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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De Belastingdienst heeft haar onderzoek over de loonaangifte 2015 bij Halte werk met een
definitief controlerapport afgerond en een naheffing vastgesteld.
Inleiding
Begin 2016 zijn er onregelmatigheden geconstateerd in de administratie van Halte Werk bij de
loonaangifte inkomstenbelasting 2015. Naar aanleiding van deze onregelmatigheden is de
Belastingdienst een boekenonderzoek gestart bij Halte werk, bestaande uit een aantal
steekproeven en controles door de belastingdienst in 2017, 2018 en 2019. Op 19 december 2019
heeft de belastingdienst haar definitieve controlerapport en naheffing vastgesteld.
Kernboodschap
De belastingdienst heeft de naheffingsaanslag over het jaar 2015 vastgesteld op totaal
€ 379.682,-. Dit bedrag is exclusief de belastingrente ad € 59.736,00. De Belastingdienst
onderkent dat het jaar 2015 een aanloopjaar is geweest, waarin drie administraties zijn
samengevoegd en werkwijzen nog onvoldoende op elkaar waren afgestemd. Ook constateert de
belastingdienst dat er vanaf halverwege 2015 adequate beheersmaatregelen zijn genomen. Zo
zijn protocollen, inrichtingen en processen verbeterd, waardoor kans op fouten is verminderd.
Hierdoor is de naheffing beperkt tot 2015.
Geen boete:
De Belastingdienst heeft geen boete opgelegd. Men concludeert dat er geen sprake is van een
vergrijp gezien de procedures en interne controles die halverwege 2015 zijn aangescherpt
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waardoor de eerder gemaakte fouten naar verwachting niet meer konden optreden. Er is wel
sprake van verzuim aangezien Halte werk de loonbelasting niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet
binnen de in de belastingwet gestelde termijn heeft afgedragen. In dat geval wordt bekeken of op
basis van het toen geldende boeteregime er een verzuimboete opgelegd moet worden. Gezien
de hoogte van het bedrag is dat niet van toepassing.
Consequenties
Geen gevolgen voor cliënten
De problemen zijn door Halte Werk begin 2016 zelf geconstateerd en hebben toen al geleid tot
een correctie van de jaaropgaven van de cliënten die het betrof. Deze opgelegde naheffing heeft
daarom geen gevolgen voor cliënten.
Verrekening naheffing:
De naheffing en belastingrente worden verdeeld volgens de in 2015 geldende verdeelsleutel. Dit
betekent voor Heerhugowaard dat een bedrag van € 87.844,- als last moet worden opgenomen
in de jaarrekening 2019.
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