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Kosten dienstverlening Sportwerkgever Fryslân en premies 2022 

 

 

Tarieven dienstverlening Sportwerkgever Fryslân: 

Overname werkgeverschap Personeel & Salarisadministratie  

Entreekosten   Geen    Geen 

Administratiekosten  € 19,00 per maand  € 24,20 per maand incl. BTW 

Uitvoeringskosten  8,5 % over de loonsom
1
 Geen 

Eigen risico bij ziekte
2
   tot de derde maand  volledig eigen risico 

 

Uitvoeringskosten over wedstrijd uren of extra gewerkte uren:  

6% over de loonsom 

 

Lidmaatschap werkgeversorganisatie Netwerk in de Sport:  

€ 75,- per organisatie per jaar.  

 

Vakantietoeslag: 

De vakantietoeslag bedraagt 8 % van het brutosalaris. 

 

Ziektedoorbetaling langdurig zieke medewerkers:  

Jaar 1 = 100%  Jaar 2 = 70%  

 

BTW richtlijnen Sportwerkgever Fryslân  

De dienstverlening is bij ‘Overname werkgeverschap’ van BTW vrijgesteld.  

Er zijn enkele uitzonderingen; de volgende richtlijnen zijn van toepassing:   

 

1. Er is een volledige BTW vrijstelling voor sporttechnisch kader dat werkzaam is bij 

sportverenigingen of stichtingen.  

2. Er wordt 9% BTW in rekening gebracht bij tennisleraren. De BTW wordt berekend over het 

totale bedrag van het brutosalaris en de werkgeverslasten voor de sociale verzekeringen.  

3. In alle andere gevallen wordt 21% BTW in rekening gebracht over het brutosalaris en de 

werkgeverslasten voor de sociale verzekeringen. 

4. Als de vereniging zelf werkgever blijft en Sportwerkgever Fryslân voert het dienstpakket 

‘Personeel en Salarisadministratie’ uit, wordt 21% BTW in rekening gebracht over de 

uitvoeringskosten.  

 

Premiepercentages Sociale Wetgeving: 

werkgever   werknemer 

WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) 7,05 %    0,00  

Whk (premie Werkhervattingskas)    1,90 %   0,00    

WW-Awf (Werkloosheidswet) Laag   2,70 %   0,00  

WW-Awf (Werkloosheidswet) Hoog
3
   7,70 %   0,00 

ZVW (Zorgverzekeringswet)    6,70 %    0,00 

 

Loonheffing/premie volksverzekeringen: 

Ingehouden wordt volgens bepaalde schijven: 

Tot AOW gerechtigde leeftijd               AOW gerechtigde  

€ 0   tot  € 35.472   37,07 %   19,17 %  

€ 35.473 tot  € 69.399    37,07 %   37,07 % 

€ 69.400  of  hoger    49,50 %   49,50 % 

 

 

1

 Bruto loon + werkgeverslasten sociale verzekeringen 

2

 Bij zwangerschap komen salariskosten voor rekening van het UWV 

3 Bij contract voor bepaalde geldt de WW premie hoog, bij onbepaalde tijd WW premie laag.  


