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Procedure voor wijziging van de ‘gegevensset loonaangifte’ en voor wijziging van de 

aangewezen onderdelen van de ‘gegevensspecificaties aangifte loonheffingen’   

(versie 0.5 122017) 

 

 

De staatssecretaris van Financiën is verantwoordelijk voor de inhoud en de vaststelling van de 

‘gegevensset loonaangifte’. De wijzigingen in de daaraan ten grondslag liggende ‘Regeling 

gegevensuitvraag loonaangifte’ worden jaarlijks door hem per 1 juli vastgesteld in overeenstemming met 

de minister SZW
1
 (gezien diens verantwoordelijkheid voor de vaststelling van de ‘gegevensset 

polisadministratie’ in Besluit SUWI
2
), na overleg met CBS

3
. In het licht van deze verantwoordelijkheid 

beschrijft deze procedure de wijze waarop wijziging van de ‘gegevensset loonaangifte’ plaatsvindt. Deze 

procedure is ook van toepassing op alle wijzigingen in de ‘gegevensspecificaties aangifte loonheffingen’ 

die de condities of het waardenbereik van de in de ‘gegevensset loonaangifte’ opgenomen gegevens 

raken (aangewezen onderdelen).   

 

 

Afstemming over wijzigingen in de ‘gegevensset loonaangifte’ en de ‘gegevensspecificaties aangifte 

loonheffingen’ 

Wijzigingen in de ‘gegevensset loonaangifte’ en de ‘gegevensspecificaties aangifte loonheffingen’ voor 

het jaar t kunnen in de eerste plaats voortkomen uit wet- en regelgeving, in de tweede plaats uit 

(bedrijfsvoerings)processen van de ketenpartners, in de derde plaats uit wensen van gebruikers en in de 

vierde plaats uit wensen van aanleveraars. Deze procedure ziet op de drie laatstgenoemde categorieën: 

wensen voortkomend uit (bedrijfsvoerings)processen van de ketenpartners, gebruikerswensen en 

aanleveraarswensen. Wijzigingen als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving doorlopen de 

procedure van de uitvoeringstoets. 

De ketenpartners wegen de potentiële wijzigingen op noodzaak en haalbaarheid. De daartoe opgestelde 

generieke spelregels zijn opgenomen in bijlage 1 bij dit document. De voor gebruikerswensen opgestelde 

specifieke spelregels zijn opgenomen in bijlage 2 bij dit document.  

B/IM
4
 is opgesteld voor het beheer en de regie rond de gegevensset  en gegevensspecificaties. Het proces 

rondom afstemming, oplevering, publicatie en communicatie van wijzigingen in de gegevensset en de 

gegevensspecificaties en de bijbehorende tijdsplanning wordt door B/IM beschreven in de ‘planning 

jaarovergang’. Deze planning wordt jaarlijks vóór 1 oktober (t-2) voor het jaar t vastgesteld. De ‘planning 

jaarovergang’ wordt jaarlijks als bijlage 3 bij dit document gevoegd.  

De tijdsplanning behorend bij de bijlagen 1 en 2 en de belangrijkste data in de ‘ planning jaarovergang’ 

zijn opgenomen in de tijdsplanning in bijlage 4 bij dit document.   

 

 

Beheer procedure 

Het ketenbureau van de loonaangifteketen monitort, ondersteunt en faciliteert de uitvoering en het 

beheer van de procedure. Deze procedure wordt jaarlijks geëvalueerd in het voorlaatste 

bolletjesplusoverleg van het kalenderjaar. B/IM draagt jaarlijks zorg voor vastlegging van de 

voorgestelde wijzigingen in de procedure en voor toevoeging van de ‘planning jaarovergang’ als bijlage 3 

bij deze procedure. Besluitvorming over de procedure vindt plaats, na het afnemersoverleg en het 

bolletjesplusoverleg hierop geconsulteerd te hebben, door het lijnmanagersoverleg (LMO) en het 

kernteam van de loonaangifteketen. 

                                                        
1
 Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

2
 Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen 

3
 Centraal Bureau voor de Statistiek 

4
 Belastingdienst Informatiemanagement 
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Bijlagen 

Bijlage 1 - Generieke spelregels bij ‘Procedure voor wijziging van de ‘gegevensset loonaangifte’ en voor 

wijziging van de aangewezen onderdelen van de ‘gegevensspecificaties aangifte loonheffingen’’ 

Bijlage 2 - Specifieke spelregels voor gebruikerswensen bij ‘Procedure voor wijziging van de ‘gegevensset 

loonaangifte’ en voor wijziging van de aangewezen onderdelen van de ‘gegevensspecificaties aangifte 

loonheffingen’’ 

Bijlage 3 – Planning jaarovergang 

Bijlage 4 - Tijdsplanning bij ‘Procedure voor wijziging van de ‘gegevensset loonaangifte’ en voor wijziging 

van de aangewezen onderdelen van de ‘gegevensspecificaties aangifte loonheffingen’’ 

 


