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Op grond van de Archiefwet houdt de Inspectie
Overheidsinformatie en Erfgoed toezicht op het beheer van
overheidsinformatie bij de centrale overheid.
Het toezicht richt zich op de goede, geordende en
toegankelijke staat van zowel papieren als digitale
overheidsinformatie.
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Samenvatting
Overheidstaken worden steeds vaker uitgevoerd in samenwerkingsverbanden. De
samenwerkende organisaties maken daarbij in toenemende mate gebruik van
gezamenlijke systemen voor de digitale uitwisseling van informatie. Burgers en
bedrijven verwachten daarbij dat uitvoeringsprocessen op elkaar zijn afgestemd,
informatie makkelijk vindbaar is en transacties eenvoudig uitvoerbaar zijn.
Ketens zijn een veel voorkomende vorm van samenwerking. In een keten werken
organisaties samen aan één specifieke doelstelling. De archivering van informatie
vraagt bij ketensamenwerking bijzondere aandacht, omdat:
• er onduidelijkheid kan zijn over de verantwoordelijkheden voor archivering;
• afspraken over archivering tussen de ketenpartners kunnen ontbreken;
• het selectie-instrumentarium niet afdoende kan zijn;
• de duurzame toegankelijkheid niet voldoende gewaarborgd kan zijn.
Dit is het verslag van het onderzoek van de Inspectie Overheidsinformatie en
Erfgoed naar de archivering van keteninformatie in de uitvoering van de Wet
Tegemoetkomingen Loondomein (Wtl). Het onderzoek is onderdeel van een
programma waarin de archivering in ketens en registraties centraal staat. Uit het
onderzoek is het volgende gebleken.
Zijn de verantwoordelijkheden voor archivering voldoende geregeld?
Ja. De zorgdragers voor de keteninformatie van de Wtl zijn duidelijk. UWV en de
Belastingdienst zijn ieder verantwoordelijk voor de informatie die zij ontvangen en
creëren.
Zijn er voldoende afspraken gemaakt over archivering tussen de
ketenpartners?
Ja. Aangezien duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de archivering van welke
informatie in de keten, zijn geen extra afspraken nodig. Het is wel zaak om deze
situatie te behouden bij eventuele toekomstige wijzigingen in de
ketensamenwerking.
Is de duurzame toegankelijkheid van de informatie voldoende
gewaarborgd?
Ja. Er bestaat geen specifiek risico ten aanzien van ketenarchivering. Alle
keteninformatie wordt immers bewaard in systemen bij de ketenpartners.
Is het selectie-instrumentarium afdoende?
Deels. De keteneigenaren hebben een selectielijst. Niet alle informatie die in de
keten wordt verwerkt, wordt daarin gewaardeerd en voorzien van een
bewaartermijn. Het selectie-instrumentarium dient daarom geactualiseerd te
worden.

Wet Tegemoetkomingen Loondomein

| Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

4

Aanbevelingen
Aanbevelingen aan het Ministerie van SZW, UWV en de Belastingdienst
1. Besteed aandacht aan de verantwoordelijkheden en afspraken inzake archivering
van keteninformatie bij toekomstige wijzigingen in de samenwerking, zoals het
beoogde onderbrengen van de Wtl-processen in de Loonaangifteketen.
2. Identificeer de keteninformatie die nog niet is voorzien van vastgestelde
bewaartermijnen, en actualiseer de selectielijsten.
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1.

Inleiding

1.1.

Archivering in ketens
De overheid voert steeds meer taken uit in samenwerkingsverbanden. Daarbij
maken de betrokken organisaties geregeld gebruik van gezamenlijke systemen voor
digitale informatie-uitwisseling, zoals basisregistraties en online platforms. Het
aantal samenwerkingsverbanden en gezamenlijke systemen neemt toe. Ketens zijn
een bijzondere vorm van samenwerking.
In dit rapport worden de volgende definities voor ketens, keteninformatisering en
ketenarchivering gehanteerd.
Een keten is een samenwerkingsverband van organisaties die naast hun eigen
doelstellingen, één of meer gemeenschappelijk gekozen (of door de politiek
opgelegde) doelstellingen nastreven. De keteneigenaren zijn zelfstandig, maar zijn
ook afhankelijk van elkaar waar het gaat om het bereiken van de gezamenlijke
doelstellingen.
Keteninformatisering is het tot stand brengen van een infrastructuur voor
informatie-uitwisseling tussen organisaties in de keten. Keteninformatisering betreft
dus vooral het structureren en automatiseren van de communicatie die nodig is om
de gegevens aan elkaar beschikbaar te stellen waarover ketenpartners moeten
kunnen beschikken.
Ketenarchivering betreft de activiteit binnen de archiefvorming waarbij informatie
uit de keten op een zodanige wijze in een archief wordt opgenomen dat zij in goede,
geordende en toegankelijke staat verkeert.
Een belangrijk risico dat kan optreden bij ketenarchivering, heeft betrekking op de
verantwoordelijkheid voor de zorg van de gearchiveerde informatie. In de
Archiefwet worden overheidsorganisaties individueel als ‘zorgdrager’ aangewezen.
Het kan voorkomen dat organisaties gezamenlijke systemen gebruiken, of
bijvoorbeeld een gezamenlijke coördinerende organisatie inrichten. In dergelijke
gevallen kan het onduidelijk zijn wie zorgdrager is en daarmee de bestuurlijk
verantwoordelijke voor het beheer. Het is daarom noodzakelijk de
verantwoordelijkheden helder en goed te regelen en vast te leggen. Vervolgens
dienen deze afspraken bij de keteneigenaren vertaald te worden naar heldere
werkafspraken en een adequate inrichting van de informatiesystemen.
Als deze punten niet op orde zijn brengt dit risico’s ten aanzien van de
authenticiteit, integriteit en bruikbaarheid van de informatie met zich mee.
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1.2.

Het onderzoek
Sinds 2014 maakt het onderwerp Archivering in ketens en registraties deel uit van
het werkprogramma van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Gedurende
de uitvoering van de werkprogramma’s is voor dit thema samengewerkt met
inspecties uit andere bestuurslagen. De reden was dat ketens zich uitstrekken over
alle overheidslagen. Het ligt dan voor de hand dat de inspecties bij gemeenten,
waterschappen, provincies en de centrale overheid samen ketens onderzoeken.
Deze samenwerking heeft geresulteerd in twee onderzoeksrapporten, die betrekking
hebben op het Omgevingsloket Online (OLO) 1 en op de Regionale Informatie- en
Experticecentra (RIEC/LIEC)2.
De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed stelt een overkoepelend eindrapport
over archivering in ketens en bij registraties samen dat aangeboden zal worden aan
de Tweede Kamer. Daartoe voert de Inspectie een aantal aanvullende onderzoeken
uit. Op die manier ontstaat een representatief beeld over de risico’s die optreden bij
archivering in ketensamenwerking.
Een van die onderzoeken betreft de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (Wtl). De
bevindingen van dat onderzoek zijn in dit rapport vastgelegd. De bevindingen zijn
gebaseerd op de stand van zaken van de archivering in de keten van de Wtl van 1
april 2020.
Het resultaat van het onderzoek bestaat uit antwoorden, en aanbevelingen op basis
van die antwoorden, op de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.

1

2

Zijn de verantwoordelijkheden voor archivering voldoende geregeld?
Zijn er voldoende afspraken gemaakt over archivering tussen de eigenaren?
Is het selectie-instrumentarium afdoende?
Is de duurzame toegankelijkheid van de informatie voldoende gewaarborgd?

Zie voor het rapport over het Omgevingsloket Online (OLO): https://www.inspectieoe.nl/toezichtvelden/overheidsinformatie/publicaties/rapport/2017/05/18/duurzame-toegankelijkheid-in-deinformatieketen-van-de-omgevingsvergunning
Zie voor het rapport over de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC): https://www.inspectieoe.nl/toezichtvelden/overheidsinformatie/publicaties/rapport/2019/02/15/rapport-riecs
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2.

De keten

2.1.

Wat is het doel van de keten?
De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is in 2017 in werking getreden.
De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de
arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De Wtl bestaat uit drie soorten
tegemoetkomingen voor werkgevers: het Lage-inkomensvoordeel (LIV), de
Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (ook wel Jeugd-LIV genoemd) en
het Loonkostenvoordeel (LKV).
De Wtl maakt het mogelijk om op basis van reeds bij de overheid beschikbare
gegevens, geautomatiseerd en zonder de loonaangifteketen te belasten, een
tegemoetkoming in de loonkosten aan werkgevers te verstrekken. De Wtl is
aangenomen in het kader van de vereenvoudiging van de processen van de
Belastingdienst en van het terugdringen van administratieve lasten van werkgevers.
Het LIV wordt vanaf 2017 verwerkt. De Jeugd-LIV en het LKV wordt vanaf 2018
verwerkt. In 2018 zijn voor 93.000 werkgevers berekeningen gemaakt. In 2019 is
dat aantal gestegen tot ongeveer 150.000. In 2019 zijn circa 900.000 berekeningen
gemaakt voor ongeveer 820.000 werknemers. Er zijn in 2019 circa 145.000
beschikkingen aan werkgevers gezonden. Er zijn tot de zomer van 2019 ongeveer
60.000 doelgroepverklaringen aangevraagd.

2.2.

Hoe werkt de keten?
Het proces start met de aanvraag van een werkgever. Dit doet de werkgever door in
de loonaangifte aan te geven dat er recht bestaat op het loonkostenvoordeel. UWV
vergelijkt deze opgave met de geregistreerde doelgroepverklaringen in het LKVregister.
De benodigde doelgroepverklaring wordt door een gemeente of door UWV
afgegeven aan de werknemer. De werknemer verstrekt de verklaring aan de
werkgever. De werkgever verstuurt de verklaring aan UWV. UWV verwerkt de
doelgroepverklaringen in het LKV-register.
UWV voert de berekeningen uit voor zowel de voorlopige berekening als voor de
beschikking. UWV bepaalt recht, hoogte en duur van de tegemoetkomingen door
middel van rekenmodules.
De Belastingdienst verzendt de voorlopige berekening, geeft de beschikking af,
betaalt de tegemoetkomingen uit en verzorgt de inning van terugvorderingen en
eventuele boetes.
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Afbeelding 1 -

Processchema voor het beschikken in de Wtl-keten (bron: Belastingdienst en UWV)
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2.3.

Hoe wordt de keten aangestuurd?
De politieke verantwoordelijkheid van de Wtl raakt beleidsterreinen van zowel de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) als de Staatssecretaris van
Financiën. De Minister van SZW fungeert als politiek opdrachtgever. UWV en
Belastingdienst zijn de opdrachtnemers.
Voor de bestuurlijke sturing van het programma is een Ketenmanagementberaad
(KMB) ingesteld. Het KMB bestaat uit leden van beide ministeries en van beide
uitvoeringsinstellingen (directeurniveau). Het KMB legt verantwoording af aan de
betrokken ministeries. Voor de ambtelijke sturing is een Lijnmanagersoverleg (LMO)
in het leven geroepen.
Op 10 september 2019 is een convenant opgesteld, waarvan in januari 2020
mededeling is gedaan in de Staatscourant.3 In het convenant zijn afspraken
gemaakt over het ketenproces en over de gegevensuitwisseling. Het convenant is
van kracht tot het moment dat de uitvoering van de Wtl-processen wordt
opgenomen in de Loonaangifteketen.4

3

Mededeling betreffende gesloten convenant tussen de Belastingdienst en het UWV over het uitvoeren van de Wet
Tegemoetkomingen Loondomein, Ministerie van Financiën, Staatscourant Nr. 4658 dd 23 januari 2020.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-4658.html
4

Convenant tussen de Belastingdienst en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen inzake de
gegevensuitwisseling met betrekking tot de Wet tegemoetkomingen loondomein, 10 september 2019, versie 1.02,
Artikel 12.
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3.

Archivering in de keten

3.1.

Besturing van de archivering
De Archiefwet schrijft voor dat vast moet staan wie verantwoordelijk is voor de
goede, geordende en toegankelijke staat van overheidsinformatie. Deze
verantwoordelijke wordt aangeduid met de term zorgdrager.
Bij ketensamenwerking kan het risico bestaan dat het zorgdragerschap voor
keteninformatie niet helder is vastgelegd. Dat risico kan bijvoorbeeld optreden als
ketenpartners gezamenlijk systemen beheren, zonder dat ze afspraken maken over
wie verantwoordelijk is voor de informatie in die systemen.
De huidige organisatie is gebaseerd op het convenant dat Belastingdienst en UWV in
september 2019 hebben opgesteld en dat in januari 2020 is gepubliceerd in de
Staatscourant.5 Daarin is archivering niet als onderwerp opgenomen. Bij de
inrichting van de ketenprocessen is archivering echter wel als onderwerp
meegenomen. Een reden die daarvoor in de inspectiegesprekken is genoemd, is dat
archiveren van invloed is op de performance van systemen.
UWV en de Belastingdienst werken momenteel elk volgens de nu voor hen geldende
kaders en richtlijnen voor informatiebeheer. Afspraken over het archiveren in de
keten worden gemaakt in het Lijnmanagementoverleg (LMO).
Conclusie
De zorgdragers voor de keteninformatie van de Wtl zijn duidelijk. UWV en de
Belastingdienst zijn ieder verantwoordelijk voor de informatie die zij ontvangen en
creëren. Aangezien duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de archivering van
welke informatie in de keten, zijn geen extra afspraken nodig. Het is wel zaak om
deze situatie te behouden bij eventuele toekomstige wijzigingen in de
ketensamenwerking.

3.2.

Selectie en vernietiging
Zorgdragers moeten een selectielijst opstellen, waarin wordt vastgelegd welke
bewaartermijnen worden gehanteerd voor de informatie die onder hun zorg staan.
De reden hiervoor is dat het voor de burger duidelijk is welke overheidsinformatie
wordt bewaard voor welke termijn. Bij ketensamenwerking kan het risico bestaan
dat de selectielijsten verschillende bewaartermijnen hanteren voor de informatie die
zij uitwisselen.
Het onderstaande schema geeft de actuele status weer van de vastgestelde
bewaartermijnen van de informatie die in de keten wordt verwerkt.

5

Mededeling betreffende gesloten convenant tussen de Belastingdienst en het UWV over het uitvoeren van de Wet
Tegemoetkomingen Loondomein, Ministerie van Financiën, Staatscourant Nr. 4658 dd 23 januari 2020.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-4658.html
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Zorgdrager

Selectielijst

UWV

Selectielijst

Ministerie SZW

Omschrijving informatie

Bewaartermijn
7 jaar

UWV

Het registreren van
werkgevers,
uitkeringsgerechtigden en
verzekerden in de
basisregistratie van UWV.

Selectielijst

Het sturen van de organisatie
op het niveau van SG/DG/IG

Bewaren

SZW

Bewaartermijn duurt voort voor
gegevens inzake verzekerden en
uitkeringsgerechtigden 7 jaar na
datum van het bereiken van de voor
de persoon geldende AOWgerechtigde leeftijd of na datum
overlijden voordien en voor
gegevens betreffende de werkgever
na jaar van beëindiging of
verandering van rechtspersoon of na
beëindiging van het bedrijf. 6
7

Schema: overzicht van bewaartermijnen in de WTL-keten

Er is ketenspecifieke informatie bij UWV, zoals de registratie van de
doelgroepverklaringen in het LKV-register, waarvoor nog geen vastgestelde
bewaartermijn in de selectielijst is opgenomen. Daarnaast worden in de praktijk
bewaartermijnen gehanteerd, die nog niet opgenomen zijn in een selectielijst.
In de selectielijst van de Belastingdienst is momenteel nog geen bewaartermijn
vastgesteld voor de tegemoetkomingen.
In dit onderzoek zijn de gemeenten niet specifiek onderzocht. Een verkenning van
de selectielijst voor gemeenten leerde wel dat de doelgroepverklaringen daar niet in
staan vermeld.
Het is de bedoeling dat het bepalen van de bewaartermijnen en het afstemmen van
de selectielijsten in 2020 ter hand wordt genomen, als onderdeel van het
onderbrengen van de ketenprocessen in de lijnorganisatie.
Conclusie
Uit het onderzoek blijkt dat selectie en vernietiging in de keten deels gewaarborgd
is. De keteneigenaren hebben een selectielijst. Niet alle informatie die in de keten
wordt verwerkt, wordt daarin gewaardeerd en voorzien van een bewaartermijn.

3.3.

Duurzame toegankelijkheid
Overheidsinformatie dient duurzaam toegankelijk te zijn. Daaronder wordt verstaan
dat overheidsinformatie, gedurende de termijn waarin deze bewaard moet worden,
in goede, geordende en toegankelijk staat moet blijven. Overheidsinformatie blijft
dan bruikbaar, vindbaar en begrijpelijk. Bij ketensamenwerking kan het risico
ontstaan dat de duurzame toegankelijkheid in gezamenlijke systemen niet is
gewaarborgd.
In de Wtl-keten wordt informatie verwerkt en beheerd door het Ministerie van SZW,
UWV, de Belastingdienst en gemeenten.
6
7

Selectielijst UWV, pag. 29
Selectielijst SZW, pag. 31
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UWV beheert het register van doelgroepverklaringen (LKV register),
berekeningsresultaten, bezwaren tegen niet afgegeven doelgroepverklaringen,
signaalrapportages, een meetpuntadministratie en logginginformatie. Daarnaast
beheert UWV het archief van de gemeenschappelijke stuurgroep.
De Belastingdienst bewaart verzonden voorlopige berekeningen, beschikkingen,
ontvangen bezwaren en beschikkingen, boetes, een meetpuntadministratie,
rapportages en verslagen van overleggen. Gemeenten beheren verstrekte
doelgroepverklaringen.
Bij SZW wordt verantwoordingsinformatie ontvangen en verwerkt. Daarnaast wordt
bij SZW het archief van het Ketenmanagementberaad bewaard.
Er is geen gezamenlijk informatiesysteem waarin keteninformatie wordt
gearchiveerd. Alle informatie wordt bewaard in de eigen systemen van de
ketenpartners.
Conclusie
Er bestaat geen specifiek risico ten aanzien van ketenarchivering. Alle
keteninformatie wordt immers bewaard in systemen bij de afzonderlijke
ketenpartners. Deze zijn ieder verantwoordelijk voor het beheer van de informatie
in die systemen.
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Bronnen en literatuur

4.1.

Bronnen

4.1.1.

Wet- en regelgeving

4.1.2.

-

Wet Tegemoetkomingen Loondomein
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037522/2017-01-01

-

Besluit van 14 juni 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van
inwerkingtreding van de artikelen inzake loonkostenvoordelen in de Wet
tegemoetkomingen loondomein, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb2017-272.html

-

Selectielijst Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) vanaf 2014
houdende het besluit inzake bewaartermijnen van archiefdocumenten voor het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Staatscourant 9044, 20 februari
2017. https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/selectielijst-voorhet-uitvoeringsinstituut-werknemersverzekeringen-uwv-voor

-

Selectielijst Belastingdienst Centrale Administratie; Selectielijst voor de
administratieve neerslag van de zorgdrager Minister van Financiën voor wat
betreft de werkprocessen van Belastingdienst/CA Periode 2007 -; Opgesteld in
opdracht van Belastingdienst Centrum voor Facilitaire Dienstverlening,
Staatscourant 22488, 4 mei 2016.
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/selectielijst-voor-deadministratieve-neerslag-van-de-belastingdienstcentrale

-

Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 Selectielijst voor
archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt
of ontvangen vanaf 1 januari 2017 Vastgesteld Staatscourant 38013, 6 juli
2017. https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/selectielijst-voorde-archiefbescheiden-van-gemeentelijke-en

-

Selectielijst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de
waardering en selectie van archiefbescheiden vanaf (2002) 2006 Vastgesteld
Staatscourant 8231, 27 maart 2015.
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/selectielijst-ministerievan-sociale-zaken-en-werkgelegenheid-szw-voor-de

Convenant
-

Mededeling betreffende gesloten convenant tussen de Belastingdienst en het
UWV over het uitvoeren van de Wet Tegemoetkomingen Loondomein, Ministerie
van Financiën, Staatscourant Nr. 4658 dd 23 januari 2020.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-4658.html

-

Convenant tussen de Belastingdienst en Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen inzake de gegevensuitwisseling met betrekking tot
de Wet tegemoetkomingen loondomein, 10 september 2019, versie 1.02.
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https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijge
nd/brochures_en_publicaties/convenant-belastingdienst-uwv-inzakesamenwerking-gegevensuitwisseling-wet-tegemoetkoming-loondomein#
-

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

Automatische Gegevensuitwisseling: technische afspraken en procedures
Behorende bij het convenant tussen: Belastingdienst en Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen inzake de gegevensuitwisseling met betrekking tot
de Wet tegemoetkomingen loondomein, 10 september 2019, versie 1.02.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijge
nd/brochures_en_publicaties/convenant-belastingdienst-uwv-inzakesamenwerking-gegevensuitwisseling-wet-tegemoetkoming-loondomein#

Publicaties
-

Algemene informatie rijksoverheid over de wet Tegemoetkomingen Loondomein:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-tegemoetkomingen-loondomeinwtl

-

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: informatie over programma
Samen voor de klant:
https://www.samenvoordeklant.nl/werkgeversdienstverlening/toolbox/lageinkomensvoordeel-liv

-

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, informatie over de
doelgroepverklaring: https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-eninkomen/nieuws/ondersteuning-doelgroepverklaring-en-lkv-oudere-werknemers

BIT-toetsing
-

Definitief Bit-advies project Wet tegemoetkomingen loondomein, 15 januari
2018.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/15/definitief-bitadvies-project-wet-tegemoetkomingen-loondomein-wtl

-

Kamerbrief 15 januari 2018 Minister van Sociale Zaken inzake de toetsing van
BIT over de Wet tegemoetkomingen Loondomein
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/01/15/kamerbrie
f-advies-bureau-ict-toetsing-bit-over-de-wet-tegemoetkomingen-loondomeinwtl

Informatie afkomstig van de keteneigenaren
-

Governance Statuut WTL versie 1.0
Programma WTL Belastingdienst- Programma Opdracht Beschrijving WTL
Besluitenlijst Programma 23 mei 2019
Verslag overleg archivering 10 mei 2017
Notitie Intern Stuurgroep Overleg WTL Bd, dd 24 mei 2018
Enterprise Architectuur: Generieke projectinformatie WTL en overzicht overige
processen16-7-2019
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) Rijksdienst, Wet
Tegemoetkomingen Loondomen versie 1.1
Procesplaat beschikkingen LIV, JLIV&LKV 2019
GO Tegemoetkomingen Loondomein v1.0, dd 25-10-2018
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4.2.

Gevoerde gesprekken
-

Oriënterende gesprekken met de Belastingdienst en het UWV op 10 juli 2019 en
13 augustus 2019
Inspectiebezoek aan gezamenlijke vertegenwoordigingen van Belastingdienst en
UWV op 9 en 11 september 2019
Videogesprek (Webex) met vertegenwoordigers van het ministerie van
Financiën, Belastingdienst en UWV op 15 mei 2020
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