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Welkom

■ Sprekers:

■ Wim Henk Steenpoorte, bestuursvoorzitter SIVI en MD bij APG

■ Diantha Croese, ketenmanager loonaangifteketen 

■ Lex Lagerveld, plaatsvervangend directeur Pensioenfonds Horeca & Catering

■ David van As, directeur bestuursbureau BpfBOUW

■ Mandy Ros, host

■ U kunt vragen stellen (anoniem)

■ Pollvragen 

■ Vragen om meer informatie: loonaangifteketen@pensioenfederatie.nl
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Agenda

1. Introductie SIVI, relatie Pensioenfederatie, rapport 10 minuten

2. Toelichting loonaangifteketen (LAK) 20 minuten

3. LAK en het nieuwe pensioencontract? 15 minuten

4. Wat zijn de ervaringen van pensioenfondsen? 45 minuten
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Vraag aan u

■ Waarom heeft u zich opgegeven voor dit webinar?

0 ik heb geen idee wat de loonaangifteketen kan betekenen

0 ik denk dat aansluiting op de loonaangifteketen mij kan helpen

0 ik ben bezig met aansluiting op de loonaangifteketen
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SIVI
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Verzekeraars 

(32)

SIVI standaarden

SIVI

Verzuim standaard

OVAL

Auditfile standaard

Belastingdienst

Letselstandaard

PIV

NVGA standaard

NVGA

UPA standaard

Pensioen 

Federatie

Kennis- en standaardisatie-instituut voor de financiële dienstverlening 
(verzekeringsindustrie, verzuimsector en pensioenbranche)

• Inzicht & Overzicht

• Advies

• Standaarden

• Branche afspraken

Deliverables



Governance

Stuurgroep domein 

Pensioenfederatie (DSO)

❖ 6 pensioenuitvoeringsorganisaties 

❖ Waarnemer Pensioenfederatie

Stuurgroep gezamenlijk domein

❖ 2 leden stuurgroep DSO

❖ 2 leden SIVI bestuur 

❖ Directeur Pensioenfederatie

❖ Directeur SIVI

SIVI bestuur

❖ Verzekeraars

❖ NVGA

❖ Adfiz

❖ Verbond van Verzekeraars

Pensioenfederatie SIVI

benoeming benoeming

Uitvoerende activiteiten SIVI
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Wat doet SIVI voor pensioenfondsen?

Standaarden onderhouden:

■ Onderhoud van de UPA standaard

■ Integratie/synchronisatie van standaarden

Projecten in het gemeenschappelijk domein: (bijvoorbeeld)

■ Authenticatie (e-herkenning / IRMA)

■ Bewijs van in leven zijn

■ Loonaangifteketen

■ Personal Data Management

Specifieke Pensioenonderwerpen: (bijvoorbeeld)

■ Inrichting beheer rekeningnummers (WOKP)
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Terugkoppeling vraag aan u

■ Waarom heeft u zich opgegeven voor dit webinar?

0 ik heb geen idee wat de loonaangifteketen kan betekenen

0 ik denk dat aansluiting op de loonaangifteketen mij kan helpen

0 ik ben bezig met aansluiting op de loonaangifteketen
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De opdracht: Onderzoek Loon Aangifte keten

Wat is het probleem?

■ De Loonaangifteketen wordt beperkt benut

■ grote aantal voordelen voor pensioenketenschakels

Wat is het lonkend perspectief?

■ Pensioenuitvoerders hebben in 2030 een koppeling met UWV voor:

- vaststellen van de verplichting tot deelname (handhaving) 

- bepalen of voor alle deelnemers premie wordt afgedragen (handhaving)

- berekening van de pensioenpremie (pensioenadministratie)

Wat onderzoekt het project?

■ De stip op de horizon: alle pensioenuitvoerders hebben een koppeling met UWV 

voor handhavingsdoeleinden en uitvoeren pensioenadministratie

■ Welke maatregelen moeten we nu nemen om de stip op de horizon te realiseren?
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Conclusie: gebruik LAK leidt tot….
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Wat is de loonaangifteketen?
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Gegevensrubrieken

■ <sheet(s) door Diantha Croese>
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Controleproces
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98% levert aan binnen aangiftetermijn*

Webinar Loonaangifteketen

98% levert aan binnen gestelde

aangiftetermijn*

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Eerder dan einde periode Binnen termijn Buiten termijn

Verdere uitsplitsing op de volgende slide →

*de aangiftetermijn is het einde van de volgende periode



Vervolg actualiteit
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Acties noodzakelijk om voordelen te oogsten

Vereenvoudig pensioenregelingen waar mogelijk

■ Breng voordelen onder de aandacht bij vertegenwoordigers van werkgevers en 

werknemers

■ Houdt rekening met de mogelijkheden die de gegevens die (wel) in de 

Polisadministratie staan bieden.

Kies juiste moment, mede in relatie tot nieuwe pensioenstelsel

■ Start op het juiste moment een politieke lobby; ga in gesprek op de hoogste 

niveaus om voordelen van aanhaken op de LAK onder de aandacht te brengen

■ Gebruik het momentum dat ontstaat door de introductie van het nieuwe 

pensioenstelsel als middel om de mogelijkheden en voordelen die de 

Loonaangifteketen biedt, te realiseren

Webinar Loonaangifteketen



Acties noodzakelijk om voordelen te oogsten (2) 

Verrijk de Loonaangifteketen met enkele gegevens 

■ Pensioengevend inkomen vast, Pensioengevend inkomen variabel, Parttime 

percentage 

■ Regelingkenmerk, Soort & percentage verminderd loon, Ingehouden 

pensioenpremie

Participeer nadrukkelijker in overlegorganen rond de Loonaangifteketen

■ Houdt vinger aan de pols t.a.v. uitvoering van controles en het toevoegen en 

verwijderen van gegevens

Gebruik de Loonaangifteketen! (Nu al mogelijk)

■ Voor handhaving, stop- en startbrieven e.a.
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LAK en de Wet Toekomst Pensioenen

Wet Toekomst pensioenen (WTP)

1. Twee contractvarianten (beide premieregelingen)

■ VKV/NPC/Collectieve variant

■ WVP+ / Individuele keuze variant

2. Beide contract varianten kennen (mogelijkheid voor)

■ Solidariteitsreserve

3. De transitie naar het WTP 

■ Complex kent vele stappen met taakverdeling tussen sociale partners / fonds / 

uitvoerder

■ “Invaren” is een belangrijk ingrediënt
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Sociale Partners Bestuur

09-2020

werkhypothese contractskeuze

oriëntatie risicohouding

oriëntatie premie / ambitie

oriëntatie beleggingsbeleid incl. toedeelregels/lifecycle

werkhypothese risicohouding

werkhypothese premie / ambitie

werkhypothese beleggingsbeleid incl. toedeelregels/lifecycle

werkhypothese totale regeling werkhypothese rekenmethode invaren

werkhypothese compensatie voorwerk opdrachtaanvaarding

verzoek tot invaren

01-07-2023 transitieplan
Besluit opdrachtaanvaarding inclusief toets evenwichtigheid, toets 

gelijke behandeling, uitvoering en besluit tot invaren

Implementatie- en communicatieplan
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werkhypothese projectierendement, deling renterisico en spreiden schokken uitkeringsfase

werkhypothese solidariteits reserve, keuzemogelijkheden

gezamenlijke guiding principles

Taakverdeling op weg naar het WTP tijdperk..
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werkhypothese projectierendement, deling renterisico en spreiden schokken uitkeringsfase

werkhypothese solidariteits reserve, keuzemogelijkheden

gezamenlijke guiding principles

Focus op goede keuzes in het begin

In deze eerste stappen liggen kansen ..

(uitvoerbaarheid/ betaalbaarheid/ 

uitlegbaarheid/ kwaliteit)

Toekomstige kwaliteit van data en 

administratie wordt beter met keuze 

voor LAK.
Webinar Loonaangifteketen



Tafelwissel en (ingekort) filmpje 
Loonaangifteketen
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Ervaring Pensioenfonds Horeca & Catering

■ Hoe is het zo gekomen?

■ Regeling aanpassen naar de mogelijkheden van de LAK

■ Polis-administratie staat niet stil

■ Bevestiging van de kwaliteit
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Wensen BpfBOUW

Wat is bpfBOUW:

■ Eén van de G5-fondsen in Nederland

■ Veel relatief kleine werkgevers

■ En .. mogelijke afbakeningsvraagstukken (uitzend/bouw & sectorfondsen)

■ Bouwers/aannemers hebben (dooreen genomen) relatief weinig affiniteit met 

administratie

Wat zoekt bpfBOUW:

■ Betrouwbare brongegevens, tbv juiste & tijdige administratie

■ Overstappen op de LAK was lastig …

■ LAK heeft ons nu reeds geholpen → handhaving en start en stopbrieven…
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Voorbereidingen BpfBOUW om LAK mogelijk te maken 

Hoe kijkt bpfBOUW tegen de transitie naar WTP aan?

■ Enorme klus

■ Wij beginnen tijdig en pro-actief (regiegroep ingericht)

■ Bij bpfBOUW heten ‘Guiding principles’ → ‘Toets criteria’

■ BpfBOUW: Betrouwbaar, Dienstbaar & Solide pensioenuitvoerder voor een optimaal 

pensioenresultaat

■ Voor bpfBOUW zullen we bij de vormgeving van onze toekomstige regeling beginnen bij de 

LAK fundamenten:

■ SV-loon

■ BD-tijdvakken

■ ….. zodat onze regeling in ieder geval op termijn naar LAK te migreren kan zijn.
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Afsluiting

■ Vragen? Vervolgafspraken zijn mogelijk. 

■ Mail loonaangifteketen@pensioenfederatie.nl

■ Terugkijken en sheets

■ Enquête 

■ Dank voor het kijken!
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Contactinformatie

070 76 20 220

loonaangifteketen@pensioenfederatie.nl
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