Q&A Webinar aansluiten op de loonaangifteketen (LAK)
Q Pensioenfondsen moeten met het opstellen van hun regeling rekening houden met de gegevens
die beschikbaar zijn in de LAK. Dat is nu niet altijd het geval, waardoor de LAK niet toereikend
is voor de administratie. Hoe gaan we daarmee om?
A Om ervoor te zorgen dat de gegevens vanuit de LAK toereikend zijn om pensioenregelingen
uit te voeren is het noodzakelijk om pensioenregelingen, het pensioengevend salaris, te
vereenvoudigen.
Door de komst van het nieuwe pensioencontract worden vrijwel alle pensioenregelingen
aangepast. Dit is dus hèt moment voor sociale partners om deze vereenvoudiging mee te
nemen.
Daarnaast onderzoeken we of de LAK met enkele gegevens uitgebreid kan worden zodat het
eenvoudiger wordt om aan te sluiten. Dat is altijd een afweging want het toevoegen van
gegevens aan de LAK is een complex en tijdrovend proces.
Q Wat is de relatie tussen de Uniforme pensioenaangifte (UPA) en de LAK ?
A In 2014 is de UPA ontwikkeld. In die tijd is ook onderzocht of de LAK bruikbaar was. Het
vereenvoudigen van de pensioenregelingen was toen niet aan de orde. De UPA had veel
gegevens voor pensioenregelingen die de LAK niet had.
Momenteel is vereenvoudiging van de regeling vanwege het nieuwe pensioencontract wel aan
de orde. Op dit moment kan UPA aanvullend gebruikt worden op de LAK. Er blijven dan echter
wel 2 gegevensstromen bestaan waardoor de voordelen van één gegevensstroom niet
gerealiseerd worden.
Q Is aansluiting LAK alleen mogelijk voor bedrijfstakpensioenfondsen? Of voor alle
pensioenfondsen?
A Aansluiting op de LAK is mogelijk voor alle pensioenfondsen. Overigens voor alle
pensioenuitvoerders, ook verzekeraars.
Q Worden we bij aansluiten op de LAK niet volledig afhankelijk van de overheid voor deze
belangrijke gegevensstroom? Hoe beschermen we ons tegen ongewenste wijzigingen die de
overheid doorvoert?
A De LAK is een belangrijke gegevensader voor veel grote partijen in Nederland. Stevige
inhoudelijke participatie in overlegstructuren als het Afnemersoverleg Loonaangifteketen, waar
de pensioensector in deelneemt, is dan ook van groot belang. Ongewenste wijzigingen zullen
niet snel voorkomen; er moet een heel proces worden doorlopen voor een wijziging.
Q Zijn er al pensioenuitvoeringsbedrijven die volledig zijn aangesloten op de LAK?
A Op dit moment (begin 2021) is alleen Pensioenfonds Horeca&Catering volledig aangesloten.
Diverse andere pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsinstanties (PUO’s) zijn geïnteresseerd
of onderzoeken aansluiting. Wel maken al veel pensioenfondsen gebruik van de LAK voor
looncontrole en andere handhavingsdoeleinden zoals de verplichtstelling.

Q Hoe kan je inzichtelijk krijgen wat het verschil is tussen huidige definitie in pensioenreglement
van het fonds en de standaard LAK looncomponenten (t.b.v. het arbeidsvoorwaardenoverleg)?
A Inventariseer, definieer en verzamel alle gegevens die periodiek door de werkgevers voor de
pensioenregeling moeten worden aangeleverd en vergelijk die met de beschikbare LAK
gegevens. Een overzicht van de voor derden (o.a. pensioenuitvoerders) beschikbare
looncomponenten is opgenomen in het Art. 5.12 van het Besluit SUWI. Pensioenuitvoerders
kunnen de voor hen relevante LAK-gegevens aan de hand van sectorcode of bsn-nummers
tegen kostprijs bij het UWV opvragen:
https://www.uwv.nl/zakelijk/gegevensdiensten/gegevens-afnemen-werk-inkomen/index.aspx
Q Hoe wordt voorkomen dat afnemers 'teveel' data ontvangen van personen die geen deelnemer
zijn bij die afnemer?
A Alle verloonde werknemers (en zijn inkomstenverhoudingen) horen tot de LAK gegevens. De
pensioenuitvoerder zal zelf moeten vaststellen welke werknemers als deelnemer kwalificeren.
Let in dit verband ook op het AVG-beleid.
Q Hoe werken correcties op data uit eerdere maanden?
A Correcties en aanpassingen zullen via de LAK doorgegeven worden zoals dat in de
"Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen" beschreven staat, namelijk via aanvullende
aangiften en correcties die kunnen worden aangeleverd binnen een beperkt aantal tijdvakken.
(Zie ook:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures
_en_publicaties/gegevensspecificaties-aangifte-loonheffingen-2021)
Q Als pensioenfondsen allemaal de LAK gaan gebruiken, gaan dan ook alle pensioenregelingen op
elkaar lijken?
A Als gevolg van het nieuwe pensioencontract ontstaat een harmonisatie in de
pensioenregelingen. Er is altijd nog een deel van het pensioenreglement dat specifiek invulbaar
is. Hierdoor zullen er altijd verschillen blijven tussen pensioenregelingen.
Q Welke kostenverlaging kan bereikt worden door aansluiting op de LAK?
A De kostenverlaging die voortvloeit uit het gebruik van de LAK komt niet alleen bij de
pensioenuitvoerder terecht. Werkgevers en administratiekantoren hoeven niet meer apart
pensioendata aan te leveren en besparen administratieve pensioenlasten; salarissoftware hoeft
niet meer aangepast/onderhouden te worden voor de doorgifte van pensioendata; deelnemers
ontvangen sneller start- en stopbrieven. Bij de pensioenuitvoeringsorganisatie stromen de
gegevens direct na de aangifte binnen; de gegevens hebben dan al diverse controleslagen
doorlopen; de gegevens zijn compleet. Daardoor nemen de kosten van herstel van fouten door
verkeerde gegevens af. Er is een investering nodig bij de PUO om de gegevens van de LAK te
kunnen ontvangen. Voor het uitrekenen van een business case moet er rekening mee gehouden
worden dat een besparing bij de hele sector terecht komt, niet alleen bij het pensioenfonds.

