
Loonheffingen. Premie WW. Indeling risicopremiegroep binnen Sector 52 

(Uitzendbureaus). Uitzendovereenkomsten met of zonder uitzendbeding. 

Toelichting van 6 februari 2023, nr. 2023-0000020757, op het niet instellen van beroep 

in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 20 december 2022, 

nrs. 21/01740 en 21/01741, ECLI:NL:GHAMS:2022:3699. 

Inhoudsindicatie uitspraak Hof: 

Naheffingsaanslagen LH onterecht opgelegd. Berekening premie sectorfonds WW 

overeenkomstig uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding is juist. 

De staatssecretaris stelt geen beroep in cassatie in. Ter toelichting merkt hij 

het volgende op: 

Aan belanghebbende, een uitzendbureau, zijn naheffingsaanslagen loonheffingen over de 

jaren 2013 en 2014 opgelegd. Reden daarvoor is dat volgens de Inspecteur sprake is 

van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding, wat tot gevolg heeft dat binnen Sector 

52 (Uitzendbureaus) het hoge premiepercentage voor de berekening van de premie 

sectorfonds WW van toepassing is. Belanghebbende meent dat sprake is van 

uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding, zodat het lage premiepercentage van 

toepassing is. Het Hof heeft geoordeeld dat sprake is van uitzendovereenkomsten zonder 

uitzendbeding in de zin van artikel 7:691, tweede lid, BW en dat deze overeenkomsten 

voor toepassing van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) in het geval van 

belanghebbende niet gelijk moeten worden gesteld aan uitzendovereenkomsten met 

uitzendbeding. Het gelijk is volgens het Hof daarom aan belanghebbende. 

 

De uitleg van overeenkomsten is voorbehouden aan de feitenrechter en daarom in 

cassatie beperkt toetsbaar. Het Hof heeft zijn oordeel dat sprake is van 

uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding naar mijn mening voldoende gemotiveerd. 

Zo hecht het Hof belang aan de opschriften van de litigieuze overeenkomsten, die 

slechts in een enkel geval spreekt van een “uitzendovereenkomst met uitzendbeding”, 

en het ontbreken van een voldoende duidelijke tekst met de strekking van het beding als 

bedoeld in artikel 7:691, tweede lid, BW, terwijl dit wel als een uitdrukkelijk vereiste 

geldt. Ook bij het oordeel dat de uitzendovereenkomsten voor toepassing van de Wfsv 

niet gelijk moeten worden gesteld aan uitzendovereenkomsten met uitzendbeding gaat 

het vooral om de feiten. De waardering daarvan is aan de feitenrechter en is, als gezegd, 

in cassatie beperkt toetsbaar. In dit kader kent het Hof mijns inziens terecht belang toe 

aan de omstandigheid dat de Regeling Wfsv in de litigieuze jaren ter zake uitdrukkelijk 

verwees naar artikel 7:691, tweede lid, BW. Het oordeel van het Hof is naar ik meen ter 



zake voldoende gemotiveerd. Het oordeel van het Hof in r.o. 5.5 over doel en strekking 

van de Wfsv in relatie tot het risico op instroom in de WW in het individuele geval vind ik 

ook niet onbegrijpelijk. Alles tezamen geeft de uitspraak van het Hof naar mijn mening 

geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is de uitspraak evenmin onbegrijpelijk. 

 

Gelet op het voorgaande verwacht ik van het instellen van beroep in cassatie geen 

succes. 

 


