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Samenvatting

De Brandweer betaalt de leden van de vrijwillige brandweer een vergoeding uit conform de
regeling in de CAR-UWO. Een deel van de uur- en jaarvergoeding nl. de onkostenvergoeding
(€ 2 respectievelijk € 136) kan belastingvrij worden gedaan overeenkomstig regelgeving van het
ministerie van Financiën. Dit is tot de laatste wijziging van hoofdstuk 19 ook altijd aangegeven in
de CAR (en eerdere regelgeving) en de toelichting daarop.
De Belastingdienst twijfelt aan de juiste fiscale behandeling, nu deze informatie in de CAR
ontbreekt. Beide delen (uur-/jaarvergoeding en onkostenvergoeding) moeten als strikt gescheiden
bedragen worden bezien en behandeld. Vanuit de Belastingdienst is daarom het verzoek
gekomen om in de CAR weer duidelijker aan te geven welk deel van de vergoedingen de
onkostenvergoedingen zijn en welke niet. Met de voorgestelde wijzigingen wordt de CAR weer in
overeenstemming gebracht met de praktijk en de belastingwetgeving.
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Geacht college en geachte gemeenteraad,
De Brandweer betaalt de leden van de vrijwillige brandweer een vergoeding uit conform de
regeling in de CAR-UWO. Een deel van de uur- en jaarvergoeding nl. de onkostenvergoeding
(€ 2 respectievelijk € 136) kan belastingvrij worden gedaan overeenkomstig regelgeving van het
ministerie van Financiën. Dit is tot de laatste wijziging van hoofdstuk 19 ook altijd aangegeven in
de CAR (en eerdere regelgeving) en de toelichting daarop.
De Belastingdienst twijfelt aan de juiste fiscale behandeling, nu deze informatie in de CAR
ontbreekt. Beide delen (de uur-/jaarvergoeding en onkostenvergoeding) moeten als strikt
gescheiden bedragen worden bezien en behandeld. Vanuit de Belastingdienst is daarom het
verzoek gekomen om in de CAR weer duidelijk aan te geven welk deel van de vergoedingen de
onkostenvergoedingen zijn en welke niet. Deze wijzigingen betreffen dus feitelijk een reparatie van
onbedoelde en ongewenste gevolgen van de laatste aanpassingen in hoofdstuk 19.
Wijzigingen
De wijzigingen betreffen de artikelen 19:14, 19:15 en 19:16 waaraan een of meerdere leden
worden toegevoegd waarin bepalingen zijn opgenomen ten aanzien van de onkostenvergoeding.
Dit zijn de oude bepalingen zoals ze voor de wijzigingen in de Vergoedingsregeling vrijwilligers bij
de Gemeentelijke Brandweer stonden. In de praktijk worden de onbelaste onkostenvergoedingen
al gescheiden van de uur- en jaarvergoedingen uitbetaald. Volgens de Belastingdienst ontbreekt
echter door de laatste wijzigingen hiervoor de juiste grondslag.

De wijzigingen brengen de CAR dus weer in lijn met de praktijk en de fiscale regelgeving.
Achtergrond
Bij de laatste wijziging van de hoofdstuk 19 waren de bepalingen over de onkostenvergoeding
geschrapt omdat gemeend werd dat het Besluit Loonheffingen, Loon, vrijgesteld loon en
vergoedingen en verstrekkingen van 29 november 2010, DGB2010/5419M voldoende grondslag
bood voor onbelaste vergoeding. Gebleken is dat dit niet geval is. Langdurig overleg tussen de
Belastingdienst en de VNG heeft geleid tot deze technische wijzigingen van Hoofdstuk 19. Indien
wij de CAR niet repareren ziet de Belastingdienst zich genoodzaakt om vanaf 2011 tot naheffing
van loonbelasting over de onkostenvergoedingen over te gaan bij uw brandweervrijwilligers.
Werkkostenregeling
Bij invoering van de werkkostenregeling moet u de onkostenvergoeding aanwijzen als
eindheffingsloonbestanddeel. Dit om te voorkomen dat de onkostenvergoeding als loon gezien
wordt waarop loonheffing wordt ingehouden. De onkostenvergoeding behorende bij de
jaarvergoeding kent op dit moment een zeer breed bestedingsdoel en kan daarom niet
aangewezen worden als gerichte vrijstelling of worden gekwalificeerd als intermediaire kosten.
De onkostenvergoeding voor de oefening, cursussen en uitrukken is specifiek bedoeld voor
reiskosten.
Inwerkingtreding
Deze wijzigingen treden met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 in werking.
Rechtskracht
Op grond van de statuten van de VNG en het reglement van het CvA zijn de gemeenten
gebonden aan de in het LOGA overeengekomen CAR-bepalingen en de wijzigingen daarin. Voor
gemeenten die bij de UWO zijn aangesloten, geldt dat eveneens voor de zogenoemde UWO
artikelen.
De CAR en de UWO hebben echter niet de status van een Cao omdat het LOGA geen
verordenende bevoegdheid heeft in gemeenten. Deze wijzigingen werken dan ook niet
rechtstreeks door in de gemeenten. Lokale vaststelling van (wijzigingen in) de CAR-UWO is dan
ook noodzakelijk. Op grond van artikel 160 van de Gemeentewet is het college bevoegd de
arbeidsvoorwaardenregelingen voor het gemeentepersoneel vast te stellen. Op grond van artikel
107e heeft de raad deze bevoegdheid voor de griffie.
De gemeentelijke rechtspositieregeling is een algemeen verbindend voorschrift. Artikel 139 van de
Gemeentewet bepaalt dat besluiten, die algemeen verbindende voorschriften inhouden, pas
verbinden, wanneer zij op de juiste manier zijn bekendgemaakt. De bekendmaking geschiedt door
plaatsing in het op een algemeen toegankelijke wijze uit te geven gemeenteblad.
Bij gebreke van een gemeenteblad vindt bekendmaking plaats door ter inzage legging voor de tijd
van twaalf weken op de gemeentesecretarie of op een andere door het college te bepalen plaats
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en door het doen van mededeling daarvan in een plaatselijk verschijnend dag-, nieuws- of huisaan-huisblad. Het gemeenteblad kan op grond van artikel 139, derde lid, elektronisch worden
uitgegeven. Elektronische bekendmaking is aan regels gebonden.

Hoogachtend,
Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Mw. mr. S. Pijpstra secretaris

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.
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Bijlage 1 bij U201300207

CAR Wijzigingen
A.

Aan artikel 19:14 CAR wordt een derde en een vierde lid toegevoegd, dat luidt:
3. In de jaarvergoeding is een netto-bedrag opgenomen van € 136, ter vergoeding van
onkosten die worden gemaakt in verband met de beroepsuitoefening.
4. In de jaarvergoeding voor de officieren is tevens een netto-onkostenvergoeding
opgenomen van € 2 per in het kader van de beroepsuitoefening verrichte activiteit niet
zijnde brandbestrijding of andere hulpverlening.

B.

Aan artikel 19:15 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt:
3. In de uurvergoeding genoemd in het tweede lid is een netto-onkostenvergoeding
opgenomen van € 2 per activiteit voor vrijwilligers niet zijnde officieren.
Aan de toelichting op artikel 19:15 wordt het volgende toegevoegd:
De onkostenvergoeding is bedoeld voor de vergoeding van de reiskosten van de
vrijwilligers.

C.

Aan artikel 19.16 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt:
3. In de uurvergoeding genoemd in het tweede lid is een netto-onkostenvergoeding
opgenomen van € 2 per activiteit voor vrijwilligers niet zijnde officieren.
Aan de toelichting op artikel 19:16 wordt het volgende toegevoegd:
De onkostenvergoeding is bedoeld voor de vergoeding van de reiskosten van de
vrijwilligers.
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