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Geacht bestuur, 

 
Deze ledenbrief bevat de nieuwjaarswensen van het bestuur, de stand van zaken over de cao 

onderhandelingen, informatie over de omzetbelasting van de WSGO en de bereikbaarheid van het 

klantcontactcentrum in de komende kerstperiode. 

 

Eerste verenigingsjaar 

Het eerste verenigingsjaar van de WSGO is bijna voorbij. Een jaar dat door het coronavirus een 

andere wending kreeg. Zo was de eerste ALV van de vereniging digitaal. 

 

Het coronavirus heeft ook uw organisatie geraakt, het werk van uw organisatie en het wel en wee 

van uw medewerkers. Ook in 2021 zal het coronavirus nog de nodige impact hebben. 

In het licht van deze moeilijke omstandigheden wenst het bestuur van de WSGO u en uw 

medewerkers prettige kerstdagen en een mooi en gezond 2021. 

 

Cao onderhandelingen 

Vorige week vrijdag hebben de gemeentelijke werkgevers (VNG en WSGO samen) overlegd over 

de nieuwe Cao Gemeenten en de nieuwe Cao SGO. In deze derde onderhandelingsronde is 

gesproken over de harmonisatie van verlof, het vitaliteitsbeleid, de toelagen en het thuiswerkbeleid 

inclusief de mogelijkheid van een vergoeding. 

Werkgevers hadden graag dit jaar nog afspraken gemaakt, onder andere over thuiswerken. Er 

waren echter nog teveel verschillen tussen de wensen van partijen. Het overleg over een nieuwe 

cao wordt half januari hervat. 

  

Aan het bestuur van de leden 
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Omzetbelasting 

De WSGO heeft eerder dit jaar een vrijstelling aangevraagd voor de omzetbelasting bij de 

Belastingdienst. Wij voldoen namelijk aan alle in de wet gestelde eisen voor een vrijstelling. 

De Belastingdienst stelt zijn beslissing over ons verzoek tot vrijstelling van omzetbelasting echter 

keer op keer uit. De beoordelingstermijn is nu vastgesteld op februari 2021. 

 

Het bestuur van de WSGO verwacht een positief besluit van de Belastingdienst, desondanks wordt 

er toch een reservering voor een btw-afdracht op de balans gemaakt. Zolang het besluit nog niet 

officieel is vastgelegd, bestaat namelijk een kans dat alsnog btw moet worden afgedragen over 

2020. Voor de contributie over 2021 betekent dit dat de facturatie wordt uitgesteld tot na de 

beslissing van de Belastingdienst. Zodra er meer nieuws is, wordt u geïnformeerd.  

 

Bereikbaarheid Klantcontactcentrum 

De WSGO is tot het eind van het jaar bereikbaar voor vragen. Vanaf 21 december is er wel een 

beperkte personele bezetting. Houd er daarom rekening mee dat de kans groot is dat uw vraag in 

loop van de eerste week van januari wordt beantwoord.  

 

De week voor kerst 

Van maandag 21 t/m donderdag 24 december is de WSGO gewoon bereikbaar via het 

telefoonnummer 070 - 373 87 00 of de mailbox info@wsgo.nl  

 

De week na kerst 

Van maandag 28 t/m vrijdag 1 januari kunt u uw vragen aan de WSGO alléén stellen via de 

mailbox: info@wsgo.nl Vanaf maandag 4 januari 2021 staan wij weer voor u klaar. 

 

Vragen? 

Voor informatie kunt u terecht op www.wsgo.nl en bij vragen kunt u contact opnemen met de 

WSGO via 070 – 373 87 00 of info@wsgo.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 

 

Janine Jongepier 

Secretaris WSGO 
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