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• Introductie loonaangifteketen

• Eco-systeem

• Resultaten 

• Forum salaris

• Kwaliteit van gegevens en toezicht in de keten

• Actualiteit van gegevens en ‘eerder aanleveren’ 

• Wat kunt u bijdragen?

• Meer informatie



De keten in kaart



Schets EcoSysteem



Resultaten/ belang van kwaliteit

• Dagloonvaststelling UWV op basis van polis

• Afschaffen enquêtes CBS 

• VIA vulling van 69% in 2007 naar 97,8% in 2017

• Jaarloonuitvraag van 19% (108.000 ihp’s) naar afgeschaft per 1-1-17

• Forum salaris 

• P H & C primair proces o.b.v. polis

• Pilot Handig

• ASAP award



Forum Salaris



Afbeelding Salaris Forum



Kwaliteit van gegevens en toezicht in de keten



Terug-
koppeling

Poort

Technische Controles
Schema
validatie

Consistentie Controles
Consistentie

andere 
gegevensbronnen

Controle inhoudelijke juistheid

XSD Toezicht

Werkgeversloket Toezicht MKB/GO

700.000



Wat vragen we aan werkgevers?

Loontijdvak (LTV), bijv. juni 2018 2e periode aangiftetijdvak

Loongegevens bekend

A B

Salaris betalen Loonaangifte 
indienen

Belastingdienst 
betalen

Ongeveer 4 á 5 weken 
loongegevens klaar

Veel voorkomende situatie
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Wat vragen we van u?

“Loonstrook verstrekt, doe uw aangifte direct!”

Het eerste doel is, dat eind volgend jaar 70% van alle 
inhoudingsplichtigen op vrijwillige basis hun aangiften loonheffing 

insturen voor het einde van het lopende tijdvak.



Meer informatie

• 15:15 uur - Ronde tafelgesprek naast Payroll Café

• Klantcoördinator Belastingdienst

• www.loonaangifteketen.nl

• https://fsa.pleio.nl



DANK VOOR DE 
BELANGSTELLING

Advertorial

Loop ook langs bij het Payroll Café. 
Met het Snelste Salarisstrook Spel
kan je een mooie prijs winnen: Een 

VIP plaats in het sportcafé met Max 
Verstappen en Rico Verhoeven.
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