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1. Btw 
 

Ontwikkelingen op het gebied van sport 

Er zijn de afgelopen tijd de nodige ontwikkelingen geweest op het gebied van sport en btw en 
andere thema’s waar btw een rol speelt. We bespreken hierna kort de belangrijkste zaken en 
houden u vanzelfsprekend op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 
 
Wijziging btw-sportvrijstelling 
Zoals bekend wordt de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 gewijzigd. Deze wetswijziging is 
onderdeel van het Belastingplan 2019. Wij hebben u hierover de afgelopen tijd veelvuldig 
geïnformeerd via nieuwsbrieven en themabijeenkomsten. Op 15 november jl. heeft de Tweede 
Kamer ingestemd met het Belastingplan. Het Belastingplan wordt echter pas definitief na 
goedkeuring van de Eerste Kamer. De behandeling door de Eerste Kamer staat gepland op 11 
december en de stemming vindt vervolgens plaats op 18 december a.s. Als de Eerste Kamer 
instemt zal de wet per 1 januari 2019 in werking treden. 
 
Memorie van antwoord 
Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de memorie van antwoord bij het pakket 
Belastingplan 2019 naar de Eerste Kamer gestuurd. Daarin wordt ook kort ingegaan op de 
inmiddels bekende overgangsregeling die wordt getroffen bij de wijziging van de btw-
sportvrijstelling. De leden van de fracties van het CDA en de VVD hadden gevraagd om een 
nadere toelichting op het begrip koop-/aannemingsovereenkomst ter zake van een 
sportaccommodatie. Daarop wordt door de staatssecretaris het volgende geantwoord: 
 
“Een koop-/aannemingsovereenkomst in het kader van de overgangsregeling van de 
sportvrijstelling is een verzamelbegrip waarbij de koop van een onroerende zaak en de daarbij 
behorende aannemingsovereenkomst in een overeenkomst wordt geregeld. De 
koopovereenkomst bestaat uit de koop van grond of een bestaand gebouw. De 
aannemingsovereenkomst heeft betrekking op de verbouwing van het gekochte bestaande 
gebouw tot een sportaccommodatie of de bouw van een nieuwe sportaccommodatie op de 
gekochte grond. Het begrip koop-/aannemingsovereenkomst in het kader van de 
overgangsregeling van de sportvrijstelling ziet daarnaast ook op aannemingsovereenkomsten 
voor de (ver)bouw van een sportaccommodatie op grond die al in eigendom is van de 
opdrachtgever.” 

Subsidieregelingen sport 
In samenhang met de wijziging van de btw-sportvrijstelling zijn er twee subsidieregelingen 
geïntroduceerd. Ook hierover hebben wij u de afgelopen tijd veelvuldig geïnformeerd. Uit een 
brief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 november 2018 blijkt dat 
de uiterste aanvraagdatum voor de SPUK (subsidieregeling voor de gemeenten) wordt 
uitgesteld tot 30 april 2019 (in plaats van 30 november 2018). Dit geeft de gemeenten meer tijd 
om de subsidieaanvraag goed voor te bereiden. 
 
Wij adviseren u de website van DUS-I (www.dus-i.nl) te blijven volgen om op de hoogte te 
blijven van alle ontwikkelingen rondom de subsidieregelingen. Daarnaast is het raadzaam de 
berichtgeving hierover vanuit de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) te volgen. Zo blijkt 
bijvoorbeeld uit een brief van de VSG van 8 november 2018 aan de wethouders sport en 
financiën dat gemeenten ruimte krijgen om btw-nadelen van sportbedrijven te compenseren 
binnen de SPUK. Hoe dit precies moet worden uitgelegd, is onduidelijk. Dit roept in de praktijk 
nogal wat vragen op. Wij gaan er vanuit dat vanuit de VSG hierover meer duidelijkheid wordt 
gegeven de komende periode. 
 
Gemeente handelt niet als btw-ondernemer bij exploitatie tennisaccommodatie 

http://www.dus-i.nl/


Op 4 oktober jl. heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een belangwekkende uitspraak gedaan 
in de zaak van een gemeente (link). De betreffende gemeente heeft een tennisaccommodatie 
gebouwd en stelt die tegen vergoeding (ca. € 20.000 per jaar) ter beschikking aan een 
tennisvereniging. Het Gerechtshof oordeelt in navolging van de Rechtbank dat de gemeente bij 
de terbeschikkingstelling van de tennisaccommodatie niet als btw-ondernemer handelt en dus 
geen recht op aftrek van voorbelasting heeft. Aan dit oordeel liggen diverse feitelijke 
constateringen ten grondslag. Volgens het Gerechtshof heeft de gemeente niet aannemelijk 
gemaakt dat het tennispark wordt geëxploiteerd om daar duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. 
Ook is er een groot verschil tussen de gemaakte kosten en de te ontvangen opbrengsten en 
worden de kosten (kennelijk) volledig vanuit de algemene middelen van de gemeente 
gefinancierd. De gemeente biedt haar prestaties volgens het Gerechtshof niet aan op de 
algemene markt van “sportaccommodatie-exploitanten”. Dit alles leidt tot de slotsom dat van 
btw-ondernemerschap geen sprake is. 
 
Het Gerechtshof baseert zich in zijn oordeel onder meer op het arrest “Gemeente Borsele”, dat 
gaat over leerlingenvervoer. Ook zien we overwegingen terug die de Hoge Raad bezigt in zijn 
oordelen over btw-besparende scholenmodellen. Het is naar onze mening de vraag of de 
jurisprudentie inzake het leerlingenvervoer en de scholenmodellen zich goed leent om toe te 
passen op andere situaties zoals in dit geval de terbeschikkingstelling van de 
tennisaccommodatie. Zowel bij het leerlingenvervoer als bij de scholenmodellen gaat het 
immers om zeer specifieke situaties. Wij zijn dan ook heel benieuwd naar het oordeel van de 
Hoge Raad in deze zaak. 
 

Btw-regime straatparkeren 

Op 6 november jl. heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een voor de btw interessante 
uitspraak gedaan in een procedure over parkeerbelasting. In de procedure is in geschil of de 
gemeente Arnhem verplicht is een factuur met btw uit te reiken bij het gelegenheid geven tot 
parkeren langs de openbare weg (hierna: straatparkeren). 
 
Met een verwijzing naar twee eerdere uitspraken van de Hoge Raad inzake straatparkeren 
(link), oordeelt het Gerechtshof dat de belanghebbende in deze procedure over 
parkeerbelasting niet kan verzoeken om de uitreiking van een btw-factuur. Daarmee houdt het 
voor belanghebbende op. 
 
Tot dusverre worden gemeenten voor het straatparkeren niet als btw-ondernemer beschouwd 
(de gemeenten handelen als overheid). Deze uitspraak van het Gerechtshof en de eerdere 
uitspraken van de Hoge Raad hebben niet geleid tot een andere uitkomst. Wij merken daarbij 
op dat in de betreffende zaken inhoudelijk geen oordeel is geveld over het toepasselijke btw-
regime. In zoverre is er dus nog altijd geen duidelijkheid over het btw-regime bij straatparkeren 
en blijft alles (vooralsnog) bij het oude. 
 

Hoge Raad beperkt mogelijkheid btw-aftrek gemeenten bij bouw scholen 
(einde btw-besparende schoolmodellen?) 

De Hoge Raad heeft op vrijdag 19 oktober jl. in een drietal vergelijkbare procedures uitspraak 
gedaan over het recht op aftrek van btw voor gemeenten bij de bouw van een schoolgebouw. 
In de procedures betreft het gemeenten die schoolgebouwen realiseren en deze vervolgens 
voor een lage prijs overdragen aan stichtingen/verenigingen. In geschil is of de gemeenten bij 
de levering van de schoolgebouwen optreden als btw-ondernemer en alsdan een btw-belaste 
prestatie verrichten. Als dat het geval is hebben de gemeenten recht op aftrek van btw ter zake 
van de bouw van de school. 
 
De Hoge Raad oordeelt dat tussen de levering van de schoolgebouwen en de door de 
gemeenten van de stichting/vereniging ontvangen bedragen (koopsom) geen rechtstreeks 
verband bestaat. De bedragen vergoeden slechts ten dele de levering van het schoolgebouw en 
zijn bepaald op basis van de bekostigingsregels in de onderwijswetgeving. De leveringen zijn 
daarmee niet onder bezwarende titel verricht volgens de Hoge Raad. Daarmee handelen de 
gemeenten niet als btw-ondernemer en bestaat er geen recht op btw-aftrek. 
 
In één van de zaken wordt tevens een sporthal overgedragen. Deze levering moet voor de btw 
afzonderlijk worden beschouwd volgens de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelt dat de 
gemeente bij deze levering wél als btw-ondernemer heeft gehandeld en recht op aftrek heeft. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:4113&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/inhoudelijk-geen-duidelijkheid-hoge-raad-btw-straatparkeren.html


Aan dit oordeel ligt ten grondslag dat tussen partijen niet in geschil is dat de levering van de 
sporthal heeft plaatsgevonden tegen betaling van een als reële vergoeding aan te merken 
bedrag. Voor de sporthal wordt daardoor geen btw-voordeel behaald zoals dat bij de levering 
van de schoolgebouwen wel was voorzien. 
 
Met deze jurisprudentie van de Hoge Raad lijkt er een eind te zijn gekomen aan jarenlange 
procedures over btw-besparende scholenmodellen in het primair en voortgezet onderwijs. 
 
Update procedure begraafplaatsen 
Zoals in eerdere nieuwsbrieven gemeld voert Deloitte namens een gemeente een procedure 
met betrekking tot de exploitatie van begraafplaatsen. Eerder dit jaar heeft Hof Den Haag in 
deze zaak geoordeeld dat de gemeente volledig recht heeft op een bijdrage uit het BTW-
compensatiefonds. Tegen die uitspraak is cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad. Eerder 
ontvingen we bericht van de Hoge Raad dat eind 2018 een conclusie zou worden genomen door 
de Advocaat-generaal. Vorige week bereikte ons het bericht vanuit de Hoge Raad dat er 
vertraging is opgelopen. We mogen de conclusie uiterlijk eind februari 2019 verwachten. We 
houden u vanzelfsprekend op de hoogte. 
 

Verjaring 2013 

Per 1 januari 2019 verjaart voor de btw en het BTW-compensatiefonds het kalenderjaar 2013. 
Op basis van de wet- en regelgeving kan immers tot maximaal 5 jaar terug worden gegaan. Dat 
uitgangspunt geldt zowel voor de Belastingdienst als voor belastingplichtigen, tenzij tijdvakken 
nog niet onherroepelijk vast staan. Dat kan aan de orde zijn in lopende procedures of wanneer 
rechten veilig zijn gesteld. Het is raadzaam na te gaan of over het jaar 2013 nog correcties 
moeten worden gemaakt. Mogelijk kunnen er nog correcties in uw voordeel worden gemaakt. 
 
Re-integratieactiviteiten en begraafplaatsen 
Specifiek voor gemeenten kan het interessant zijn te bekijken of het loont over 2013 nieuwe 
jaarbeschikkingen BCF aan te vragen in verband met re-integratieactiviteiten (onderdeel van de 
Participatiewet) en/of de exploitatie van begraafplaatsen. Mogelijk heeft u dat eind 2017 ook 
gedaan voor het jaar 2012. Er lopen momenteel procedures waarin centraal staat óf c.q. in 
hoeverre gemeenten voor deze activiteiten recht op compensatie uit het BCF hebben. Eerder 
hebben wij u over deze procedures op de hoogte gebracht via onze nieuwsbrieven en seminars. 
Als uw gemeente de btw met betrekking tot re-integratieactiviteiten en/of begraafplaatsen 
over 2013 nog niet volledig heeft gecompenseerd zijn er kansen. Dit hangt echter af van de 
uitkomst in de procedures. Als u niets doet verjaart 2013 en kan een eventuele positieve 
uitkomst in de procedures op of na 1 januari 2019 niet meer ten gelde worden gemaakt voor 
2013. Als u nog dit jaar een nieuwe jaarbeschikking BCF over 2013 aanvraagt, zal de 
Belastingdienst u waarschijnlijk vragen die inhoudelijk en cijfermatig te motiveren (let op dat 
pro forma verzoeken in principe niet meer worden aangehouden). Uw aanvraag wordt dan 
getoetst op basis van het bestaande beleid van de Belastingdienst met betrekking tot re-
integratieactiviteiten (deels recht op compensatie) en begraafplaatsen (geen recht op 
compensatie). Als uw verzoek op grond daarvan wordt afgewezen, kunt u daartegen in 
bezwaar/beroep. Of het zinvol is een dergelijk traject op te starten hangt uiteraard mede af van 
het financiële belang. Wij zijn graag bereid dit met u te bekijken. 
 

2. Loonheffingen 
 

De beveiligingsmaatregelen die gemeenten nemen voor hun medewerkers 
kunnen worden aangemerkt als belast loon 

In de praktijk komt het steeds vaker voor: gemeenten die kosten maken voor het beveiligen van 
hun medewerkers. Over het algemeen gaat het dan om de beveiliging van de burgemeester of 
wethouders. Het kan hierbij gaan om verschillende vormen van beveiliging zoals een beveiligde 
dienstauto, persoonsbeveiliging of het (extra) beveiligen van de (ambts)woning van de 
medewerker. Het is niet vreemd dat een gemeente de beveiligingskosten voor haar 
medewerkers op zich neemt. De reden van de extra beveiliging is immers vaak het gevolg van 
de functie-uitoefening van bijvoorbeeld de burgemeester bij de betreffende gemeente. In het 
rechtspositiebesluit burgemeesters is dan ook opgenomen dat de gemeente de 
beveiligingskosten voor haar rekening neemt. Opgenomen hierin gaat worden dat de woning en 
omgeving voortaan preventief op veiligheid zullen worden gecontroleerd, waarbij de gemeente 
ook deze kosten voor haar rekening neemt.  



  
Voor de loonheffingen bestaan er echter diverse aandachtspunten op het moment dat de 
gemeente beveiligingskosten ten gunste van haar burgemeester voor haar rekening neemt. 
Hieronder gaan we hier nader op in.   
  
De extra beveiligde auto 
De Wet op de loonbelasting kent aparte regels voor de extra beveiliging van een ter beschikking 
gestelde dienstauto. 
 
Een dienstauto waarop extra veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht zoals bepantsering, 
kogelwerend glas en doorrijbanden, kent een hogere cataloguswaarde dan een auto zonder 
deze maatregelen. Dit leidt in beginsel tot een hogere bijtelling voor de medewerker aan wie de 
auto ter beschikking is gesteld (in het geval hij de auto voor meer dan 500 kilometer op 
jaarbasis voor privédoeleinden gebruikt). Ingevolge de wet op de loonbelasting mag de 
gemeente de loonheffingen over de additionele bijtelling vanwege de veiligheidsvoorzieningen 
voor haar rekening nemen door deze additionele bijtelling aan te wijzen als 
eindheffingsbestanddeel onder de werkkostenregeling, waarmee dit deel van de bijtelling ten 
laste komt van het WKR-forfait. Bij de medewerker blijft het in aanmerking te nemen voordeel 
voor het privégebruik voor de auto beperkt tot het voordeel van eenzelfde auto zonder 
buitengewone beveiligingsmaatregelen. 
 
Extra beveiliging (ambts)woning 
De Wet op de loonbelasting kent geen aparte regeling voor beveiligingsmaatregelen voor de 
(ambts)woning. De vraag is dan ook hoe deze maatregelen onder de loonheffingen moeten 
worden gekwalificeerd.  
  
Over het algemeen stelt de Belastingdienst zich op het standpunt dat er geen sprake is van 
bedrijfskosten/intermediaire kosten voor rekening van de gemeente, zodat additionele 
beveiligingsmaatregelen voor een (ambts)woning in beginsel tot het belastbaar loon van de 
werknemer worden gerekend. 
 
Arbovoorzieningen?  
De kosten worden gemaakt ter bewaking van de veiligheid van een medewerker van de 
gemeente. De vraag komt dan op of hier niet gesproken kan worden over voorzieningen die de 
gemeente treft die voortvloeien uit haar arbeidsvoorwaardenbeleid, zodat sprake is van 
arbovoorzieningen: de veiligheidsvoorzieningen worden immers getroffen om de veiligheid en 
gezondheid van (een van) haar medewerkers te waarborgen. Arbovoorzieningen zijn onder 
voorwaarden gericht vrijgesteld onder de werkkostenregeling, ook als deze voorzieningen 
plaatsvinden op de thuiswerkplek.  
 
We zien in de praktijk dat de Belastingdienst hier geen eenduidig standpunt over inneemt. 
Reden hiervoor is dat het hier vaak niet om generieke arbovoorzieningen gaat die voor alle 
medewerkers van de gemeente op grond van het arboplan beschikbaar zijn.  
 
Uitgesteld loon? 
In het verleden heeft toenmalig Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Donner 
een andere mogelijkheid gegeven om de beveiligingskosten buiten de werkkostenregeling te 
houden indien er sprake is van een uitzonderlijke beveiligingssituatie. Daarbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de situatie waarin de beveiligingskosten aan het einde van de 
ambtstermijn worden teruggenomen en de situatie dat de beveiligingsvoorzieningen niet 
(volledig) worden teruggenomen. In geval van het eerste, is er geen sprake van loon. In geval 
van het tweede, kan er mogelijk sprake zijn van een vorm van uitgesteld loon, afhankelijk van of 
de beveiligingsvoorzieningen hebben geleid tot een waardevermeerdering van de woning.  
  
Overige beveiligingskosten 
De Wet op de loonbelasting kent geen aparte regeling voor overige beveiligingsmaatregelen 
(zoals persoonsbeveiliging).  
De vraag is ook hier of er geen sprake kan zijn van arbo-voorzieningen, zoals hiervoor 
aangegeven. Het gaat immers om maatregelen die worden getroffen om de veiligheid en 
gezondheid van (een van) de medewerkers van de gemeente te waarborgen.  
  



In het geval de maatregelen niet als arbo-voorzieningen kunnen worden aangemerkt, worden 
overige beveiligingskosten zoals persoonsbeveiliging in beginsel aangemerkt als belast loon 
voor de medewerker. Onder voorwaarden kunnen deze beveiligingskosten worden aangewezen 
als eindheffingsbestanddeel onder de werkkostenregeling. Deze kosten komen dan ten laste 
van het WKR-forfait.  
  
Conclusie 
Indien uw gemeente kosten maakt of gaat maken voor de (preventieve) beveiliging van haar 
politieke ambtsdragers, is het raadzaam te bekijken of en zo ja welke gevolgen dit heeft voor de 
loonheffingen. Mogelijk dient u (een deel van) deze kosten aan te wijzen ten laste van uw WKR-
forfait.  
Wij adviseren u in ieder geval altijd om de door u voorgenomen insteek af te stemmen met de 
Belastingdienst, nu op dit punt geen eenduidig beleid bestaat. Dit om te voorkomen dat u 
achteraf met extra kosten wordt geconfronteerd of met een risico op naheffing loonheffingen.    
 

Wet normering topinkomens (WNT) 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de bevoegdheid om het 
algemeen bezoldigingsmaximum van de WNT te wijzigen indien de bezoldiging van een minister 
ten minste € 500 hoger is dan dit algemeen bezoldigingsmaximum. Op 31 augustus jl. heeft de 
minister gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Daarmee is met terugwerkende kracht tot 1 
januari 2018 het algemene WNT-bezoldigingsmaximum 2018 vastgesteld op € 189.000 op 
fulltime jaarbasis (dit was: € 187.000). 
 
Verder is er in 2018 nog een aantal wijzigingen doorgevoerd in de WNT: 
-           De anticumulatiebepaling is op een tweetal punten uitgebreid. Waar de 
anticumulatiebepaling voorheen alleen gold voor topfunctionarissen die werkzaam zijn bij een 
gelieerde rechtspersoon of instelling, geldt deze met ingang van 2018 ook voor 
topfunctionarissen die werkzaam zijn bij niet gelieerde WNT-instellingen. Verder is de 
anticumulatiebepaling uitgebreid in de situatie dat een  topfunctionaris bij dezelfde 
rechtspersoon nog een functie als niet-topfunctionaris vervult. 
-           De definitie gewezen topfunctionaris is per 1 januari 2018 komen te vervallen. 
Functionarissen die tussen 1 januari 2013 en 31 december 2017 zijn aangemerkt als gewezen 
topfunctionaris, zijn deze status per 1 januari 2018 kwijtgeraakt. Met ingang van 1 januari 2018 
geldt wel dat degene die een functie als topfunctionaris voor een periode van ten minste 12 
kalendermaanden heeft vervuld en daarna bij dezelfde rechtspersoon of instelling een 
dienstverband behoudt, voor een periode van vier jaar als topfunctionaris blijft aangemerkt. 
Deze fictie geldt overigens alleen voor dienstverbanden die op of na 1 januari 2018 zijn 
aangegaan. 
-           Met ingang van 1 januari 2018 WNT-instellingen verplicht de WNT-verantwoording 
openbaar toegankelijk op internet te publiceren voor een periode van ten minste zeven jaar.  
 
Wij adviseren u de impact van deze wijzigingen op uw organisatie in beeld te brengen. Bij 
vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen Deloitte. 
 

Wellicht meer geboorteverlof  
Op 13 november 2018 is de wet WIEG aangenomen door de Eerste Kamer. Werknemers 
hebben hierdoor met ingang van 1 januari 2019 voor een langere periode recht op verlof na de 
bevalling van hun partner.  
 
Kraamverlof wordt geboorteverlof 
In de huidige Wet Arbeid en Zorg is het kraamverlof opgenomen. De werknemer heeft 
momenteel recht op verlof met behoud van loon voor twee dagen waarop hij/zij normaliter 
arbeid verricht. Met de (mogelijke) komst van de Wet WIEG wordt dit kraamverlof vervangen 
door geboorteverlof. 
 
Een werknemer kan vanaf 2019 (maximaal) één week geboorteverlof opnemen in de eerste vier 
weken die volgen op de dag dat zijn/haar partner is bevallen. Dit verlof bedraagt maximaal 
eenmaal de wekelijkse arbeidsduur per week. Tijdens het geboorteverlof moet de werkgever 
het loon volledig doorbetalen. 
 



Daarnaast is het vanaf 1 juli 2020 mogelijk om aanvullend geboorteverlof op te nemen. 
Gedurende vijf weken. Tijdens dit aanvullende verlof heeft de partner geen recht op 
loondoorbetaling, maar kan hij/zij wel een uitkering via het UWV aanvragen ter hoogte van 70% 
van het loon (ten hoogste 70% van het maximumdagloon). De werkgever kan – indien sprake is 
van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang – de duur van het aanvullend geboorteverlof 
beperken tot twee weken.  
 
De WIEG wijzigt ook de regels voor adoptieverlof. Voor werknemers die een kind uit het 
buitenland adopteren wordt de periode van onbetaald verlof zes weken in plaats van vier. 
 

De Whk-beschikking komt eraan 

Als werkgever bent u financieel verantwoordelijk voor de WGA- en ZW-uitkeringen van (ex-
)werknemers die op de eerste dag van ziekte bij u in privaatrechtelijke dienstbetrekking 
staan/stonden. De kosten hiervan betaalt u periodiek door middel van de loonaangifte aan de 
Belastingdienst in de vorm van de premie Werkhervattingskas (Whk). Naast het publiek 
verzekeren via het UWV kunt u er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden.  
 
Het UWV stelt jaarlijks voor elke werkgever de individuele Whk-premie vast. De hoogte van de 
individuele Whk-premie wordt door de Belastingdienst in de maand november/december aan u 
bekend gemaakt. De Whk-premie wordt vastgesteld op basis van premiedifferentiatie.  
 
Grootte van de werkgever 
Bij de berekening van de Whk-premies wordt onderscheid gemaakt tussen drie groepen 
werkgevers: klein, middelgroot en groot. De gemiddelde loonsom van de werkgever in 2017 
bepaalt voor 2019 de grootte van de werkgever. Bij de berekening van de Whk-premies wordt 
de volgende verdeling gemaakt: 
-           Kleine werkgevers (in 2017 premieplichtige loonsom tot € 331.000), betalen een 
sectorale premie; 
-           Middelgrote werkgevers (in 2017 premieplichtige loonsom tussen de € 331.000 en 
3.310.000) betaalt een deel sectorale premie en een deel individuele premie; 
-           Grote werkgevers (in 2017 premieplichtige loonsom groter dan € 3.331.000) betaalt een 
individuele premie. 
 
Sectorale premies 
Kleine (en deels voor middelgrote) werkgevers betalen een sectorale premie. Het UWV heeft 
begin september 2018 de sectorpremies voor de ZW en de WGA bekend gemaakt. De hoogte 
van het premiepercentage is afhankelijk van de instroom in de ZW en de WGA in de sector waar 
de werkgever toe behoort.  
 
Individuele premies 
Voor (middel)grote werkgevers worden de uitkeringslasten van individuele 
uitkeringsgerechtigden – die op de eerste ziektedag bij hen in dienst waren – direct aan de 
werkgever toegerekend via de Whk-premie. 
 
Dit betekent dat over het algemeen de werkgever, die een hogere instroom in de WGA en/of 
ZW heeft dan de gemiddelde werkgever, een hogere premie betaalt en een werkgever met een 
lager dan gemiddelde instroom in de WGA en/of ZW in beginsel een lagere premie betaalt. 
 
Controleer altijd of deze Whk-beschikking kloppend is met de instroom van zieke en/of 
arbeidsongeschikte (ex-)werknemers. Dit kan onder meer de hand van de instroomlijsten die 
ten grondslag liggen aan de premiebeschikkingen. Deloitte kijkt graag met u mee naar de 
juistheid van de Whk-beschikkingen. 
 

Het belang van de no-riskpolis 

De no-riskpolis is een regeling waarbij het voor werkgevers financieel aantrekkelijk is om 
arbeidsbeperkte werknemers in dienst te nemen en behouden. Deze regeling zorgt er namelijk 
voor dat een werkgever gecompenseerd wordt in de loonkosten als een werknemer met een 
arbeidsbeperking ziek wordt. Bij ziekte krijgt deze werknemer een ZW-uitkering van het UWV 
die de werkgever in mindering kan brengen op het loon dat hij moet betalen.  
 



Uit onderzoek van het UWV blijkt dat werkgevers weinig gebruikmaken van deze no-riskpolis. 
Eén van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek is dat veel werkgever onbekend zijn 
met de regeling. Ook blijkt dat werknemers zich veelal niet bewust zijn van het feit dat zij onder 
de no-riskpolis vallen. Naast onbekendheid komt het ook regelmatig voor dat  kort verzuim niet 
wordt gemeld en geen ziekengeld wordt aangevraagd.  
 
Het hebben van een sluitend proces en registratie is van belang om optimaal gebruik te kunnen 
maken van de no-risk. Hiermee maakt u niet alleen gebruik van de mogelijkheid voor financiële 
compensatie van de loonkosten, maar ook voorkomt u dat een eventueel toegekende WGA-
uitkering gedurende maximaal 10 jaar ten onrechte aan u wordt doorbelast.  
Wees dus bewust van de mogelijkheden die deze no-riskpolis biedt. Onze specialisten kijken 
graag met u mee. 
 

Wijzigingen ontslagroutes UWV 

Bij opzeggingen van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen of wegens 
langdurige ziekte dient bij het UWV om toestemming te worden gevraagd. UWV geeft slechts 
toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst als naast een redelijke grond voor 
ontslag, herplaatsing in een andere passende functie niet mogelijk is.  
 
Met ingang van 1 augustus 2018 zijn de uitvoeringsregels met betrekking tot genoemde twee 
UWV-ontslagroutes uitgebreid.  
 
Wijzigingen ontslag wegens langdurige ziekte 
De Uitvoeringsregels met betrekking tot ontslag wegens langdurige ziekte bevat een uitbreiding 
op de toelichting over eventuele bezwaar- en/of beroepsprocedures bij het UWV.  
 
Als de werknemer bezwaar heeft gemaakt tegen de WIA-beslissing kan het UWV de 
behandeling van de ontslagaanvraag opschorten. In de uitgebreide toelichting geeft UWV aan 
dat alleen tot opschorting wordt overgegaan als de beslissing op het bezwaar relevant is voor 
de vraag of herstel voor eigen werk - al dan niet in aangepaste vorm - of herplaatsing in een 
passende functie mogelijk is. Daarnaast is toegelicht dat een bezwaar van de werknemer tegen 
de beslissing van UWV om de werkgever na 104 weken ziekte geen loonsanctie op te leggen 
geen reden is om de behandeling van de ontslagaanvraag op te schorten. 
 
Wijzigingen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen 
De wijzigingen omvatten een toelichting op internationale situaties, de rol van de 
ondernemingsraad, opvolgend werkgeverschap en de waarde van commissie-uitspraken.  
 
Herplaatsing binnen een redelijke termijn 
Voor zowel ontslag wegens langdurige ziekte als wegens bedrijfseconomische reden moet de 
werkgever aannemelijk maken dat het niet mogelijk is de werknemer binnen een redelijke 
termijn te herplaatsen binnen de onderneming.  
 
De redelijke termijn start, volgens de nieuwe toelichting, op de dag waarop wordt beslist op het 
verzoek om toestemming tot opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Daarbij 
worden alle arbeids- en herplaatsingsmogelijkheden betrokken tot op die datum en de te 
verwachten mogelijkheden binnen de redelijke termijn. Voor de duur van deze redelijke termijn 
wordt de wettelijke opzegtermijn aangehouden (1 tot 4 maanden).  
 
Doet zich een ontslagsituatie op grond van arbeidsongeschiktheid of reorganisatie voor en 
twijfelt u of u de ontslagaanvraag voldoende hebt onderbouwd? Of bent u benieuwd of 
bovenstaande wijzigingen voor u van belang zijn? Onze specialisten kijken op dit gebied graag 
met u mee! 
 

Aangifte werkkostenregeling kan leiden tot kostenbesparing  
Sinds 2015 is de werkkostenregeling (hierna: WKR) verplicht voor alle werkgevers. Op basis van 
de huidige afrekensystematiek dient u als werkgever één keer per jaar vast te stellen hoeveel 
de door u verschuldigde belasting (tarief 80%) in het kader van de WKR bedraagt. Aan het begin 
van 2019 dient derhalve door u te worden getoetst of de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale 
loonsom in 2018 door alle in dat jaar toegekende vergoedingen, verstrekkingen en 
terbeschikkingstellingen is overschreden. Vervolgens dient de eventueel verschuldigde 



belasting uiterlijk te worden aangegeven en afgedragen tegelijk met de aangifte, 
onderscheidenlijk afdracht, over het eerste tijdvak van 2019.  
 
Het is belangrijk om vast te stellen hoe uw organisatie de WKR uitvoert en de WKR aangifte 
secuur op te stellen. Onjuiste kwalificaties onder de werkkostenregeling of het verkeerd 
berekenen van de vrije ruimte leiden mogelijk tot teveel of te weinig afgedragen belasting in de 
vorm van een eindheffing van 80%. Het kenmerk van eindheffing is dat deze belastingheffing 
altijd voor rekening en risico van de werkgever komt. Het afdragen van teveel eindheffing zal 
dus leiden tot extra kosten en het afdragen van te weinig eindheffing leidt mogelijk tot een 
correctieverplichting/naheffingsaanslag.  
 
Wij raden u dan ook aan om de vrije ruimte van de WKR te (blijven) monitoren. Na afloop van 
het jaar, maar zeker ook door het jaar heen. Enerzijds om een eventuele resterende vrije ruimte 
te kunnen laten toekomen aan uw medewerkers en anderzijds omdat een mogelijke 
(onverwachte) overschrijding op dat moment nog kan worden voorkomen. Zeker bij 
organisaties waar het boekingsproces niet centraal is geregeld (bijvoorbeeld door de 
aanwezigheid van veel budgethouders zoals we in de praktijk zien bij veel gemeenten) zien wij 
in de praktijk fouten ontstaan bij de uitvoering van de werkkostenregeling. Door het monitoren 
van de WKR gedurende het jaar weet u tijdig en exact of en zo ja hoe vergoedingen en 
verstrekkingen onder de WKR uitwerken. Deloitte kan u als adviseur helpen bij het verfijnen van 
uw WKR proces en heeft ook diverse praktische hulpmiddelen voor de monitoring ervan. 
 
Vragen? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw vaste aanspreekpunt binnen Deloitte. 
 

3. Vennootschapsbelasting 
 

Vaststellingsovereenkomst belastingplicht grondbedrijf 

Op 23 november 2018 is een bericht op de site van de VNG gepubliceerd, waarin is aangegeven 
dat Gemeente Oosterhout een vaststellingsovereenkomst (VSO) heeft gesloten met de 
Belastingdienst met betrekking tot de openingsbalanswaardering van het grondbedrijf. 
Oosterhout viel buiten de bandbreedten die zijn voorgeschreven in de ‘Handreiking 
Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk Grondbedrijf’ van de SVLO en diende derhalve 
nadere afspraken te maken. 
 
Naar aanleiding van deze afspraak is het nu ook voor andere belastingplichtigen mogelijk om 
een VS te sluiten. De belangrijkste onderdelen van een te sluiten VSO zien op de waardering van 
de GREX-en op de openingsbalans en het bepalen van de jaarwinst alsmede de toerekenbare 
rente. Voor een nadere beschrijving van de reikwijdte van deze VSO verwijzen we naar onze 
voorgaande nieuwsbrief.  
 
Deloitte kan u ondersteunen bij het inzichtelijk maken van de gevolgen van het sluiten van een 
VSO, zowel op de financiële impact voor de GREX-berekeningen, als op een eventuele impact 
van het innemen van fiscaal gunstigere standpunten dan de uitgangspunten van een VSO. 
 
Aanvullend uitstel tot 1 maart 2019 
Aangezien de uitkomsten van de VSO pas recent zijn gepubliceerd en daarnaast nog geen 
formele duidelijkheid bestaat rondom de vpb-aspecten van de verkoop van afval reststromen, 
heeft de Belastingdienst aangegeven dat de uitsteltermijn voor indiening van de aangifte nog 
één keer kan worden verlengd tot 1 maart 2019. 
 
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met uw Deloitte contactpersoon. 
 

Normaal vermogensbeheer bij reclameactiviteiten 

Een onderwerp dat inmiddels ook de aandacht van de Belastingdienst heeft, betreft de 
opbrengsten uit reclameactiviteiten. In veel gevallen worden deze inkomsten behaald met het 
verlenen van concessies aan partijen die de reclame verzorgen. Naar onze mening kan daarbij 
onder voorwaarden sprake zijn van normaal vermogensbeheer waardoor voor deze activiteit 
geen sprake zou zijn van vpb-plicht. De Belastingdienst neemt – voor zover ons bekend – 
vooralsnog in alle gevallen het standpunt in dat er wel sprake is van meer dan normaal 
vermogensbeheer en derhalve van vpb-plicht. Indien het standpunt van de Belastingdienst 
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https://view.deloitte.nl/index.php/email/emailWebview?mkt_tok=eyJpIjoiWW1KbFpUWXhOelk1TWprMyIsInQiOiJsaDVXMFRmelJWdUo5V2JGeGQ5WldhUU1BSUdGb2pSeDBSWFY5R1NGWDJZbzllSzFHeFNyTmQzc3lyR3VhWXRVS2dsSjJ0UlhudFMrNGs0Vm5vU0M2QVJCd2tmU2x5NG9pckNCamxZSGdBeFp5NStnOUlUeXNUYmoxRnhua2N6TSJ9
https://view.deloitte.nl/index.php/email/emailWebview?mkt_tok=eyJpIjoiWW1KbFpUWXhOelk1TWprMyIsInQiOiJsaDVXMFRmelJWdUo5V2JGeGQ5WldhUU1BSUdGb2pSeDBSWFY5R1NGWDJZbzllSzFHeFNyTmQzc3lyR3VhWXRVS2dsSjJ0UlhudFMrNGs0Vm5vU0M2QVJCd2tmU2x5NG9pckNCamxZSGdBeFp5NStnOUlUeXNUYmoxRnhua2N6TSJ9


wordt gevolgd, zullen de resultaten die worden behaald met reclameactiviteiten mogelijk 
behoren tot de belastbare winst. 

 

4. Meer informatie 
 
Wilt u meer weten over de wijze waarop Deloitte u kan ondersteunen, neemt u dan contact op 

met uw vaste contactpersoon van Deloitte. 

 

Ontvang u onze nieuwsbrief nog niet automatisch? Meldt u dan nu aan via de volgende link. 
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