
Bijlage 1: Kwaliteitsverbetering van de polisgegevens 

Rol van de Uitvoering in Ketenproces: 

 
Muteren polisgegevens 
Als bij de dagloonvaststelling afgeweken moet worden van de opgehaalde polisgegevens, dan 
kunnen betreffende loongegevens in DMO gemuteerd worden. Hierbij dient voor de verdere 
afhandeling van de uitgevoerde polismutaties bij elke mutatie het volgende onderscheid te worden 
gemaakt: 
 

a. Een afwijking wordt veroorzaakt door een foutieve loonaanlevering (lees verder: 
loonaangifte) door de werkgever 

  
• Deze mutaties dienen voor de kwaliteitsverbetering van de polisgegevens worden 

doorgegeven aan de Belastingdienst. 
 
Toelichting foutieve loonaangifte: 
Wel opgave uitbetaalde VT, geen opgave opgebouwde VT. Uit onderzoek blijkt, dat de 
werkgever verzuimd heeft de opgebouwde VT op te geven. 
 
Mutatie in DMO:  
Voor betreffende IKO’n (inkomstenopgaven) wordt in het veld opgebouwde VT het 
ontbrekende bedrag ingevuld.   

  



b. Een afwijking wordt niet veroorzaakt door een foutieve loonaangifte door de 
werkgever, maar is nodig voor een juiste dagloonvaststelling 

  
• Geen polisfout, deze mutaties mogen niet worden doorgegeven aan de Belastingdienst. 

 
Toelichting géén foutieve loonaangifte: 
Uit analyse van de polismutaties is naar voren gekomen dat polisgegevens zijn aangepast 
om voor de beoordelaar moverende redenen, terwijl geen sprake is van een foutieve 
opgave door de werkgever. In voorkomende gevallen zal voortaan duidelijk moeten worden 
aangegeven dat in deze situatie geen sprake is van een polisfout en zal in de toelichting de 
reden van afwijking moeten worden opgegeven. Hiervoor is in DMO een aparte keuzeoptie 
‘Geen polisfout’ beschikbaar gesteld. Hiermee wordt voorkomen dat ten onrechte voor 
dergelijke mutaties kwaliteitssignalen naar de Belastingdienst worden gestuurd.  

 
Opgeven bron en reden mutatie 
Bij elke mutatie van polisgegevens wordt in DMO gevraagd naar de Bron en Reden van de mutatie 
al dan niet verplicht met het geven van een toelichting. 
  

• Aan de hand van deze informatie wordt allereerst bepaald welke mutaties aan de 
Belastingdienst moeten worden doorgegeven.  

• De Belastingdienst stelt naar aanleiding van elke doorgegeven mutatie en meegeleverde 
informatie nader onderzoek in om toekomstige aanlevering te verbeteren. 

 
Instructie invullen bron en reden 
Gekozen is voor gestandaardiseerde keuzelijsten voor opgave Bron en Reden. Zie hiervoor 
onderstaande tabellen. Bij een aantal keuzes is het verplicht een toelichting te geven.  
  
Uitgangspunt is dat een mutatie gebaseerd is op een in het (digitale) dossier aanwezig 
brondocument (lees: bewijsstuk). Kies de BRON die hoort bij betreffend brondocument. 
  
Er kunnen meerdere mutaties binnen 1 IKO voorkomen. Echter kan er maar voor 1 BRON en 
REDEN worden opgegeven. Als in deze situatie mutatie op SV-loon voorkomt, dan verdient de 
voorkeur om de BRON en REDEN van de mutatie op SV-loon op te geven. 
  
Elk gemuteerd polisgegeven wordt met bron en reden en eventuele toelichting vastgelegd in het 
dagloonrapport. 
Alle stukken die aan de mutatie ten grondslag liggen, dienen in het (digitale) dossier vastgelegd te 
worden. 
  
Keuzemogelijkheden Bron en Reden van mutatie: 
Extra aandachtspunt: als sprake is van een situatie genoemd onder b, dan dient gekozen te 
worden voor Reden mutatie: Geen polisfout. 
  
BRON: op basis van welke bron is de mutatie doorgevoerd? 

Keuze bron Toelichting 
verplicht? 

Nadere uitleg 

Arbeidsovereenkomst Nee - 



CAO Ja Opgave van de van toepassing zijnde CAO.  

Loonstroken Nee - 

Werkgever 
(telefonisch) 

Nee De werkgever is telefonisch geraadpleegd.  

 Kies voor deze BRON als geen bewijsstuk is 
opgevraagd.  

 Als de werkgever een bewijsstuk heeft 
nagestuurd dan kiezen voor BRON 
behorend bij betreffend bewijsstuk. 

Werkgever 
(schriftelijk) 

Nee De werkgever doet een schriftelijke opgave. 

 Kies voor deze BRON als geen bewijsstuk is 
meegestuurd. 

 Als de werkgever een bewijsstuk heeft 
meegestuurd dan kiezen voor BRON 
behorend bij betreffend bewijsstuk. 

Jaaropgave Nee - 

Loonstaat  Nee Loonstaat werkgever 

Ontslagbewijs Nee - 

Uitkeringssystemen Ja, vermelding van 
gebruikt systeem 

Uitkeringsgegeven is betrouwbaarder 
teruggevonden in een ander systeem dan de 
Polisadministratie.  

Overige Ja, gebruikte 
Bron. 

Alle overige bronnen niet opgenomen in de 
keuzelijst.  

  
REDEN: wat is de reden van de mutatie? 

Keuze reden Toelichting 
verplicht? 

Nadere uitleg 

All-in verloning Nee Ten onrechte in alle tijdvakken wel opgebouwd niet 
uitbetaald VT  

Ten onrechte in alle tijdvakken wel uitbetaald niet 
opgebouwd VT  

Gouden handdruk/ 
Ontslagvergoeding 

Nee Ten onrechte opgenomen in het SV-Loon. 

Vakantiebonnen/ 
Tijdspaarfonds 

Nee Ten onrechte gebruik gemaakt van code incidentele 
inkomstenvermindering; er is sprake van 
vakantiebonnen/tijdspaarfonds. 

Loondoorbetaling bij 
ziekte 

Nee Ten onrechte aanvulling op uitkering opgegeven: Geen 
sprake van een aanvulling, maar doorbetaling loon. 

Ten onrechte gebruik gemaakt van code incidentele 
inkomstenvermindering indien 100% doorbetaald. 



Gedeeltelijke doorbetaling loon i.v.m. ziekte; verzuimd 
incidentele inkomstenvermindering opgegeven. 

Cumulatieve VT Nee Werkgever geeft ten onrechte in tijdvak(ken) gecumuleerde 
VT  

Negatieve opbouw 
VT bij uitbetaling 

Nee Opgebouwde bedragen in de maand waarin uitbetaald 
wordt, worden ten onrechte negatief onder opbouw 
geboekt. 

Geen polisfout Ja Om voor de beoordelaar moverende redenen wordt het SV-
loon aangepast, terwijl géén sprake is van een foutieve 
opgave door de werkgever. Aangezien hier geen sprake is 
van een polisfout, zal deze reden gekozen moeten worden. 
Geef in de toelichting aan waarom wordt afgeweken.  

Overige Ja Sprake van een fout in de Polisadministratie. Er wordt 
bijvoorbeeld aangegeven dat sprake is van een zwangere 
man. 

  
Let op: In de volgende situaties wordt van de gegevens uit de Polisadministratie afgeweken, maar 
herkent DMO dit niet als wijziging van de polisgegevens. In dit geval wordt niet automatisch 
gevraagd naar waarom en op basis van welke bron is afgeweken. In deze gevallen dient de bron en 
reden van de afwijking op de gebruikelijke wijze handmatig te worden vastgelegd in het (digitale) 
dossier: 
  

• Polisgegevens zijn opgehaald, er ontbreken echter gegevens en deze zijn aangevuld; 
• Polisgegevens zijn (tijdelijk) niet op te halen in DMO; er wordt handmatig gebruik gemaakt 

van polisgegevens via Suwinet-Inkijk. Bij het gebruik is geconstateerd dat gegevens in de 
Polisadministratie ontbreken en deze zijn aangevuld. 

• Polisgegevens zijn (tijdelijk) niet op te halen in DMO, er wordt handmatig gebruik gemaakt 
van polisgegevens via Suwinet-Inkijk. Bij de controle is geconstateerd dat gegevens in de 
Polisadministratie onjuist zijn. 

 


