In loondienst in de Gouden Kooi
26 april 2011
De Gouden Kooi was als tv-programma opmerkelijk én omstreden, en dat geldt ook voor
de fiscale afloop van deze reallifesoap. Terror Jaap, de winnaar – de man die het langst in
de Gouden Kooi bleef zitten door zijn mededingers weg te pesten – moet de hoofdprijs
van € 1.351.000 delen met de fiscus: er is sprake van loon uit dienstbetrekking. Een
weggestemde deelneemster krijgt alsnog een prijs: zij heeft recht op een WW-uitkering.
De Hoge Raad heeft bijna drie jaar na de laatste uitzending – de finale van de Gouden
Kooi werd op 22 mei 2008 uitgezonden – beslist dat de deelnemers aan het tv-programma
in loondienst waren bij Talpa Producties B.V. Met alle fiscale gevolgen van dien......
De deelnemers aan het tv-programma De Gouden Kooi kwamen met Talpa Producties B.V. overeen
dat zij (vanaf eind september 2006) werden opgesloten in een luxe villa in Eemnes en dat zij 24 uur
per dag op televisie gevolgd konden worden. De opdracht was om zo lang mogelijk in de villa te
blijven. Deelnemers konden afvallen doordat ze werden weggepest of om persoonlijke reden
opgaven, of doordat hun medespelers of het tv-kijkend publiek ze wegstemden. De deelnemer die
het langste in de villa verbleef ging met ruim € 1,3 mln naar huis.
De deelnemers moesten zich schriftelijk akkoord
verklaren met het format en de spelregels van het
tv-programma, en de aanvullingen en wijzigingen die
Talpa hierop zou aanbrengen. Ook waren zij verplicht
om de instructies en ordemaatregelen op te volgen
die door Talpa werden gegeven. Talpa betaalde iedere
deelnemer een schadeloosstelling van € 2.250 voor
iedere maand die hij of zij in de villa had
doorgebracht. Al deze spelregels waren vastgelegd in
de ‘overeenkomst van opdracht’ tussen Talpa en de
deelnemers. Daarin was expliciet bepaald dat partijen
niet de bedoeling hadden om een
arbeidsovereenkomst te sluiten, en dat het
arbeidsrecht niet van toepassing was.
De Hoge Raad heeft, bijna drie jaar na de laatste
uitzending van De Gouden Kooi, beslist dat de
arbeidsverhouding tussen Talpa en de deelnemers toch wel een arbeidsovereenkomst was. De
deelnemers waren verplicht om persoonlijk arbeid te verrichten, Talpa moest loon (de
‘schadeloosstelling’) betalen, en er bestond een gezagsverhouding tussen Talpa en de deelnemers.
Die gezagsverhouding bleek uit de overeenkomst van opdracht, maar vooral ook uit de wijze waarop
de partijen inhoud en invulling aan deze overeenkomst hadden gegeven tijdens het verloop van de
tv-uitzendingen.
Deze uitspraak brengt vreugde en verdriet. Vreugde bij de deelneemster die in juli 2007 voortijdig
werd weggestemd uit de villa: zij heeft recht op een WW-uitkering. Verdriet bij de winnaar: Terror
Jaap moet zijn hoofdprijs van € 1.351.000 als loon uit dienstbetrekking delen met de fiscus.
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Commentaar
Deze uitspraak zal voor veel tv-kijkers een verrassing zijn. Wie had kunnen denken dat het verblijf
en het sarren van je medespelers in een Gouden Kooi als ‘werken’ kan worden aangemerkt? En dat
je daarmee recht kunt krijgen op een WW-uitkering?
Het UWV heeft lang geprobeerd de uitkering tegen te houden, maar Rechtbank Zwolle, de Centrale
Raad van Beroep en in cassatie de Hoge Raad waren unaniem in hun opvatting dat er sprake is van
een arbeidsovereenkomst. Deze uitspraak treft ook Terror Jaap. Rechtbank Den Haag heeft medio
2010 beslist dat zijn hoofdprijs belastbaar loon is; tegen die uitspraak loopt nog een
beroepsprocedure. Na dit arrest staat wel vast dat die procedure voor hem niet meer goed kan
aflopen.
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