
  

 
Persbericht  
 

NUV en Belastingdienst tekenen Convenant Uitgeefsector 

 

Amsterdam, 26 juni 2013 – Vandaag hebben het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) en de 

Belastingdienst het zogeheten Convenant Uitgeefsector ondertekend. Dit koepelconvenant 

omvat, naast bestaande, nieuwe deelafspraken op fiscaal terrein voor de uitgeefsector. Met 

het convenant publiceren het NUV en de Belastingdienst op eenduidige wijze en op één 

centrale plaats alle gemaakte afspraken. Een nieuwe stap in het constructieve overleg 

tussen de beide partijen. 

 

Aanleiding voor de totstandkoming van het koepelconvenant is het horizontaal toezicht van de 

Belastingdienst. Lidbedrijven van het NUV en de aangesloten groepsverenigingen die één of 

meerdere collectieve deelafspraken uit het convenant naleven, komen in aanmerking voor een 

verminderd controleregime vanuit de Belastingdienst. 

 

Het koepelconvenant biedt zowel de Belastingdienst als lidbedrijven van het NUV en de 

groepsverenigingen een aantal grote voordelen. Zo maken zowel de eenduidige als de centrale 

publicatie van de gemaakte afspraken het voor alle partijen eenvoudiger om deze terug te 

vinden en om nieuwe deelafspraken in de toekomst aan het convenant toe te voegen. Tevens 

staan de rollen en verantwoordelijkheden van de diverse partijen duidelijk benoemd in het 

convenant. Het NUV stimuleert leden zich te committeren aan het convenant en tot naleving van 

de afspraken die daaronder vallen. 

 

Positief onderhandelingsresultaat 

Het koepelconvenant herbergt een bundeling van, veelal bestaande, afspraken op het gebied van 

de btw en loonheffingen. Nieuw in het convenant zijn de overeenkomsten over de btw bij 

combinatieproducten van nieuwsmedia. Daarnaast is in het convenant ‘Eigen Verklaring’ het 

norm-/toetsbedrag op jaarbasis verhoogd naar 8.400 euro (was 7.200 euro). Dit leidt tot een 

verdere administratieve lastenverlichting voor bedrijven en is één van de positieve resultaten 

van het overleg tussen het NUV en de Belastingdienst. 

 

------------------------------------------------ Einde bericht ------------------------------------------------------ 

 

 

 

http://www.nuv.nl/Uploads/2013/6/Convenant-Uitgeefsector-250613.pdf


  
 

 

 

Noot voor de redactie, niet ter publicatie: 

 

Voor meer informatie over het koepelconvenant kunt u contact opnemen met: 

 

- De heer R.W. Schets MBA, hoofd Sociale Zaken NUV 020-43 09 187 

- Mevrouw drs. C. van Dalen, secretaris Economische en Juridische Zaken NUV 020-43 09 168 

Een digitale foto is beschikbaar voor de pers via: 

http://www.nuv.nl/Uploads/2013/6/Ondertekening-Convenant-Uitgeefsector.jpg 

(©NUV). 

 

Over het NUV 

Het NUV is de branchevereniging voor uitgevers in Nederland. Het verbond behartigt de 

collectieve belangen van alle aangesloten bedrijven en vertegenwoordigt circa 90% van de 

Nederlandse uitgeefsector. Voor meer informatie: www.nuv.nl. 
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