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Sectorontwikkelingen
• 2015: Decentralisatie / Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning

• Financieringsstromen veranderen: steeds 
minder subsidies en meer aanbestedingen

• Subsidiebesluit niet (meer) van toepassing

• Beoordeling VPB-plicht steeds urgenter 
geworden

• Misverstanden en onduidelijkheid leiden nog 
steeds tot onrust en onzekerheid binnen de 
sector



Sectorontwikkelingen

• Veel misverstanden over VPB-plicht stichtingen, sociaal werk 
organisaties in het bijzonder
• Geen duidelijk beeld van beleid Belastingdienst
• Instellingen hebben behoefte aan duidelijkheid en 

toetsingskader ter beoordeling VPB-plicht
• Een oordeel uit het verleden biedt geen garantie voor toekomst



Overleg Belastingdienst en SWN

• Betere informatievoorziening en centrale coördinatie voor 
eenheid van beleid Belastingdienst 
• Overleg over toetsingskader en standpunten

(feiten en omstandigheden individueel geval altijd bepalend)

• Bescherming positie vrijwilligers en fictieve loonkostenaftrek



Beoordeling VPB-plicht

• Efficiënte ondersteuning bij beoordeling 
VPB-plicht

• Preadvies over VPB-plicht, waar nodig 
begeleiding in overleg met Belastingdienst

Voorgestelde procedure

• Invullen 'Toolkit VPB' door instelling

• Beoordeling en preadvies DUROI 
(of eigen adviseur):
• Er is geen risico op VPB-plicht

• Er is een mogelijk risico op VPB-plicht
• Er is sprake van VPB-plicht



Beoordeling VPB-plicht

Voorgestelde procedure

• Invullen 'Toolkit VPB' door instelling

• Beoordeling en preadvies DUROI 
(of eigen adviseur):
• Er is geen risico op VPB-plicht

• Er is een mogelijk risico op VPB-plicht

• Er is sprake van VPB-plicht

• Indien nodig vooroverleg met 
Belastingdienst

• Doelstelling: overeenstemming over 
de vraag of sprake is van VPB-plicht 
en zo ja, vanaf welk moment

• Centraal aangestuurde afhandeling bij 
vaste behandelaar op 
belastingkantoor in eigen regio



Vrijwilligers

Belang: Fictieve loonkostenaftrek!

• Beperkt (of voorkomt) betaling van VPB

Voorwaarden:

• ANBI-status of,

• SBBI-status (waarbij winst voor 70% of meer wordt behaald met behulp van vrijwilligers) en,

• Deugdelijke vrijwilligersregistratie



Vrijwilligers
Voorbeeld

• ANBI-status

• 100 vrijwilligers (21 jaar en ouder)

• Vrijwilligerswerk (gemiddeld) 30 uur per maand

(is circa 1 dag per week)

• Geen vergoedingen betaald

Uitgangspunten

• Minimumloon per uur (36-urige werkweek): 

• € 10,91

Fictieve aftrekpost op jaarbasis

€ 10,91 * 30 * 12 * 100 ≈ € 390.000

Besparing op VPB-heffing

• Oplopend tot € 58.500 (= € 390.000 * 15%)

• Oplopend tot € 97.500 (= € 390.000 * 25%)



Vrijwilligers
Fictieve aftrekpost op jaarbasis

€ 10,91 * 30 * 12 * 100 ≈ € 390.000

Besparing op VPB

•

Registratie moet juist en volledig zijn

• NAW-gegevens

• Eventueel betaalde vrijwilligersvergoeding

• (Contract)uren

Toolkit VPB

• Bevat registratie- en controlemethode

ontwikkeld door DUROI in Amando 



Amando ‘Toolkit VPB’

• In samenwerking met SWN 
ontwikkeld door DUROI in Amando 
Software

• Specifiek ingericht op sociaalwerk 
organisaties

• Digitaal dossier met toelichting en 
werkprogramma

• Dataplatform in een beveiligde 
omgeving



Amando ‘Toolkit VPB’

Toolkit bevat

• Toelichting regelgeving VPB-plicht stichtingen, 
sociaal werk organisaties in het bijzonder

• Werkprogramma ter beoordeling VPB-plicht door 
beantwoorden vragen en upload documentatie 

• Dossier met onderbouwing t.b.v. pre advies

• Veilige registratie van vrijwilligers

• Automatisch aanmaken vrijwilligersovereenkomst

• Automatische berekening fictieve 
loonkostenaftrek

• Controlemogelijkheid fictieve loonkostenaftrek 
door Belastingdienst, zonder integrale 
aanlevering van NAW-gegevens



Amando ‘Toolkit VPB’

Voordelen Toolkit

• (Periodieke) beoordeling VPB-positie en 
afstemming met Belastingdienst

• Blijvend grip op uw VPB-positie

• Verantwoording naar Raad van Toezicht en 
controlerend accountant

• Veilige en adequate registratie van vrijwilligers

Als de zorg- , SW, of onderwijsvrijstelling zou kunnen 
worden toegepast, wordt dat afzonderlijk getoetst (kan 

worden aangegeven in de toolkit).



Kosten ‘Toolkit VPB’
Prijs per instelling
Een instelling kan uit meerdere stichtingen (entiteiten) bestaan

• € 1.000 p/jr incl. BTW

• € 500 p/jr incl. BTW voor elke extra entiteit



Kosten beoordeling en preadvies VPB
Prijs per entiteit
Afhankelijk van omvang en complexiteit, exclusief beoordeling zorgvrijstelling

• Tussen € 1.250 en € 2.500 incl. BTW

• Verdere begeleiding, zoals vooroverleg Belastingdienst, overleg Raad van Bestuur, Raad van Toezicht etc., 

op basis van uren x tarief (met kostenindicatie vooraf)



Contactpersonen:

Hans Delleman
06-5144 0587
h.delleman@duroi.nl

Danny Schreurs
06-2427 5413
d.schreurs@duroi.nl

Anne Opbroek
06-1514 8257
a.opbroek@duroi.nl

Vestigingen ‘s-Hertogenbosch en Heerlen:

088-0043800
www.duroi.nl


