Ik word verloond door Raakvlak en heb ook een WW-uitkering – wat moet ik opgeven aan het
UWV?
Als je een WW-uitkering ontvangt en tijdens deze uitkeringsperiode inkomsten ontvangt voor
werkzaamheden die door Raakvlak verloond worden, dan moet je deze inkomsten maandelijks
opgeven aan het UWV.
Het lastige daarbij is dat de maand waarin je gewerkt hebt meestal niet de maand is waarin wij het
factuurbedrag ontvangen – en dus je gage of loon aan je betalen. Wat moet je nu in een betreffende
maand opgeven aan het UWV?
We realiseren ons dat het onderstaande taaie kost is, maar het doen van correcte opgaven aan het
UWV is van groot belang, dus lees het goed door. Heb je daarna nog vragen, aarzel dan niet om ons
te bellen.
Het UWV vraagt om het brutoloon (of SV-loon) dat je in een maand hebt ontvangen. Het UWV zal
deze opgave die je doet vergelijken met de gegevens uit de zogenoemde polisadministratie. Deze
polisadministratie wordt gevuld met gegevens die werkgevers - zoals Raakvlak - via de aangifte
loonheffingen verstrekken aan het UWV via de Belastingdienst.
Wanneer geeft Raakvlak gegevens door aan het UWV?
Raakvlak neemt loonbedragen op in de aangifte op het moment dat het loon genoten (uitbetaald)
wordt. Wettelijk gezien bestaan hiervoor 2 mogelijke momenten en het lastige is een beetje dat
Raakvlak beide methoden hanteert, afhankelijk van in welke (sub)administratie het loon geboekt
wordt.
Raakvlak onderscheidt de volgende administraties:
1. De gage of het loon wordt op dagbasis verloond.
Raakvlak neemt de loonbedragen op in de aangifte loonheffingen in de maand waarin de
uitbetaling heeft plaatsgevonden en boekt ze ook in deze periode.
Voorbeeld: je hebt 1 dag gewerkt op 1 juni. De betaling vindt plaats op 1 augustus. In dat
geval boeken wij dit in onze loonadministratie van de maand augustus. De aangifte van
augustus wordt in september naar de Belastingdienst gestuurd en op basis hiervan zal het
UWV dit zien als ontvangen loon in de maand augustus.
2. De gage of het loon wordt op week- of maandbasis verloond.
Raakvlak neemt de loonbetaling op in de aangifte loonheffingen in de maand of week waarin
de uitbetaling heeft plaatsgevonden en boekt deze in de periode waarin de werkzaamheden
werkelijk hebben plaatsgevonden.
Voorbeeld: je hebt de gehele maand juni gewerkt en de betaling vind plaats in augustus. In
dat geval boeken wij dit in onze loonadministratie van de maand juni. Deze boeking wordt als
correctiebericht meegestuurd met de aangifte van augustus die in september naar de
Belastingdienst wordt gestuurd. Op basis hiervan zal het UWV dit zien als inkomen in de
maand juni.
LET OP wanneer je van Raakvlak een weekloon ontvangt. Raakvlak doet in dat geval opgave
aan het UWV van het loon in 13 perioden van 4 weken. In dat geval moet je het loon
opgeven in de maand waarin de laatste week van een periode van 4 weken valt. Lees
hiervoor de toelichting op de website van het UWV. Die kun je hier vinden.

Hoe kan ik zien of iets op dagbasis of op week- of maandbasis is verloond?
Wanneer je ingelogd bent op de website van Raakvlak zie je in het statusoverzicht van
je verloningen een codering die bestaat uit een letter. Wanneer deze code bestaat uit
de letter W of M, dan vindt de verloning plaats in de week- , respectievelijk de
maandadministratie.
Bij alle andere codes vindt de verloning plaats in de dagadministratie. Verdere uitleg
van de codes zie je wanneer je klikt op de letter in je statusoverzicht.
Waar vind ik de bedragen die ik moet opgeven aan het UWV?
Wanneer je ingelogd bent op de website van Raakvlak zie je, zodra wij een betaling aan je gedaan
hebben, in het statusoverzicht van je verloningen een vergrootglaasje. Als je hier op klikt krijg je de
bijbehorende loonberekening te zien. Het ‘brutoloon’ of ‘loon werknemersverzekeringen’ dat op
deze loonberekening staat moet je opgeven aan het UWV.
Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, of je twijfelt of wat je gaat opgeven aan het
UWV juist is, bel of mail ons dan. We helpen je graag verder.
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