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Geachte heer, mevrouw,
De Wet vermindering afdracht loonbelasting (WVA) bevat een waardevolle fiscale faciliteit, die bedrijven
stimuleert om leer(werk)plekken aan te bieden. Het Belastingplan 2013 had wijzigingsvoorstellen voor de
WVA onderwijs met ingrijpende en ongewenste administratieve gevolgen. Beroepsonderwijs en
georganiseerd bedrijfsleven, verenigd in SBB, zijn verheugd dat deze tijdelijke aanpassing in de WVA
onderwijs niet wordt doorgevoerd1.
Met deze brief vragen wij echter uw aandacht voor het vervolg. In het Regeerakkoord staat dat de WVA
onderwijs in 2014 verdwijnt en dat daarvoor in de plaats een subsidieregeling komt die door het ministerie
van OCW moet worden uitgewerkt. Een fiscaal instrument wordt omgezet naar een subsidie-instrument. In
plaats van een eenvoudig, duurzaam en afgeslankt fiscaal instrument voor bedrijven zónder de
administratieve lasten, met waarborgen en controles die er voor zorgen dat misbruik niet meer mogelijk is,
komt er nu een subsidieregeling, die aan administratieve lasten bij de werkgever én uitvoeringskosten vele
malen duurder zal zijn dan een goed ingerichte fiscale aftrekregeling.
De WVA moet gebruikt kunnen blijven worden waarvoor het bedoeld is: het stimuleren van bedrijven om
leer(werk)plekken beschikbaar te stellen. Dat is nog eens extra van belang in een slechte economie waarin
bedrijven het moeilijk hebben en waardoor het aantal leer-/werkplaatsen per definitie minder wordt dan
noodzakelijk. In de leerbedrijven kunnen mbo-studenten een prima (betaalde) leer(werk)plek verkrijgen en
gelijktijdig hun diploma halen.
SBB is met het Kabinet van mening dat oneigenlijk gebruik van de WVA moet worden tegengegaan.
De volgende aanpassingen zorgen er voor dat dit misbruik niet meer mogelijk is:
De verplichting een diploma te halen (is nu al per wet geregeld)
De verplichting om voor een bbl-opleiding minimaal 200 uur begeleide onderwijstijd te programmeren
per jaar. Dit wetsvoorstel ligt in de Tweede Kamer.
De verplichting om een programma in te richten volgens de nominale studieduur (wetsvoorstel ligt in
Tweede Kamer).
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SBB is graag bereid om in goed overleg met het ministerie van Financiën te werken aan een voorstel om
deze regels aan te passen en aan te scherpen en tegelijkertijd aan een goed toegespitst fiscaal instrument
voor de WVA in plaats van de voorgestelde subsidieregeling.
Met vriendelijke groet,

Jan van Zijl
voorzitter

cc. Vaste Kamercommissie voor OCW, minister van OCW, minister van Financiën
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