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Wat nou, magic box!? 
 
Wetgeving in verbinding – 12 juni 2015 
Steven Gort – datafluisteraar 



Jaar 

2013 Parlementaire geschiedenis 

Begrippen Basisregistraties / Stelselcatalogus / GWB 

Van wetgeving naar besluit Blauwe kamer 

Tools en ondersteuning Linked Data / Wettenpocket / SBU / Kenniskluis 

2014-1 Grip op betekenis Brandweer en Linked Open Data 
Academie voor wetgeving 
Kenniskluis & kadastrale wetgeving 
Stelselcatalogus 
NORA en semantiek -> Politie 

2014-2 Semantiek De ontworpen overheid 
Linked Data 

Standaarden & bouwstenen Workbench 

2015 Nationaal Semantisch Vlak Fiscale taxonomie 
Laan van / stad en de Leefomgeving 
Uitvoeringsinformatie op één plek 
Één verzamelplek voor data 

Wetgeving in verbinding – Rode draad? 



Wetgeving in verbinding – Perspectieven 
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http://loonaangifteketen.nl/ - Marketing 

http://loonaangifteketen.nl/
http://loonaangifteketen.nl/


I
H
P 

IH
P 

Ontva
ngen 

FLG 
jaarloon 

WGA 

HLP 

BBA/ 
DAS 

IHP 

Uitvoering 

Centraal 
Ontvangen 

Leveren 
Nominatief 
tijdvakaangifte 

Ontvangen 

Polis 

Verwerken 
Nominatief 

tijdvakloon 
Accepteren 
Collectief 

Vrijgave 

Lo
o

n
aan

gifte 

Belastingdienst UWV 

Leveren 
Nominatief 

jaarloon 

Analyse Team 
(AGL) 

Loonaangifteketen – Realiteit 

AFL 
JLU 

VJL 







Aanvraag Afd. 4.1.1. Awb 

Ontvangen Afd. 2.3. Awb 

Behandelen Materiewet 

Beslissen Afd. 3.1. Awb 

Mededelen Afd. 3.6. Awb 

Betalen Invorderingswet 

Afleiding bedrijfsfuncties uit Awb 



Een begrip als “doel” 

In eerste instantie gaat het Bestuursrecht uit van zorgvuldigheid 
(art 3:2 beschrijft de informatie opdracht) en dus een focus op het 
beschikbaar maken van benodigde informatie voor de 
besluitvorming sec. Daarnaast gelden de eisen van redelijkheid en 
billijkheid die zien op het afwegen van belangen in een individuele 
casus. Die gegevens worden geen onderdeel van de beslissing, 
maar spelen een rol bij het beïnvloeden van de rechtspositie. Ze 
motiveren de individuele beslissing. 
 
Een begrip als “doel” heeft in het Bestuursrecht dus een dubbele 
lading, de inhoudelijke beslissing, maar zeker ook het 
ondersteunen van de kwaliteit van het besluitvormingsproces. 



UWV BD CBS 
CBS 

BD 

UWV 

Wat is Polis? 

Wet & 
Regelgeving 

Beleid 

Feiten 
 

Regels 

Gegevens over feiten 
 

Bedrijfsregels 

Polis Polis 



Dienstverlening 

Zorgvuldig 

Beslissen 

Gedeelde informatiepositie (Polis) 

Rechtsverhouding 

Waarborg voor beinvloeding 
van de rechtsverhouding 

Optioneel 
Eigendom = invloed! 

organisatie & bevoegdheid juridiseren óf 
kwaliteit informatie juridiseren 



http://linkeddata.overheid.nl/front/portal/linktool-bwb  

d. van de werknemer gegevens over genoten loon in de zin van de Wet op de 
loonbelasting 1964, ingehouden loonbelasting, premie volksverzekeringen in de 
zin van de Wet financiering sociale verzekeringen, inkomensafhankelijke 
bijdrage als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, alsmede andere gegevens van 
belang voor de heffing van de inkomstenbelasting te verwerken ten behoeve 
van de uitvoering van de taken van de Belastingdienst; 

Wet- en regelgeving 
http://wetten.overheid.nl/zoeken/  

http://linkeddata.overheid.nl/front/portal/linktool-bwb
http://linkeddata.overheid.nl/front/portal/linktool-bwb
http://linkeddata.overheid.nl/front/portal/linktool-bwb
http://linkeddata.overheid.nl/front/portal/linktool-bwb
http://wetten.overheid.nl/zoeken/
http://wetten.overheid.nl/zoeken/


Gedeelde informatiepositie (Polis) 

In het geval van de loonaangifteketen zien wij theoretisch geen 
enkele belemmering om te komen tot een omvangrijkere 
gegevensuitwisseling dan momenteel het geval is. 
1. Primair omdat de aangifteplicht (juridisch / inhoudelijk) 

aanpasbaar is, voor zover de inrichting van de besluitvorming 
daarom vraagt (inclusief toezicht en belang van ketenpartners) 

2. Ten tweede, in geval van gegevenskwaliteit(-szorg) met behulp 
van gegevens of gegevensresultaten binnen de bestaande keten 
of door het betrekken van (nieuwe) relevante bronnen. 

3. Ten derde, met als doel de ondersteuning van de (nakoming van 
de) aangifteplicht en de daartoe vereiste administratieve 
inspanningen. Dus de kwaliteitszorg aan de kant van de 
primaire bron. 



European Interoperability Reference Architecture (EIRA) 



http://bri.openbelastingdienst.nl/ - GWB 

http://bri.openbelastingdienst.nl/
http://bri.openbelastingdienst.nl/


http://www.nltaxonomie.nl/ - GWB (SBR) 

Per 1 maart 2017 wordt SBR het exclusieve kanaal voor 
loonheffingen. 
 
1. NT 
2. XBRL 
3. Kanaal 

http://www.nltaxonomie.nl/
http://www.nltaxonomie.nl/


http://zoekdienst.overheid.nl/  

http://spidermonkey.nltaxonomie.nl/   

http://zoekdienst.overheid.nl/
http://zoekdienst.overheid.nl/
http://http/spidermonkey.nltaxonomie.nl/
http://http/spidermonkey.nltaxonomie.nl/
http://http/spidermonkey.nltaxonomie.nl/


Loonaangifteketen in de laan van Werk, Inkomen & Vermogen 

GDI 

http://hr.kvk.nl  

nHR 

http://polis.uwv.nl/


Loonaangifteketen in de laan van Werk, Inkomen & Vermogen 

GDI 

http://hr.kvk.nl  

nHR 

http://bri.bd.nl  

WGA 

http://polis.uwv.nl/
http://polis.uwv.nl/


Loonaangifteketen in de laan van Werk, Inkomen & Vermogen 

GDI 

http://hr.kvk.nl  

nHR 

IHP 

http://loket.wiv.nl  

Aangifte 

http://bri.bd.nl  

WGA 

http://polis.uwv.nl/
http://loket.bdienst.nl/
http://polis.uwv.nl/


Loonaangifteketen in de laan van Werk, Inkomen & Vermogen 
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http://loket.wiv.nl  
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http://polis.uwv.nl  
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http://polis.uwv.nl/
http://loket.bdienst.nl/
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Loonaangifteketen in de laan van Werk, Inkomen & Vermogen 

GDI 

http://hr.kvk.nl  

nHR 

IHP 

http://loket.wiv.nl  

Aangifte 

http://stats.cbs.nl  

CBS 

http://polis.uwv.nl  
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http://bri.bd.nl  

WGA 

AFL 

Collectief 

http://polis.uwv.nl/
http://loket.bdienst.nl/
http://polis.uwv.nl/
http://polis.uwv.nl/
http://polis.uwv.nl/


GDI 

Burger 
Wenst dienst 
Vb: aanvraag hypotheek 

BD 
Rol: SP 

BD 
Rol: AP 

UWV 
Rol: AP 

UWV 
Rol: SP 

Bank 
Rol: AP 

Bank 
Rol: SP 
Levert dienst 
Vb: verstrekt hypotheek 

Service 
Provider 

Attribuut 
Provider 

Doel 

Delen polis tussen UWV en BD 

BD UWV toezicht tbv 
invordering 

Pilot Trusttester 
(let op de wederkerigheid!) 

BD Bank rekeningnr 
tenaamstelling 

Bank UWV loonpositie 

Delen inkomenpositie tussen BD en UWV 

UWV BD toezicht 
inkomsten zzp 

Pilots 



Gesloten 

• Authentiek 

• Basisregistratie 

• Materiewet 

• Digitalisering 

• Verzuiling 

• Eigendom 

• Organisatie & bevoegdheid 

• Delen = leveren 

• Datakluwen 

Open 

• Bewering 

• Informatiehuis 

• Omgevingswet 

• Rechtsverhouding 

• Verbinding (ie katern) 

• Gebruik 

• Kwaliteit informatie 

• Delen = toegang 

• Data-inzicht 

Welk wereldbeeld hanteren we? 


