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Situatieschets  

Sinds 2016 is APG voor de aanlevering van de Levering Periodieke Gegevens (LPG) voor 

de sector Bouw en de sector Reiniging overgegaan naar een nieuw systeem. 

 

APG heeft dit vooraf getest maar in de praktijk blijkt dat het insturen naar APG nog niet 

geheel vlekkeloos verloopt. Ook zitten er nog hobbels in de verwerking van de aangiften, dus 

bij de inhoud van de LPG zelf. 

 

Met deze uitleg willen we u inzage geven in de redenen van de problematiek, en u diverse 

oplossingen bieden. Eerst over het inzenden van de LPG, en daarna over de inhoud van de 

LPG.  

 

Reden problemen inzenden LPG naar APG 

Vorig jaar ging de aanlevering naar APG voor de Bouw en de Reiniging reeds via FTP (File 

Transfer Protocol). Op dat gebied is er in 2016 niets veranderd. Wel is de inhoud van de 

opgave groter geworden doordat er in deze opgave meer gegevens worden uitgevraagd 

door APG. Dit betekent dat de ontvangende partij (APG) grotere bestanden ontvangt over 

dezelfde toegangspoort(en), en dat leidt op zijn beurt tot capaciteitsprobleem.  
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Drie mogelijke oplossingen bij problemen inzenden 

1) Het capaciteitsprobleem is de reden waarom wij de tijdsduur voor het inzenden van de 

LPG vanuit Loon naar APG hebben verruimd.  

 

Downloadt u daartoe eerst de nieuwe Loon-versie: https://mijn.loon.nl/updates.aspx 

 

Zend de LPG daarna alsnog in. 

 

2) Als het inzenden nog steeds niet lukt, probeert u het dan op een later tijdstip nogmaals. In 

de middag lukt het wat beter dan ’s ochtends, zo is de ervaring. 

 

3) Wanneer versturen met Loon van het FTP-bestand naar APG  ook na oplossing 2) niet 

slaagt, adviseren wij u om het bestand te uploaden via het online portaal van APG.  

 

Uploaden vanuit Loon kunt u op de volgende manier doen: 

- U gaat naar Overzichten 

- Kies overzicht 

- Periodieke opgaven 

- APG (Bouw of Reiniging, kies de juiste) 

- F10: Maak overzicht  

- F10: OK 

- Opslaan als... 

 

Hier kunt u het bestand opslaan als op uw pc en deze vervolgens via het portal van APG 

uploaden. Let op: u ontvangt dan geen responsbericht in Loon. 

 

Probleem met inzenden. "Technische afwijzing levering" 

In sommige gevallen geeft APG een afkeuring op het LPG-bericht omdat het een onjuist 

bestand zou betreffen. APG geeft dan als onderwerp "Technische afwijzing levering".  

 

Als dat bij u het geval is dan komt dat doordat u de extensies voor bekende weergaven uit 

hebt staan. Zorg dan eerst dat de extensies wel zichtbaar zijn alvorens het bestand te 

maken. Dat kan via Windows’ Start, Configuratiescherm, Vormgeving en persoonlijke 

instellingen, Mapopties, tabblad Weergave, Vink uit ‘Extensies voor bekende bestandstypen 

verbergen’. 

 

Voor Windows 10: Configuratiescherm, Vormgeving en persoonlijke instellingen, Opties voor 

verkenner, Verborgen bestanden en mappen weergeven. 

 

  

https://mijn.loon.nl/updates.aspx
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Probleem met inzenden. APG-mail over uitbreiden poorten 

Zoals gezegd, het proces rondom het inzenden van de aangifte loopt niet altijd even 

vlekkeloos. De oorzaak hiervan is een te lage servercapaciteit bij APG om de nieuwe LPG-

bestanden te ontvangen.  

 

APG heeft daarom de poorten uitgebreid. Over het uitbreiden van de poorten heeft APG in 

het voorjaar van 2016 u een nogal technische mail gestuurd. In deze mail geeft APG aan dat 

u of uw systeembeheerder extra poorten dient open te zetten zodat de aangifte verstuurd 

kan worden. Op deze manier zijn er meer poorten beschikbaar om uw aangiften in te sturen.  

 

Helaas kunnen wij het openzetten van deze poorten niet vanuit Loon voor u regelen. 

Daarnaast is de beslissing aan u en uw systeembeheerder om na te gaan of het openzetten 

van de poorten voor de beveiliging van uw pc een extra risico betekent. 

 

Probleem met inzenden. Mogelijke acties uitbreiden poorten. APG-mail 
1. Hebt u een firewall of proxyserver? Dan kan het zijn dat de verbinding wordt 

tegengehouden. U dient dan uw firewall open te zetten voor de poorten 32000-33000 voor 

de server mft.apg.nl. Dit is een instelling op uw pc en niet in Loon. Dit instellen is mogelijk 

een klus voor uw IT-beheerder.  

 

2. Hebt u geen firewall? Dan hoeft u niets met de APG-mail te doen en zou u moeten kunnen 

inzenden. 

 

3. U kunt altijd uploaden via de website van APG. Ook voor het uploaden geldt dat u niets 

met de APG-mail hoeft te doen. Let op: u ontvangt dan geen responsbericht in Loon. 
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Signaleringen op inhoud. Codes 156, 165, 168 en 170 opgelost (Bouw en 
Reiniging) 
In week 21 (23 mei t.m. 29 mei) heeft er bij APG een release plaatsgevonden waarbij zij een 

aantal aanpassingen hebben verwerkt in hun software. Een van de aanpassingen is het 

verruimen van de marges waarmee gecontroleerd wordt. Hierdoor zouden onderstaande 

signaalcodes tot het verleden moeten behoren: 

 

BR 156 premie en/of premiegrondslag nul; 

BR 165 grondslag te laag; 

BR 168 aangeleverde premie is te laag; 

BR 170 grondslag te hoog. 

 

Sinds week 21 zijn deze drie signaalcodes opgelost dankzij de nieuwe release. Ze zijn niet 

meer op het portal te zien, en zullen niet meer leiden tot oplegging. 

 

Wat APG gaat doen met de reeds gedane opleggingen, wordt nader door APG onderzocht. 

 

Signaleringen op inhoud. Code 171 (Bouw) onterecht? 

Bij de vierwekelijkse verloningen in de Bouw met betrekking tot signaalcode BR 171 (premie 

te hoog) heeft Loon Salarissoftware BV aanvullende vragen uitstaan bij APG. Wij zijn 

namelijk van mening dat de premie correct is en niet te hoog. En dat signaalcode 171 in dit 

soort gevallen dus onterecht wordt gegeven. 

 

Wij hebben tot op heden geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen van APG. Zodra wij 

hier meer informatie over hebben, laten wij u dat uiteraard direct weten.  

 

Overleg APG en salaris-softwareleveranciers 

Wij als derde partij proberen u en APG te helpen met een technische oplossing via Loon. 

Een kant-en-klare oplossing is er vooralsnog echter niet.  

 

APG is uiteraard druk bezig met een oplossing voor de capaciteitsproblemen. Bovendien is 

er overleg tussen Loon Salarissoftware BV met APG, en vindt er ook overleg plaats met 

andere salaris-softwareleveranciers, die met dezelfde APG-problemen kampen. 

 

 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij belangrijk nieuws in 

dezen melden we ons natuurlijk weer. 

 

 

 

 


