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Waarom nummers inkomstenverhouding?  

Iedere werknemer heeft een zogeheten 'nummer inkomstenverhouding'. Dat is voorschrift 

van de Belastingdienst en het UWV. Het UWV administreert de gegevens van de 

werknemers per inkomstenverhouding in de polisadministratie. Simpel gesteld: als een 

dienstbetrekking ontstaat, ontstaat ook een nummer inkomstenverhouding. Als een 

dienstbetrekking eindigt, stopt ook het nummer inkomstenverhouding.  

 

Bij iedere aangifte loonheffingen worden de nummers inkomstenverhouding automatisch 

door Loon meegenomen. Daar hebt u geen omkijken naar. 

 

In verreweg de meeste gevallen heeft een werknemer in de tijd dat hij bij u werkt één en 

hetzelfde nummer inkomstenverhouding. Echter, er zijn situaties denkbaar waarbij een 

werknemer veel meer nummers inkomstenverhouding heeft. Zo zal een artiest iedere keer 

dat hij optreedt veelal een (op)volgend nummer inkomstenverhouding hebben. Dat kunnen 

dus tientallen of zelfs honderden oplopende nummers inkomstenverhouding per jaar zijn. 

Idem voor beroepssporters. 

 

Maar ook ‘reguliere werknemers’ kunnen meerdere nummers inkomstenverhouding hebben.  

Want als u een ex-werknemer opnieuw aanneemt, mag u een reeds gebruikt nummer 

inkomstenverhouding niet hergebruiken. Dit mag van de Belastingdienst pas zeven jaar na 

het jaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd.  

 

Wat deed Loon tot en met 2016 met nummers inkomstenverhouding?  

Tot en met 2016 nam Loon álle eerdere nummers inkomstenverhouding mee uit de 

voorgaande jaren. En ook de daarbij behorende datum in en uit dienst, en het Burgerservice-

nummer. Dit doet Loon tot zeven jaar aan toe. Dat is immers de bewaartermijn die de 

Belastingdienst voorschrijft. 

 

Dit kan echter - en dat is de crux - tot performance-verlies leiden. Lees: Loon wordt er trager 

van. Dat geldt zeker als er duizenden oude nummers inkomstenverhouding jaar in jaar uit 
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worden ‘meegesleept’ in de database. Zoals gezegd: bij artiesten en beroepssporters is dat 

eerder regel dan uitzondering.  

 

Wat doet Loon nu met nummers inkomstenverhouding?  

Het is feitelijk onnodig om al die achterhaalde nummers inkomstenverhouding mee te blijven 

slepen. Alleen het laatste, meest actuele nummer is van belang. Als er een oud-werknemer 

weer bij u in dienst treedt, is alleen zijn laatste nummer inkomstenverhouding belangrijk, niet 

de eventuele nummers daarvóór. 

 

Daarom zal Loon voorraan de oude, achterhaalde nummers inkomsten-verhouding 

archiveren, en niet langer direct oproepbaar maken in het pakket. Dat kan de snelheid van 

het pakket flink ten goede komen.  

 

Loon meldt u - als het in uw geval speelt - op het importverslag dat er achterhaalde nummers 

inkomstenverhouding (en de daarbij behorende BSN en in- en uitdienstdatum) zijn 

gearchiveerd:  

 

Voorbeeld archiveren oude dienstverbanden na import 

Stel, in Loon zijn er voor werknemer Bakker drie dienstverbanden geweest, elk met een 
eigen nummer inkomstenverhouding (NumIV):  
 

Afbeelding: Werknemers, Meerdere dienstverbanden en NumIV 

 

Het laatste (nieuwste) dienstverband van Bakker startte op 1 november 2020.  

 

Als deze gegevens worden geïmporteerd in Loon 2021 dan maakt het importverslag melding 

over gearchiveerde dienstverbanden.  

 

We zien de melding 'Er zijn 2 werknemers gearchiveerd' vanwege de twee oude 

dienstverbanden van Bakker. 'Werknemer' wil dus in dit geval zeggen 'dienstverbanden'.  

 

De link 'Uitleg archiveren dienstverbanden' toont het document dat u nu leest. 
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Als u vervolgens gaat naar de bekende lijst van werknemers, zult u zien - en dat is het hele 

eieren eten - dat werknemer Bakker in Loon 2021 alleen nog wordt getoond met zijn huidige 

nummer inkomstenverhouding (3). Diens oude nummers inkomstenverhouding (1 en 2) 

staan niet meer vermeld, ondanks dat de opties 'Toon ook werknemers die uit dienst zijn' en 

'…ook uit eerdere jaren' beide zijn aangevinkt:  

 

Afbeelding: Werknemers, Alleen nog het laatste, dienstverband (NumIV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


