderlinge verbanden zijn weergegeven. 

“De buitenwereld gaat de overheid en het handelen van de overheid definiëren in plaats van 

dat de overheid dat doet ten aanzien van de buitenwereld”, aldus Hans Leijtens, toenmalig 

directeur-generaal van de Belastingdienst op het symposium ter gelegenheid van het 10-jarig 

bestaan van de loonaangifteketen in september 2016 
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Figuur 11: Onderlinge verbanden Ecosysteem 

 

De loonaangifteketen als ecosysteem 
De loonaangifteketen zien als ecosysteem blijkt complex. Zeker als in ogenschouw wordt 

genomen dat de statische plaat zoals op enig moment tot stand gebracht, eigenlijk 

helemaal niet statisch is. Het is een dynamisch geheel van enerzijds di- en 

convergerende, anderzijds elkaar afstotende en absorberende, van elkaar wegdrijvende, 

groter en kleiner wordende entiteiten. Entiteiten die elkaar wel nodig hebben c.q. vinden 

in het dynamisch geheel van het ecosysteem van de loonaangifteketen. En dat ziet er dan 

zo uit: 
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Figuur 12: Partijen in de loonaangifteketen 

 
De belangrijkste bevinding van de gezamenlijke verkenning was dat er in het ecosysteem 

echte relatieopbouw plaatsvond. Partijen kenden elkaar vaak niet, maar waren zeer 

geïnteresseerd in elkaars business en leerden van het gesprek over de loonaangifteketen 

en het ecosysteem-denken. Er werd een begin gemaakt met het kijken vanuit een ander, 

breder perspectief dan voorheen. De primaire focus lag op het holistische niveau van het 

ecosysteem. Voor alle deelnemers was dit een nieuw en verrassend perspectief. 
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“Het begrip dat iedereen moet inschikken om tot een beter geheel te komen, is nodig”, aldus 

prof. Dr. Ard Pieter de Man van de VU/Sioo 
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De opbrengst van de gezamenlijke verkenning leidde begin 2016 tot een eindrapportage 

over het ecosysteem met de navolgende adviezen en conclusies: 

• De noodzaak van het gesprek met elkaar (in- én externe ketenpartners) voor 

wederzijds begrip. 

• Het versterken van de kennis over vaktechnische inhoud en elkaars proces. 

• Het waar nodig samen optrekken op het gebied van het verbeteren van gegevens- 

kwaliteit en gebruik. 

• Het gezamenlijk lobbyen op punten die voor iedereen van belang zijn (privacywet- 

geving, loonbegrippen en BSN-verificatie). 

• De noodzaak om de loonaangifteketen en het belang daarvan voor de Nederlandse 

samenleving breder bekend te maken. 

• Het bevorderen van experimenten met onder andere het beschikbaar stellen van 

meer en open data. Dit kan meer partijen verleiden mee doen met de keten en/of 

tot ontwikkeling van nieuwe diensten leiden. 
 

 

Figuur 13: Matthijsse, R.P.H.M.; Open data en keteninformatiemanagement. 

Uit: Tijdschrift iBestuur, maart 2015/Loonaangifteketen en Open data, februari 2017 

De druk op een beter presterende en informatie gedreven overheid is bijzonder hoog. 

Het gebruik van open data heeft een directe relatie met de rol, positie en dienstverlening 

van overheden. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden om taken en verantwoordelijkheden 

in de maatschappij terug te leggen. De grote waarde zit daarbij in ketens. Overheids- 

instanties zullen dus moeten samenwerken met private partijen. De wisselwerking 

tussen overheid en bedrijfsleven vormt de echte katalysator voor open data. 
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Intensivering samenwerking ketenpartners 
Sinds de oplevering van de eindrapportage over het ecosysteem wordt ook heel bewust 

gewerkt aan het toepassen van de geformuleerde adviezen. Er vindt een constante 

dialoog plaats met de afnemers van de loonaangifteketen via het AOL, met de 

leveranciers - de softwareontwikkelaars en salarisadministrateurs - en met de grote 

inhoudingsplichtigen. Om recht te doen aan het denken vanuit het brede perspectief, is 

deze ketenpartners gevraagd actief mee te doen bij de ontwikkeling van de 

loonaangifteketen richting 2020 via de uitwerking van de houtskoolschets 

loonaangifteketen. Deze schets is in een eerste opzet gepresenteerd op de 

najaarsconferentie van 2016. 

 
De verbreding van het perspectief blijkt ook uit initiatieven om vanuit de 

loonaangifteketen de samenwerking met private partijen te zoeken. En zodoende vanuit 

die samenwerking het burgergemak te vergroten. Een voorbeeld daarvan is ‘Handig’, een 

samenwerking tussen IG&H Consulting & Interim, enkele grote hypotheekverstrekkers en 

UWV op basis van informatie in de Polisadministratie. Een ander voorbeeld is het 

opzetten van een online platform voor en mét salarisadministrateurs (Forum Salaris), met 

als het ultieme doel om de kwaliteit van de loonaangifte te verhogen. 

 
En dat is misschien wel de belangrijkste les van het verleden: de toekomst is er een van 

écht samenwerken. Om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden is 

‘alleen’ geen optie meer! 
 

De bekroning: ASAP Individual Alliance Excellence Award 
Dit alles heeft er toe geleid dat de loonaangifteketen in 2017 een Individual Excellence 

Award heeft gekregen op het jaarlijkse congres van de ASAP, de Association of Strategic 

Alliance Professionals in San Diego (VS). De ervaringen en inzichten met 11 jaar 

samenwerken en alliance management in het ecosysteem van de loonaangifteketen 

werden daar erkend, onderstreept en verder versterkt. 

Ron Ricci, de vice president van Cisco werd onlangs gevraagd: “How do you survive in a world 

where risk is growing faster than growth?” Er is maar één antwoord: “Collaboration”. 
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Figuur 14: Bekendmaking winnaar ASAP award 

 
De wereldwijde erkenning van het succes van de loonaangifteketen leidt ertoe, dat de 

ambitie om het concept van ketensamenwerking verder uit te dragen is gegroeid. Dit 

blijkt allereerst uit het updaten van de eerder in samenwerking met PBLQ uitgegeven 

papernote ‘De loonaangifteketen, de aorta van de BV Nederland’. Ook het, in samen- 

werking met ICTU, uitgegeven Nora katern ‘Ketens de baas’ wordt geactualiseerd. Gelet 

op de internationale belangstelling worden beide uitgaven ook in het Engels uitgebracht. 

 
Daarnaast verzorgt het ketenbureau van de loonaangifteketen vele lezingen om de 

opgedane kennis te verspreiden. Ook ontwikkelt het ketenbureau samen met de 

Belastingacademie, UWV management development, het CBS en het Sioo een 

introductieprogramma ‘Samenwerken in ketens’. Dit programma is bedoeld voor 

beginnende ketensamenwerkingsverbanden. Intern in de organisaties die betrokken zijn 

bij de loonaangifteketen, maar ook extern. Naast het delen van ervaringen middels 

storytelling, gaat dit introductieprogramma handvatten bieden voor en bij de opstart van 

(keten)samenwerkingsverbanden. 
 

“Samen komen is een begin; 

Samen blijven is vooruitgang; 

Samenwerken is succes.” 

-Henry Ford- 
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Hoofdstuk 7 
De toekomst van de loonaangifteketen 

Het is voor de loonaangifteketen steeds zaak om de continuïteit en stabiliteit te 

waarborgen in de gegevens- en daarmee ook in de geldstromen. Dit impliceert ook het 

constant verbeteren van de processen en de stromen. Enerzijds door technische en 

inhoudelijke verbeteringen op het gebied van actualiteit en betrouwbaarheid. Anderzijds 

door met alle ketenpartners (in- en extern) gezamenlijk te werken aan het verbeteren 

van de betrokkenheid bij de keten. De resultaten van het onderzoek naar het ecosysteem 

van de loonaangifteketen, zoals beschreven in hoofdstuk 6, en de daaruit voortgekomen 

adviezen zijn daarbij medebepalend. Gezamenlijke discussie en actie worden onder meer 

beproefd op het terrein van de actualiteit en de kwaliteit van gegevens. Daarnaast op het 

ontwikkelen van een visie op de toekomst van de loonaangifteketen richting 2020. Ook 

het onderwerp ‘voorbereid zijn op de ontwikkelingen op het gebied van open data’ heeft 

daarbij een prominente plek, gelet op de verdere digitalisering en dataficering van de 

maatschappij. Onlosmakelijk daarmee verbonden is de discussie over privacy 

bescherming. Hierbij is de insteek de veiligheid van gegevens te borgen door het 

inrichten van adequate processen in de interactie tussen partijen. 

 

 

1 

De loonaangifteketen streeft ernaar om mee te bewegen met de 
informatiemaatschappij en staat voor de opgave om zich te ontwikkelen 
tot een open, transparante, dynamische en verbonden publiek-privaat 
samenwerkingsverband, dat snel en modern communiceert met de 
samenleving. 

2 

 

In toenemende mate worden nieuwe vragen aan de loonaangifteketen 
gesteld en ontstaan zelfstandige dataprocessen in de samenleving die 
de beleidsdoelen van de Loonaangifte raken en beïnvloeden. 

3 

 

De data die beschikbaar komen als open data en andere bronnen uit 
de omgeving bieden de loonaangifteketen de kans om eigen data te 
verrijken, zodat de effectiever en efficiënter kunnen opereren. 

Figuur 15: Matthijsse, R.P.H.M.; Loonaangifteketen en Open data, februari 2017 
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Houtskoolschets loonaangifteketen richting 2020 
In 2015/2016 is een toekomstverkenning uitgevoerd die, naast de ontwikkelingen die al 

benoemd zijn, een aantal inzichten heeft opgeleverd in issues die in de toekomst gaan 

spelen. De volgende drie ontwikkelingen hebben een groot effect op het ecosysteem van 

de loonaangifteketen: 

• Ontwikkelingen op het gebied van de loon- en inkomensbegrippen. 

• Ontwikkelingen op het vlak van informatiebehoefte van de (nieuwe) afnemers. 

• Aanpassing aan ontwikkelingen op het gebied van gegevens(beheer) en 

informatietechnologie. 

 
Door de keteneigenaren van de loonaangifteketen is een eerste houtskoolschets met 

richtinggevende uitgangspunten opgeleverd voor de toekomstige loonaangifteketen. 

Deze is gedeeld en besproken met de aanleveraars en afnemers (zie kader). Het is de 

bedoeling dat de inhoudingsplichtige straks sneller en eenvoudiger aan zijn 

verplichtingen kan voldoen en inzicht heeft in zijn actuele fiscale positie. De werknemer 

kan dan in zijn beveiligde UWV omgeving zijn actuele gegevens zien direct nadat hij zijn 

loonstrook heeft ontvangen. Gegevens komen steeds sneller beschikbaar (real time) en 

worden in volautomatische Straight Through Processing in de afnemende primaire 

processen gebruikt. 

 
Richtinggevende uitgangspunten 

• Het systeemlandschap ketenbreed functioneel heroverwegen. 

• Het optimaliseren van het hergebruik van gegevens (overheid en derden), door het 

realiseren van meer koppelingen/minder overdracht (o.a. datavirtualisatie). 

• Het creëren van een gedeelde informatiepositie (overheid/burgers/bedrijven). 

• Het werken met (open) (Digi-)standaarden, generieke componenten en regelsturing; het 

realiseren van flexibiliteit door inzet van business rules. 

• Het werk maken van data governance, verantwoording over gebruik van data en het 

implementeren van toepasselijke regels van en toetsing door AVG. 

• Het wegnemen van procesverschillen, dan wel het bewust expliciteren daarvan. 

• Het terugdringen c.q. opvangen van pieken in het proces. 

• Het zoveel mogelijk beperken van uitval door controles vroeg in het proces. 

• Het verbeteren van het werken in de actualiteit, door aan te sluiten bij interactie derden. 

• Het versterken van de risicobeheersing en het verrijken van diensten door data-analyse. 

• Het voorkomen van discoördinatiepunten en definitieverschillen in wet- en regelgeving. 

• Het creëren van integraal beheer en monitoring op het proces. 

• De loonaangifteketen toegankelijk maken voor andere vormen van inkomen uit arbeid 

(bv zzp). 



Loonaangifteketen | 49  

(Inwinnen) gegevens van derden 

Ondersteunen samenstellen 
transactie 

Uitvoeren controles ter voor- 
koming van onjuiste transacties 

Ontvangen transactie 
(asynchroon) 

 

Figuur 16: Concept houtskoolschets 

 

Inbreng ketenpartners 
Bij het uitwerken van de houtskoolschets hebben de aanleveraars en de afnemers 

nieuwe gezichtspunten ingebracht en bestaande gezichtspunten aangescherpt. De 

aanleveraars brachten in, naast de uitbreiding van het aantal afnemers en de inrichting 

van een informatieloket in de interactie (denk aan BSN verificatie, berichten box en de 

aansluiting op het digitaal platform ‘Mijn overheid voor ondernemers’ van het ministerie 

van Economische Zaken), het idee van een vooraf ingevulde loonaangifte. Daarnaast zien 

zij ook mogelijkheden voor het verkleinen van de aangifteberichten, het versneld 

aanleveren van de loonaangiften, nieuwe technologieën (blockchain) en een optimalisering 

van de procedure voor de wijziging van de gegevensset. Tot slot zien de aanleveraars 

winst bij een verdergaande samenwerking tussen overheidsorganisaties (bijvoorbeeld op 

het gebied van toezicht en handhaving), meer digitalisering en geautoriseerd gebruik van 

open data. 

 
Voor de afnemers is, naast een hoge inhoudelijke kwaliteit, vooral de actualiteit van de 

gegevens belangrijk. Het liefst ontvangen de afnemers de gegevens direct na opname 

in de Polisadministratie en via een abonnementensysteem om de datatransporten te 

minimaliseren. Verder pleiten de afnemers voor een versnelling van de voortbrengings- 

processen in de keten, het werken met Digi-standaarden en het uniformeren van 

definities in wet- en regelgeving. Ook zien de afnemers grote toegevoegde waarde in de 

mogelijkheid dat burgers zelf hun gegevens corrigeren en zo de regie over hun gegevens 

krijgen. Tenslotte adviseren de afnemers opname van zzp’ers in de Polisadministratie. 

Dit alles moet leiden tot bijna real time Straight Through Processing. 

Interactie Toezicht/handhaven 
 

Behandelen risico’s 

(Leveren) gegevens aan derden Data en Analytics 

Sturing en verantwoording 

Presenteren   informatiepositie 

DERDEN Risico- 
gevallen 

Transactieverwerking 

BURGER 
BEDRIJF 

INTERMEDIAIR 

Vaststellen feiten 
(incl. detecteren risico’s) 

Bepalen 
rechtsgevolgen 

Effectueren rechtsgevolgen 

Informatie 
Positie 
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Welke veranderingen dienen zich aan? 
In de gedachteontwikkeling wordt voortgeborduurd op de mogelijkheden om de 

complexiteit van de keten te verminderen, om de kwaliteit van de gegevens te 

verbeteren en de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en de uitvoeringskosten 

voor de overheid te verlagen. Dit maakt de keten voor nog meer afnemers aantrekkelijk. 

 
Europese wet- en regelgeving kan de complexiteit vergroten. Deze regelgeving is relevant 

bij wonen en werken in meer Europese landen, bijvoorbeeld in verband met de 

belastbaarheid van inkomens, de AOW(Algemene Ouderdomswet)-uitkering en -premies 

en de verschillende uitkeringen. Nu grensoverschrijdend werken steeds vaker voorkomt, 

wordt dit een factor van belang. Ook de nieuwe EU richtlijnen op het gebied van privacy, 

die in 2018 geïntegreerd moeten worden in de nationale wet- en regelgeving, zullen een 

grote impact hebben op een gegevensverwerkend proces zoals de loonaangifteketen. 

Een ander voorbeeld van Europese wet- en regelgeving is EESSI (Electronic Exchange of 

Social Security Information). Dit is een IT-systeem dat sociale zekerheidsorganen uit de 

hele EU helpt om sneller en veiliger informatie uit te wisselen. De verwachting is dat dit 

systeem in 2020 in werking treedt. 

 
Daarnaast hebben de ontwikkelingen op het gebied van de sociale verzorgingsstaat 

in relatie tot de flexibilisering van de arbeid gevolgen voor de loonaangifteketen. 

Denk hierbij onder meer aan (de behoefte aan) verplichte verzekeringen voor 

arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en pensioen voor de meer dan 1 miljoen 

zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Onderzoek van de Europese Commissie wijst uit 

dat een groot deel van de ‘nieuwe’ zelfstandigen niet voldoende inkomen genereert om 

deel te nemen aan dit soort verzekeringen. En dat kan op de lange termijn de 

houdbaarheid van het sociale stelsel ondermijnen. 

 
In dit verband brengen ook het verlaten van het fenomeen ‘lifetime employment’ en de 

overgang naar kortere en meerdere dienstbetrekkingen tegelijk, al dan niet in combinatie 

met ondernemerschap (zzp), complexiteit met zich mee. Daarnaast hebben mogelijke 

wijzigingen en vereenvoudigingen in inkomensafhankelijke regelingen, belastingen en 

premies invloed op de loonaangifteketen. Ten slotte beïnvloeden nieuwe 

automatiseringstoepassingen de inrichting en werking van het ecosysteem 

´loonaangifteketen´. Denk hierbij aan gegevens die beschikbaar zijn ‘in the cloud’ of in 

een blockchainachtige omgeving en die worden opgehaald indien en op het moment dat 

er behoefte aan is. 

 

Hoe speelt de loonaangifteketen in op deze veranderingen 
Om bovenstaande ontwikkelingen vorm te kunnen geven, is een hoge gegevenskwaliteit 

van groot belang. Heel belangrijk voor het verhogen van de gegevenskwaliteit is het op 

korte termijn investeren in een systematische verbetering van alle gegevens voor de 

toekomst, in plaats van het achteraf corrigeren van één of enkele gegevens. Structureel 

voorkomen is veel effectiever dan incidenteel repareren. Het ontwikkelen en 

implementeren van een warnings- c.q. versneld terugkoppelsysteem is daarvoor een 

belangrijke oplossing. 
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In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA) wordt een gegevens- 

kwaliteitsmodel ontwikkeld, op basis waarvan beter inzicht kan worden verkregen in de 

kwaliteit van de gegevens en de mogelijkheden tot het verbeteren daarvan. Door een 

toenemende kwaliteit worden immers de processen en het gebruik efficiënter, zowel 

voor de inhoudingsplichtigen, de Belastingdienst, UWV en het CBS, als voor alle 

afnemers. Hierdoor wordt uiteindelijk ook de burger beter bediend. Het is daarbij zaak 

om een goede balans te vinden tussen de mate van inspanning en het beoogde resultaat: 

het laatste procent vergt vaak een onevenredige investering. 

 
Het doorontwikkelen van een abonnementenservice, waarbij inhoudingsplichtigen enkel 

mutaties op de maandelijkse gegevens hoeven aan te leveren in plaats van steeds weer 

complete datasets, én het versnellen van de aanlevering van de loonaangifteberichten in 

de tijd, leiden ook tot vermindering van risico’s op fouten en daarmee tot een verhoging 

van de kwaliteit. 

 
Ook van het toezicht op de kwaliteit van de gegevens door de Belastingdienst in het 

kader van zijn handhavingspalet zal een kwaliteitsverbeterende werking uitgaan. Daartoe 

is een nieuwe visie op het toezicht loonheffingen in ontwikkeling en wordt, in 

samenspraak met de softwareontwikkelaars en salarisadministrateurs, veel meer de 

nadruk gelegd op het in één keer goed aanleveren van de gegevens in de loonaangifte. 

 
Andere voor de loonaangifteketen relevante grote veranderingen zien vooral op de 

ontwikkeling van Europese wetgeving, de gevolgen voor inkomens(on)zekerheid in relatie 

tot de toename van zelfstandig ondernemerschap, de wens tot vereenvoudiging van 

inkomensafhankelijke regelingen en de grote technologische ontwikkelingen. 

 
Binnen het ecosysteem van de loonaangifteketen wordt nagedacht over de impact van 

deze veranderingen en de kansen die technologische ontwikkelingen kunnen bieden om 

deze veranderingen het hoofd te bieden. Hierbij worden alle spelers binnen het 

ecosysteem betrokken; de keteneigenaren UWV, de Belastingdienst en het CBS, 

inhoudingsplichtigen, salarisadministrateurs, softwareontwikkelaars, fiscale 

dienstverleners, afnemers en wetenschappelijke instituten. Een goed voorbeeld hiervan 

is de ontwikkeling van de houtskoolschets, waarin al een doorkijkje is gemaakt naar de 

groeiende populatie zelfstandigen en de behoefte om meer voor deze groep te kunnen 

doen op het gebied van inkomenszekerheid. Ook de toepassing van nieuwe 

technologische mogelijkheden heeft hierin een plek gekregen. 

 
Daarnaast worden ook met private partijen verkenningen uitgevoerd en indien 

opportuun oplossingsrichtingen uitgeprobeerd en omgezet in werkende initiatieven. Een 

goed voorbeeld hiervan is het eerder genoemde initiatief “Handig”. Deze samenwerking 

tussen IG&H Consulting & Interim, enkele grote hypotheekverstrekkers en UWV stelt de 

burger is staat om ‘met minder gedoe’ een hypotheekaanvraag aan te vragen met 

gebruik van ‘zijn’ informatie uit de Polisadministratie. Op basis van het succes van dit 

initiatief worden nu andere mogelijkheden verkend om de burger op vergelijkbare wijze 

te faciliteren in processen die buiten de loonaangifteketen liggen. 
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De keteneigenaren moeten in toenemende mate aandacht schenken aan de eisen die 

ontwikkelingen op het gebied van privacy stellen aan data-governance, waarbij naast 

nationale in toenemende mate Europese regelgeving een rol speelt. Ook aan dit aspect is 

expliciet aandacht geschonken in de houtskoolschets. Gelet op het universele karakter is 

dit een van de thema’s waarin samenwerking met partijen binnen en buiten de publieke 

sector wordt gezocht. 

 
Bij al deze ontwikkelingen is het van groot belang samen op te trekken met de (in)direct 

betrokken departementen. Het moge duidelijk zijn dat ontwikkelingen die de 

loonaangifteketen (gaan) raken verder reiken dan het segment werk en inkomen. Werken 

in ‘the cloud’ en het hanteren van ‘block-chain’-achtige principes moeten passen of 

passend gemaakt worden binnen de privacy aspecten die de rechten van burgers en 

bedrijven beschermen. Slim gebruik maken van reeds beschikbare informatie bij nieuwe 

wetgeving, zowel nationaal als Europees, kan verdere toename van complexiteit door 

wet- en regelgeving helpen beperken. En daarmee verdere lastenverzwaring bij bedrijven 

voorkomen en uitvoeringskosten verlagen. Maar dit vraagt wel om een integrale 

benadering, intensieve samenwerking en de moed om met elkaar te zoeken naar 

oplossingen die een breed maatschappelijk belang dienen. 

 

Tot slot 
In deze uitgave is beschreven hoe de loonaangifteketen zich heeft ontwikkeld tot een 

ecosysteem. Daarnaast hoe de in dat systeem betrokken partijen inspelen op de 

maatschappelijke en technologische veranderingen. Met deze uitgave spreken wij de 

ambitie uit dat de loonaangifteketen, als financiële en gegevensaorta van Nederland op 

het gebied van werk en inkomen, nog een groot aantal jaren een belangrijke financiële, 

economische en maatschappelijke functie blijft vervullen. 
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Dankwoord 
Deze uitgave is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen het ketenbureau van 

de loonaangifteketen en PBLQ. Met veel plezier hebben wij interviews gehouden met 

enkele ketenpartners van de loonaangifteketen, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. 

• Wouter-Jan Brookman, secretaris beleidsbureau VNO-NCW en MKB Nederland. 

• Jan Wouda, kennismanager wet- en regelgeving Raet. 
 

Meer informatie 
Bent u naar aanleiding van deze uitgave geïnteresseerd in de ervaringen op het gebied van 

samenwerking binnen de loonaangifteketen, neem dan contact op met: 06-51369422 

(ketenbureau loonaangifteketen in Utrecht). Er is ook veel actuele informatie te vinden 

op   www.loonaangifteketen.nl. 

 
Bent u naar aanleiding van deze uitgave geïnteresseerd in de mogelijkheden rond afname 

van gegevens uit de loonaangifteketen, raadpleeg dan: www.uwv.nl/zakelijk/ 

gegevensdiensten. 

http://www.loonaangifteketen.nl/
http://www.uwv.nl/zakelijk/
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PBLQ 
PBLQ is een adviesbureau dat zich richt op verandervraagstukken in de informatiesamen- 

leving. In een rap tempo transformeert Nederland naar een digitale informatiesamen- 

leving waarbinnen de overheid een cruciale rol speelt. PBLQ is specialist in het oplossen 

van verandervraagstukken waarbij de focus ligt op informatiemanagement in het publieke 

domein. PBLQ helpt haar opdrachtgevers met advies, traineeships en opleidingen. 

 
De adviseurs van PBLQ staan bestuurders en (programma- en project-)managers met 

raad en daad bij bij complexe (keten en netwerk) verandervraagstukken en bij het 

inrichten van informatiemanagement. 

 
Op verzoek van de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën was PBLQ 

(destijds nog als Het Expertise Centrum, HEC) gedurende vier jaar betrokken bij de 

loonaangifteketen als toezichthouder. 

 
PBLQ voerde in deze periode onder meer de volgende onderzoeken uit: 

• Een onafhankelijk oordeel over de door UWV en de Belastingdienst uitgevoerde 

Probleemanalyse. 

• Een jaarlijkse evaluatie van de plateaus van de ontwikkeling van de loonaangifteketen. 

• Het periodiek beoordelen van de uitvoering van de verbetermaatregelen, de sturing 

en beheersing van de keten, het gezamenlijke normenkader en de planningen. 

• Een maandelijkse rapportage over de kwaliteit van de maatregelen, over de 

voortgang en de gesignaleerde risico’s. 

 
De opdracht was specifiek om de opzet, het bestaan en de werking van de loonaangifte- 

keten te beoordelen. De ‘governance’ van de loonaangifteketen was daar een belangrijk 

onderdeel van. Naast specifieke toetsingskaders heeft PBLQ de situatie getoetst aan de 

hand van de praktijkervaringen die door PBLQ in vele vergelijkbare projecten in de 

publieke sector zijn opgedaan. 


