
Actueel inkomen



Analyse eind 2019



Criterium bij heel veel dienstverleningen gebruikt

Verschillende definities – verschillende berekeningswijzen

Complexiteit
Leidt tot vragen bij burgers (Infolijn)

Leidt tot vragen bij dossierbehandelaars

Mattheus-effect 

Only once
Papieren bewijsstukken worden opgevraagd

Veel verschillende bronnen nodig

Aanslagbiljet geeft verouderde data

Niet alle data is beschikbaar

Analyse eind 2019

PROBLEEMSTELLING



2020: Analyse beschikbare data i.s.m. VUTG

Minst actueel

Meest actueel

Aanslagbiljet

ASR

DMFA

Belcotax

Alle burgers

Alle burgers

Werknemers

(ex-) werknemers 
in een specifieke 

situatie

Jaarinkomen

Jaarinkomen

Kwartaal

Maand

Niet actueel

3 mnd tot 
14 mnd

1 mnd tot 
4 mnd

8 mnd tot 
11 mnd

1 mnd



2021: Focus actuele loongegevens i.s.m. VUTG/DNB

Actuele loongegevens (t-1maand)

Integere loongegevens
Zekerheid dat er geen fraude is gebeurd met de loonfiches

Controle op de volledigheid van de gegevens

Combinatie met Authentieke bronnen

Automatische verwerking van loongegevens

Dataminimalisatie

BURGER MOET KRIJGEN WAAR DIE RECHT OP HEEFT, WANNEER DIE DAAR RECHT OP HEEFT



Proof of Concept

Manuele alarmbelprocedure sociale toeslag

Combinatie van looninformatie uit een POD met 
controles vanuit authentieke bronnen

Aannames
Burger geeft toestemming

Burger heeft één digitale kluis

Persoon combineert verschillende jobs

Data is onvolledig

https://vip-dev-eportal.skryv.com/#/oidclogin

https://vip-dev-eportal.skryv.com/#/oidclogin


Acceptatiecriteria
Combinatie met andere authentieke bronnen - Identificatie

- Gezinssamenstelling
- Andere inkomenscomponenten
- Informatie over werk 

Gelaagdheid van detail 1. Exacte data moet worden gedeeld, met alle details
2. Enkel een bedrag is nodig
3. Hoger/lager dan een bepaalde drempel
4. Combinatie

Historiek - Niet enkel loon van de laatste maand
- Afhankelijk van dienstverlening

Toegang tot data - Via toestemming (via aanvraag)
- Op basis van wetgeving 

Derden moeten data aanleveren - Geen afhankelijkheid creëren bij de burger voor het al dan niet beschikbaar 
zijn van de data

Aanvulling data (niet authentieke bronnen) - Arbeidscontract 
- Alimentatie
- Loonbeslag
- …

Inkomensschommelingen - Trigger bij sterke stijging of daling van loon

Toegang voor niet-overheid - Ook andere partijen dan overheid die de data kan gebruiken (mits GDPR 
alles in orde)



Stakeholderlandschap loondata

LOON

Leverancier Consument

Sociaal secretariaat 
(data)

Datanutsbedrijf 
(technologie)

Digitaal Vlaanderen 
(technologie)

Banken

Federale overheid

Lokale overheden

Werkgever

Vlaamse overheid

…



Ecosysteem (DNB)

SOLID

Sociaal secretariaat 
(data)

Datanutsbedrijf 
(technologie)

Digitaal Vlaanderen 
(technologie)

Banken

Federale overheid

Lokale overheden

Werkgever

Vlaamse overheid

…



Volgende stappen

Uitwerking business case
Technische scenario’s

Databehoeften

Financieel plaatje

Fasering

Najaar: MVP met coalition of the willing



Trefdag Digitaal vlaanderen – ICC Gent

#TDV21 – 24, 25 en 26 november 2021


