
                                                                                                                                              

BTW-scenario’s Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap 

26-mei-2015 

Hierna worden de btw-scenario’s uiteengezet van de verschillende samenwerkingsvormen tussen 

onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, opgesteld en met medewerking van Mike Raafs (Raafs Fiscaal), Henk 

Kuppens (MBO Raad), Aldert Jonkman (Vereniging Hogescholen) en Pieter Moerman (Platform Bèta Techniek).  

1 Achtergrond 

De Rijksoverheid streeft naar het realiseren van een concrete samenwerking tussen ondernemers, onderwijs 

en overheid. Het motief daarvoor is helder. Samenwerken tussen verschillende partijen, publiek en privaat, 

blijkt immers noodzakelijk om aan de vragen van de huidige – en de komende – economie en arbeidsmarkt te 

voldoen en vormt daarom één van de randvoorwaarden voor het welslagen van het concept van de Centra. In 

de Centres of expertise (CoE) en Centra voor innovatief vakmanschap (CIV) werken ondernemers, 

wetenschappers, docenten en studenten samen om de kwaliteit van het technische onderwijs te bevorderen. 

De CIV’s zijn er voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), de CoEs voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). 

Doel van de Centra zijn publiek-private samenwerkingsverbanden, waarbij zowel private als publieke partners 

invloed hebben op de doelstellingen, activiteiten en richting van de Centra. Dit wordt geformuleerd als 

‘gedeeld eigenaarschap’ of mede-eigenaarschap. De governance vorm is niet vormgegeven: dit betekent dat 

elk Centrum – afhankelijk van de partners en omgeving – een eigen governance vorm ontwikkelt. Veel Centra 

zijn gestart via een ad-hoc samenwerking en werken nu toe naar een meer structurele vorm van 

samenwerking. Bij de vormgeving zijn er ook diverse fiscale consequenties, waarbij de btw in deze notitie 

wordt uitgelicht. 

Deze notitie is via de volgende lijnen opgebouwd: 

- Ten eerste wordt de btw-problematiek uiteengezet (hoofdstuk 2).  

- Ten tweede wordt ingegaan op het btw-ondernemerschap en de samenwerkingsvormen (hoofdstuk 

3). 

- Ten derde wordt ingegaan op de vormgeving van een Centrum als entiteit (hoofdstuk 4) en de daarbij 

behorende fiscale consequenties en mogelijke oplossingsrichtingen. Hierbij worden tevens enkele 

huidige casussen besproken, die nu spelen binnen Centra. 

- Ten vierde wordt ingegaan op de vormgeving van een Centrum onder de vlag van de 

onderwijsinstelling, de daarbij behorende fiscale consequenties en mogelijke oplossingsrichtingen 

(hoofdstuk 5). 

- Ten vijfde wordt ingegaan op de positie van overheidssubsidies voor Centra (hoofdstuk 6). 

- En tot slot worden procesaanbevelingen gedaan over de vervolgstappen. 

  



                                                                                                                                              
2 Btw-problematiek 

Onderwijsinstellingen kwalificeren in de regel als btw-ondernemer. Het verstrekken van onderwijs is echter in 

beginsel een btw-vrijgestelde prestatie. Dit houdt in dat onderwijsinstellingen geen btw zijn verschuldigd, maar 

ook de toerekenbare inkoop-btw die aan hun in rekening wordt gebracht niet in aftrek kunnen brengen. Bij 

samenwerking via CoEs/CIV’s hebben onderwijsinstellingen er belang bij dat vanuit de samenwerking geen btw 

in rekening wordt gebracht. Die btw vormt voor de onderwijsinstellingen immers een kostenpost.  

Als de prestaties van de CoEs/CIV’s aan de onderwijsinstellingen btw-vrijgesteld zijn, hebben de CoEs/CIV’s er 

belang bij dat op de prestaties die zij inkopen geen btw drukt. Vanuit dit oogpunt is het eveneens wenselijk dat 

de prestaties van de onderwijsinstellingen aan de CoEs/CIV’s btw-vrijgesteld zijn, voor zover de CoEs/CIV’s de 

prestaties gebruiken voor btw-vrijgestelde activiteiten. Dat geldt temeer indien het prestaties betreft waarop 

(vrijwel) geen inkoop-btw drukt, zoals personeelskosten. Indien ter zake van het ter beschikking stellen van 

personeel door een onderwijsinstelling namelijk 21% btw is verschuldigd, die CoEs/CIV’s niet in aftrek kunnen 

brengen, is sprake van een kostprijsverhoging van 21%.  

Voorbeeld 1: onderwijsinstellingen, centra verrichten btw-belaste prestaties  

Onderwijsinstellingen verrichten btw-belaste prestaties aan de centra voor 100 ex btw. De hieraan 

toerekenbare inkoop-btw bedraagt slechts 2, aangezien de kosten grotendeels bestaan uit 

personeelskosten, waarop geen inkoop-btw drukt. De CoEs/CIV’s verrichten voor 75 ex btw btw-belaste 

prestaties aan de onderwijsinstellingen.  

De onderwijsinstellingen zijn 21 btw verschuldigd en mogen 2 aan inkoop-btw in aftrek brengen. Per 

saldo moeten de onderwijsinstellingen 19 aan btw betalen aan de belastingdienst. De centra zijn 15,75 

aan btw verschuldigd en mogen 21 aan inkoop-btw in aftrek brengen. De CoEs/CIV’s mogen 5,25 aan 

btw terugvragen.  

De onderwijsinstellingen kunnen de door de centra in rekening gebrachte 15,75 aan btw (vrijwel) niet 

in aftrek brengen, aangezien die btw (voornamelijk) is toe te rekenen aan het verstrekken van btw-

vrijgesteld onderwijs.  

De totale btw als kostenpost bedraagt in deze situatie 10,50. 

 

Voorbeeld 2: onderwijsinstellingen, centra verrichten btw-vrijgestelde prestaties  

Onderwijsinstellingen verrichten btw-vrijgestelde prestaties aan de CoEs/CIV’s voor 100. De hieraan 

toerekenbare inkoop-btw bedraagt 2. De CoEs/CIV’s verrichten voor 75 btw-vrijgestelde prestaties aan 

de onderwijsinstellingen. 

De onderwijsinstellingen zijn geen btw verschuldigd en mogen de 2 aan inkoop-btw niet in aftrek 

brengen. De CoEs/CIV’s zijn geen btw verschuldigd. 

De totale btw als kostenpost bedraagt in deze situatie 2. 

De btw is in de eerste situatie (btw-belaste activiteiten) dus een wezenlijk hogere kostenpost dan in de 

tweede situatie (btw-vrijgestelde activiteiten).  

Voor prestaties tussen de samenwerking via CoEs/CiV’s en het bedrijfsleven geldt in beginsel het 

tegenovergestelde. Bedrijven verrichten in de regel namelijk uitsluitend btw-belaste activiteiten, waardoor zij 



                                                                                                                                              
de aan hen in rekening gebrachte inkoop-btw in aftrek kunnen brengen. Het is voor de deelnemende bedrijven 

dan ook niet wenselijk dat zij btw-vrijgestelde prestaties gaan verrichten aan de CoEs/CIV’s. Dat zou namelijk 

met zich brengen dat zij de aan de btw-vrijgestelde prestaties toerekenbare inkoop-btw niet in aftrek zouden 

kunnen brengen. Bovendien zouden de bedrijven in dat geval hun btw-administratie zodanig moeten 

aanpassen, dat de btw-belaste en btw-vrijgestelde prestaties zouden moeten worden onderscheiden.  

Daarnaast is het wenselijk dat de CoEs/CIV’s hun prestaties btw-belast verrichten aan de deelnemende 

bedrijven. Die bedrijven kunnen de inkoop-btw immers in aftrek brengen en het verrichten van btw-

vrijgestelde prestaties door de CoEs/CIV’s kan uiteindelijk cumulatie van btw met zich meebrengen. Voor de 

CoEs/CIV’s heeft het zowel verrichten van btw-belaste als van btw-vrijgestelde prestaties wel tot gevolg dat zij 

een zodanige btw-administratie zullen moeten voeren, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen de btw-

belaste en btw-vrijgestelde activiteiten.  

Voorbeeld van cumulatie van btw  

De CoEs/CIV’s verrichten btw-vrijgestelde prestaties aan het bedrijfsleven voor 100. Hierin is 10 aan 

voor de CoEs/CIV’s niet aftrekbare inkoop-btw begrepen. Het bedrijfsleven wentelt deze kosten af in 

hun btw-belaste activiteiten. Stel dat de vergoeding voor btw-belaste activiteiten 500 ex btw bedraagt. 

Hierin is dus 10 aan niet aftrekbare inkoop-btw begrepen. Over die 10 niet aftrekbare inkoop-btw 

wordt vervolgens weer btw berekend en leidt dus tot onwenselijke cumulatie van btw.  

Er zijn ook bedrijven die deelnemen aan de CoEs/CIV’s en overwegend btw-vrijgestelde prestaties 

verrichten. Hierbij kan worden gedacht aan zorginstellingen. In deze situatie is het wenselijk dat de 

CoEs/CIV’s btw-vrijgestelde prestaties verrichten voor zover deze aan de btw-vrijgestelde prestaties 

van de zorginstellingen zijn toe te rekenen. De zorginstellingen kunnen die inkoop-btw immers niet in 

aftrek brengen.   



                                                                                                                                              
3 Btw-ondernemerschap en samenwerkingsvormen 

 Samenwerkingsvormen 3.1

De CoEs en CIV’s (hierna: CoE/CIV) worden via samenwerkingsovereenkomsten en/of afzonderlijke 

rechtspersonen vormgegeven. De meest voorkomende samenwerkingsvormen zijn BV’s en stichtingen. Verder 

zijn er samenwerkingsovereenkomsten zonder rechtsvorm, met meestal een afzonderlijke kostenplaats binnen 

een onderwijsinstelling. Deze samenwerkingsverbanden kunnen beschikken over eigen briefpapier, eigen 

logo’s, eigen websites e.d. De deelnemers verrichten zowel tegen vergoeding prestaties aan de CoE/CIV als ‘in 

kind’. Bij ‘in kind’ kan worden gedacht aan het ter beschikking stellen van docenten, lectoren, ondersteunend 

personeel, technologie, locaties en het doorberekenen van kosten, zoals administratiekosten en overhead- en 

huisvestingskosten.  

De CoE/CIV verricht ook prestaties aan de deelnemers. Hierbij kan worden gedacht aan het verrichten van 

onderzoek, het verstrekken van onderwijs en het bieden van stageplekken. Voor deze prestaties ontvangt de 

CoE/CIV periodiek bijdragen van de onderwijsinstellingen en vergoedingen van de opdrachtgevers (bedrijven). 

De CoE/CIV ontvangt tevens subsidies van de Rijksoverheid (via Platform Bèta Techniek).  

 Kwalificeert CoE/CIV als afzonderlijke btw-ondernemer (entiteit)? 3.2

Voor de btw rijst allereerst de vraag of een CoE/CIV kwalificeert als btw-ondernemer. Alleen als btw-

ondernemer kunnen de prestaties van een CoE/CIV immers belast zijn met btw. Voor de btw is een ieder 

ondernemer, die een bedrijf zelfstandig uitoefent. Als gevolg daarvan kan een ieder (ongeacht de rechtsvorm), 

die duurzaam (meer dan één maal) deelneemt aan het economisch verkeer (een prestatie verricht tegen 

vergoeding) een btw-ondernemer zijn. Of voor de CoE/CIV een apart rechtsvorm is opgericht is derhalve niet 

van belang. Wel is van belang of de CoE/CIV als zodanig naar buiten optreedt en als samenwerking 

overeenkomsten mag sluiten 
1
. In dat geval is sprake van een afzonderlijke entiteit voor de btw. Voor de btw 

dient een onderscheid te worden gemaakt tussen samenwerkingsvormen, die leiden tot een entiteit (btw-

ondernemer) en samenwerkingsvormen, die niet leiden tot een entiteit (geen btw-ondernemer)
2
.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
1
 Voor een toelichting op het btw-ondernemersbegrip verwijzen wij naar bijlage I. 

2
 Voor een toelichting op het begrip entiteit verwijzen wij naar bijlage I. 

Samenwerkingsverband = entiteit 

Figuur 1 

Onderwijsinstelling Onderwijsinstelling Bedrijven 

Markt CoE/CIV 



                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Samenwerkingsvorm is een entiteit 

Een groot deel van de Centra kiest voor een samenwerkingsvorm als aparte entiteit, waarmee onder die vlag 

de activiteiten worden uitgevoerd. Dit is een uiting van de publiek-private samenwerking.  

Let op: via een aparte entiteit/buitenboordmotor opereren – bewust buiten de reguliere onderwijsinstelling 

gepositioneerd –  is in veel gevallen een expliciete voorwaarde voor de participatie van bedrijven/werkveld. 

 Btw-plicht 4.1

De CoE/CIV wordt voor de btw aangemerkt als een ieder
3
 en is daarmee btw-plichtig. Uitgangspunt is dat de 

CoE/CIV prestaties tegen vergoeding gaat verrichten. De onderlinge prestaties tussen de CoE/CIV, de 

onderwijsinstellingen en bedrijven dienen op hun fiscale merites te worden getoetst.  

4.1.1 CoE/CIV verricht prestaties aan onderwijsinstellingen 

De CoE/CIV verricht prestaties aan onderwijsinstellingen, waaronder het verrichten van onderzoek, het 

verstrekken van onderwijs en het bieden van stageplekken. Voor deze prestaties ontvangt de CoE/CIV 

periodiek bijdragen van de onderwijsinstellingen. Het verstrekken van onderwijs en de met het onderwijs nauw 

samenhangende diensten zijn btw-vrijgesteld.
4
 Aangezien btw-vrijstellingen echter eng moeten worden 

uitgelegd
5
, zijn  de volgende prestaties verricht door de CoE/CIV in beginsel van rechtswege btw-belast: 

 het maken van reclame; 

 bemiddelen bij verrichten van onderzoek; 

 verrichten van onderzoek of opdrachten; 

 werving van studenten. 

                                                                 
3
 Een afzonderlijke rechtspersoon (stichting, bv, coöperatie) of samenwerkingsovereenkomst, die zelfstandig naar buiten 

toe optreedt. Wij gaan ervan uit dat een CoE/CIV niet wordt vormgegeven via een personenvennootschap (maatschap, vof 

of cv).  
4
 Artikel 11, lid 1, onderdeel o, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet OB).  

5
 Zie bijvoorbeeld het arrest van het Hof van Justitie van 14 juni 2007, Horizon College, C-434/05, ECLI:EU:C:2007:343.  

Bedrijf 

Samenwerkingsverband ≠ entiteit 

Onderwijsinstelling 

CoE/CIV 

Figuur 2 

Onderwijsinstelling 

CoE/CIV 



                                                                                                                                              
Voor zover de btw, die de CoE/CIV aan de onderwijsinstelling  in rekening brengt, is toe te rekenen aan btw-

vrijgesteld onderwijs kunnen de onderwijsinstellingen deze btw niet in aftrek brengen en vormt de btw 

daardoor een kostenpost. In zoverre is het dan ook wenselijk dat de CoE/CIV de prestaties zonder btw verricht 

aan de onderwijsinstellingen. Indien de CoE/CIV btw-vrijgestelde prestaties verricht, kan zij de hieraan 

toerekenbare inkoop-btw echter niet in aftrek brengen.   

Praktijkvoorbeeld van onwenselijke btw-heffing: 

Een btw-inspecteur van de eenheid te Maastricht heeft ten aanzien van een CoE in de vorm van een bv 

het standpunt ingenomen dat de CoE een btw-belaste prestatie verricht voor de cofinanciering door 

onderwijsinstellingen. Gevolg is dat de CoE aan de onderwijsinstellingen btw in rekening moet brengen, 

die voor de onderwijsinstellingen een kostenpost vormt. Het standpunt is op geen enkele wijze 

onderbouwd en leidt tot een btw-nadeel van circa € 312.000.  

Mogelijke oplossingen waardoor btw-heffing ter zake van de prestaties van de CoE/CIV aan de 

onderwijsinstellingen kan worden voorkomen, zijn: 

 Toepassing van de btw-vrijstelling voor samenwerkingsverbanden (de koepelvrijstelling); 

 Toepassing van het leerstuk van kosten voor gemene rekening; 

 Toepassing van het EDM-arrest; 

 CoE/CIV aanwijzen als btw-vrijgestelde onderwijsinstelling; 

 De nauw met onderwijs samenhangende activiteiten uitbreiden; 

 Buitenwettelijke goedkeuring; 

 Fiscale eenheid voor de btw (btw-fiscale eenheid) tussen CoE/CIV en onderwijsinstelling. 

Praktijkvoorbeeld: 

Er is één btw-fiscale eenheid gevormd tussen een CIV en een onderwijsinstelling, waardoor btw-heffing 

over de onderlinge prestaties achterwege blijft. Deze btw-fiscale eenheid is eerst geaccordeerd en 

wordt nu door de btw-inspecteur van de eenheid te Eindhoven betwist. 

Voor een uitgebreide toelichting op de mogelijke oplossingen, zie bijlage I. 

4.1.2 Prestaties richting deelnemende bedrijven en derden 

De prestaties die de CoE/CIV aan bedrijven e.d. verrichten, dienen per afzonderlijke prestatie te worden 

getoetst. Daarbij zijn de onderwijsprestaties meestal btw-vrijgesteld en de opdrachten (projecten en 

onderzoeken) btw-belast. Indien bedrijven de inkoop-btw in aftrek kunnen brengen, heeft btw-heffing de 

voorkeur. De btw leidt immers niet tot een kostenpost bij de bedrijven.  

Indien de inkoop-btw daarentegen betrekking heeft op btw-vrijgestelde activiteiten van bedrijven, zoals 

zorginstellingen, banken, verzekeraars e.d. dan heeft het de voorkeur dat de prestaties van CoEs/CIV’s niet 

belast zijn met btw. Mogelijke oplossingen waardoor btw-heffing ter zake van de prestaties van de CoE/CIV aan 

de niet aftrekgerechtigde bedrijven kan worden voorkomen, zijn hetzelfde als voor prestaties aan de 

onderwijsinstellingen. Voor de oplossingen wordt dan ook verwezen naar de vorige paragraaf.  

4.1.3 Onderwijsinstellingen en bedrijven verrichten prestaties aan CoE/CIV tegen vergoeding 

Onderwijsinstellingen en bedrijven verrichten tegen vergoeding prestaties aan de CoE/CIV, waaronder het ter 

beschikking stellen van docenten, ondersteunend personeel, technologie en locaties. In beginsel zijn onder 

andere de volgende prestaties btw-belast: 

 Verzorging van de administratie van CoE/CIV door onderwijsinstelling; 



                                                                                                                                              
 Het ter beschikking stellen van personeel. Het betreft hier detacheren van personeel door een 

onderwijsinstelling naar de CoE/CIV.
6
  

 Het verrichten van onderzoek.  

Dat deze prestaties btw-belast zijn, levert geen problemen op als de CoE/CIV uitsluitend btw-belaste prestaties 

verricht. Het wordt echter een probleem als de btw-belaste prestaties van de onderwijsinstellingen aan btw-

vrijgestelde prestaties van de CoE/CIV zijn toe te rekenen. De btw vormt dan een kostenpost voor de CoE/CIV.  

Praktijkvoorbeeld: 

Een btw-inspecteur van de eenheid te Arnhem heeft ten aanzien van een CoE het standpunt ingenomen 

dat onderzoek dat jaarlijks door bedrijven wordt uitbesteed aan drie hbo-instellingen belast is met btw. 

Verder acht hij de stagevergoedingen voor studenten, die via een ander CoE lopen, eveneens btw-

belast. Aangezien de bedrijven volledig recht op aftrek hebben, is het geen probleem dat het CoE btw in 

rekening brengt. Het betreft samenwerkingsverbanden die juridisch niet zijn benoemd, maar tot stand 

zijn gekomen door een samenwerkingsovereenkomst en als zodanig naar buiten optreden en de 

deelnemers namens het samenwerkingsverband overeenkomsten sluiten.  

Mogelijke oplossingen, waardoor btw-heffing ter zake van de prestaties van de onderwijsinstellingen aan de 

CoE/CIV kan worden voorkomen zijn: 

 Toepassing en verruiming van de onderwijsvrijstelling en uitbreiding begrip ‘nauw met onderwijs 

samenhangende activiteiten’; 

 Toepassing van het leerstuk kosten voor gemene rekening; 

 Toepassing van het EDM-arrest; 

 Uitbreiding van de goedkeuring voor terbeschikkingstelling van wetenschappelijk personeel naar 

mbo’s en hbo’s en de CoE/CIV; 

 Uitbreiding goedkeuring arbeidsmobiliteit onderwijspersoneel; 

 Ter beschikking stellen van onderwijspersoneel door een onderwijsinstelling aan de CoE/CIV; 

 Buitenwettelijke goedkeuring; 

 Fiscale eenheid voor de btw tussen CoE/CIV en onderwijsinstelling.   

4.1.4 In Kind bijdragen 

Het komt ook voor dat onderwijsinstellingen en bedrijven de hiervoor aangehaalde prestaties in natura (in 

kind) aan de CoE/CIV verrichten. De inzet van personeel, bedrijfsmiddelen, e.d. zijn niet relevant voor de btw 

(niet belastbaar), als hier tegenover geen rechtstreeks daarmee in verband staande vergoedingen zijn te 

onderkennen. De betrokken partijen dragen in dat geval bij aan de financiering van de CoE/CIV door de inzet 

van het personeel en bedrijfsmiddelen
7
.  

 

 

                                                                 
6
 In het CITO-arrest van de Hoge Raad was de terbeschikkingstelling van docenten door een onderwijsinstelling aan CITO 

voor het maken van opgaven voor het eindexamen aan te merken als nauw met onderwijs samenhangende diensten. 

Daaraan deed niet af dat CITO geen onderwijsinstelling was. Hoge Raad 30 juli 2014, nr. 08/03624, 

ECLI:NL:HR:2010:BK3786. 
7
 Voor dit standpunt kan steun worden gevonden in de Europese jurisprudentie: Hof van Justitie 27 januari 2000, Heerma, 

C-23/98, ECLI:EU:C:2000:46; Hof van Justitie 26 juni 2003, KapHag, C-442/01, ECLI:EU:C:2003:381. Voor een verdere 

toelichting verwijzen wij naar bijlage I. 



                                                                                                                                              
 

Praktijkvoorbeeld 1 

 

Een btw-inspecteur van de eenheid te Enschede heeft ten aanzien van een CIV in de vorm van een coöperatie de 

volgende standpunten ingenomen: 

 De aan het CIV verstrekte subsidies door een samenwerkingsverband van gemeenten, een provincie en het 

ministerie van OCW zijn niet btw-belastbaar. 

 Tegenover het ontwikkelen van nieuwe opleidingen is geen tegenprestatie te onderkennen en wordt niet 

toegekomen aan btw-heffing. De hieraan toerekenbare inkoop-btw is niet aftrekbaar.  

 Tegenover de inzet van personeel van een onderwijsinstelling en personeel en machines van een bedrijf 

voor het CIV is geen rechtstreeks daarmee in verband staande vergoeding te onderkennen. Aan btw-heffing 

wordt om die reden niet toegekomen.  

 De CIV kan de inkoop-btw toerekenbaar aan het mogelijk maken dat onderwijs en praktijk beter op elkaar 

aansluiten niet in aftrek brengen.  

 Het tegen vergoeding verzorgen van congressen is belast met btw. De hieraan toerekenbare inkoop-btw is 

aftrekbaar. Ter zake van het om niet verzorgen van congressen is geen btw verschuldigd. De hieraan 

toerekenbare inkoop-btw is niet aftrekbaar.  

 De btw op de algemene kosten is aftrekbaar voor zover toerekenbaar aan het btw-belast geven van 

congressen. De mate van aftrek moet worden bepaald op basis van de pre pro rata.  

 

Praktijkvoorbeeld 2: 

 

Een btw-inspecteur van de eenheid te Enschede heeft ten aanzien van twee CoEs, waarbij het 

samenwerkingsverbanden betreft die juridisch niet zijn benoemd, maar tot stand zijn gekomen door een 

samenwerkingsovereenkomst en als zodanig naar buiten optreden en de deelnemers namens de 

samenwerkingsverbanden overeenkomsten sluiten, de volgende standpunten ingenomen: 

 De Rijksbijdrage en subsidiegelden die door de penvoerder worden ontvangen en op basis van de 

projectbegrotingen worden verdeeld over de samenwerkingspartners, wordt gezien als onbelastbare 

doorbetaling. Er is in zoverre geen sprake van prestaties tegen vergoeding. 

 De inbreng van arbeid en kapitaal (alsmede gebruik en genot van aan de samenwerkingspartners in 

eigendom toebehorende zaken en/of rechten) door de samenwerkingspartners in de CoEs vindt intern dan 

wel in de kapitaalsfeer plaats. Btw-heffing blijft derhalve achterwege. Dit betreft o.a. de inbreng van:  

 Cofinanciering (bij de samenwerkingspartners gedekt door eigen middelen)  

 Projectkosten (bij de samenwerkingspartners gedekte door geoormerkte rijksbijdrage)  

 Financiële middelen (bij de samenwerkingspartners gedekt door geoormerkte rijksbijdrage) 

 De inzet door projectdeelnemers (bedrijfsleven en/of andere instellingen en organisaties) die in het kader 

van cofinanciering in de projectbegrotingen wordt meegerekend, wordt geacht door de projectdeelnemers 

zonder tegenprestatie vanuit het samenwerkingsverband plaats te vinden. De bedrijven bezigen deze inzet 

in het kader van hun eigen activiteiten. 

 Indien en voor zover in het kader van de CoEs activiteiten jegens derden (niet zijnde deelnemers in het 

samenwerkingsverband) tegen vergoeding worden verricht, waarvoor geen btw-vrijstelling van toepassing 

is (bijvoorbeeld contractresearch), treedt het betreffende samenwerkingsverband op als btw-ondernemer 

en is ter zake btw verschuldigd. De CoEs zullen zich dan als btw-ondernemer moeten melden bij de 

belastingdienst. 

 Als op enig moment met een projectdeelnemer (veelal bedrijfsleven) wordt afgesproken dat te 

ontwikkelen producten gezamenlijk eigendom worden c.q. gezamenlijk worden geëxploiteerd, ontstaat 

een situatie waarbij in overleg met de belastingdienst moet worden getoetst hoe hiermee in het licht van 

de hiervoor beschreven afspraken moet worden omgegaan. 



                                                                                                                                              
5 Samenwerkingsvorm is geen entiteit 

 Btw-plicht 5.1

De CoE/CIV wordt voor de btw niet aangemerkt als een ieder
8
 en is daarmee niet zelfstandig btw-plichtig. De 

CoE/CIV is als het ware gewoon een onderdeel van de onderwijsinstellingen. Daarmee dienen alleen de 

onderlinge prestaties van de onderwijsinstellingen en de prestaties van de onderwijsinstellingen voor derden 

(bedrijven) op hun fiscale merites te worden getoetst.  

5.1.1 Onderlinge prestaties onderwijsinstellingen 

Doordat de CoE/CIV niet kwalificeert als btw-ondernemer, dient te worden beoordeeld of de 

onderwijsinstellingen onderling btw-prestaties verrichten. Van btw-prestaties is sprake als 

onderwijsinstellingen onderling prestaties tegen vergoeding verrichten, waarbij kan worden gedacht aan het 

ter beschikking stellen van docenten, ondersteunend personeel, technologie en locaties. Onder andere de 

volgende prestaties tegen vergoeding zijn in beginsel btw-belast: 

 Verzorging van de administratie van CoE/CIV door onderwijsinstelling; 

 Het verrichten van onderzoek. 

Indien een onderwijsinstelling de in rekening gebrachte btw ter zake van een belaste prestatie van een andere 

onderwijsinstelling niet in aftrek kan brengen, werkt deze btw kostprijsverhogend. In dat geval is btw-heffing 

dan ook onwenselijk.  

Wanneer sprake is van samenwerking tussen onderwijsinstellingen, die is vormgegeven aan de hand van een 

partage-overeenkomst, is geen sprake van btw-prestaties tussen onderwijsinstellingen. Uit jurisprudentie blijkt 

dat deze vorm zich heeft voorgedaan tussen onderwijsinstellingen, die samen volwassenenonderwijs 

verzorgen.
9
  Een partage-overeenkomst houdt in dat twee of meer ondernemers, niet jegens elkaar, maar ieder 

voor zich prestaties leveren aan een afnemer. Vanuit de afnemer wordt één onsplitsbare prestatie verricht. De 

gezamenlijke prestaties worden aan de afnemer tegen één prijs in rekening gebracht. De betrokken btw-

ondernemers verrichten daarbij hun diensten voor gezamenlijke rekening en risico, in die zin dat zij de 

opbrengst daarvan samen delen.
10

 Ook als het EDM-arrest zou kunnen worden toegepast, zouden (in zoverre) 

geen btw-prestaties kunnen worden onderkend.  

Indien sprake is van btw-prestaties, moet worden beoordeeld of daartegenover een rechtstreeks daarmee in 

verband staande vergoeding kan worden onderkend. In dat geval is de btw-prestatie in beginsel belast met 

btw. Btw-heffing is onwenselijk voor zover de onderwijsinstelling de in rekening gebrachte btw niet in aftrek 

kan brengen. Btw-heffing kan op de volgende manieren wellicht worden voorkomen: 

 Toepassing en verruiming van onderwijsvrijstelling; nauw met onderwijs samenhangende activiteiten 

uitbreiden; 

 Toepassing van het leerstuk kosten voor gemene rekening; 

 Toepassing van het EDM-arrest; 

 Ter beschikking stellen van onderwijspersoneel door de ene onderwijsinstelling aan de andere 

onderwijsinstelling;  

 Uitbreiding van de goedkeuring voor terbeschikkingstelling van wetenschappelijk personeel naar 

mbo’s en hbo’s; 

                                                                 
8
 Een afzonderlijke rechtspersoon (stichting, bv, coöperatie) of samenwerkingsovereenkomst, die zelfstandig naar buiten 

toe optreedt). 
9
 Arrest van de Hoge Raad van 5 juni 1991, nr. 26.574. Zie ook de conclusie van advocaat-generaal Van Hilten van 7 januari 

2015, nr. 14/02281, ECLI:NL:PHR:2015:15. 
10

 Conclusie van Overgaauw van 7 november 2003, nr. 37.800, ECLI:NL:PHR:2003:AF3449, onderdeel 5. 



                                                                                                                                              
 Uitbreiding van de goedkeuring voor de terbeschikkingstelling van onderwijspersoneel in het kader 

van de arbeidsmobiliteit.  

5.1.2 Prestaties richting derden 

De prestaties die de onderwijsinstellingen zelfstandig – maar wel onder merknaam van de CoE/CIV – aan 

derden verrichten, dienen per afzonderlijke prestatie te worden getoetst. Daarbij zijn de onderwijsprestaties 

meestal btw-vrijgesteld en de opdrachten (projecten en onderzoeken) btw-belast. Indien de derden btw-

belaste activiteiten verrichten is btw-heffing geen probleem. Verrichten zij daarentegen (overwegend) btw-

vrijgestelde activiteiten, zoals zorginstellingen, banken, verzekeraars, e.d. dan kan btw kostprijsverhogend 

werken, aangezien zij de aan de btw-vrijgestelde activiteiten toerekenbare inkoop-btw niet in aftrek kunnen 

brengen. Btw-heffing zou in dat geval wellicht op de volgende manieren kunnen worden voorkomen: 

 Toepassing en verruiming van onderwijsvrijstelling; nauw met onderwijs samenhangende activiteiten 

uitbreiden; 

 Toepassing van het leerstuk kosten voor gemene rekening; 

 Toepassing van het EDM-arrest. 

6 Subsidies 

De CoE/CIV wordt vaak met behulp van rijksbijdragen via Platform Bèta Techniek  opgericht en gefinancierd. 

Over een dergelijke bijdrage/subsidie is btw verschuldigd als de subsidie kan worden aangemerkt als de 

vergoeding voor een door een btw-ondernemer verrichte prestatie (een levering of een dienst). De 

‘vergoeding’ en de ‘prestatie’ moeten in een rechtstreeks verband tot elkaar staan en er moet sprake zijn van 

verbruik aan de zijde van de subsidiegever en/of bij identificeerbare derden (afnemers). De subsidieverstrekker 

is rechtstreeks gebaat als deze de prestaties van de subsidieontvanger verbruikt. Dat is het geval als: 

1. de subsidieverstrekker de prestaties gebruikt voor totstandkoming, aanpassing en uitvoering van 

beleid; of 

2. de handelingen/activiteiten feitelijk inhouden: het uitvoeren van taken die de subsidieverstrekker 

anders zelf moet verrichten.  

De subsidies zijn niet belast met btw als: 

1. tegenover de subsidie geen btw-prestaties van de CoE/CIV kan worden onderkend, die daarmee 

rechtstreeks in verband staat en waarvoor de subsidie als vergoeding moet worden aangemerkt; 

2. geen verbruik aan de kant van de subsidieontvanger of identificeerbare derden kan worden 

onderkend
11

 doordat: 

- de onderwijsinstellingen louter als doorgeefluik fungeren
12

; 

- deze worden verkregen ter financiering van de kosten in verband met activiteiten die 

voortvloeien uit eigen doelstellingen.
13

 

Op basis van het vorenstaande vindt btw-heffing over Rijksbijdragen en subsidies in beginsel niet plaats.  

                                                                 
11

 Bijvoorbeeld het arrest van het Hof van Justitie van 29 februari 1996, Mohr, C-215/94, ECLI:EU:C:1996:72. 
12

 Arrest van de Hoge Raad 26 augustus 1998, nr. 33.625, ECLI:NL:HR:1998:AA2543.  
13

 Arrest van de Hoge Raad van 20 februari 2009, nr. 41.209, ECLI:NL:HR:2009:AU9529 en het arrest van de Hoge Raad van 

15 oktober 2004, nr. 39.956, ECLI:NL:HR:2004:AR4001. 



                                                                                                                                              
7 Conclusie en aanbevelingen 

Btw-heffing ter zake van prestaties tussen de onderwijsinstellingen, (deelnemende) bedrijven en de CoE/CIV 

kan leiden tot niet aftrekbare btw bij deze partijen en daarmee tot een kostenpost. Er moet dan ook worden 

gezocht naar oplossingen om onwenselijke btw-heffing in pps-onderwijsprojecten te voorkomen. In zowel die 

situatie dat de samenwerking voor de btw een afzonderlijke entiteit vormt (btw-ondernemer) als in de situatie 

dat geen sprake is van een afzonderlijke entiteit, zijn verschillende mogelijke oplossingen aan te dragen (zie § 

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3). Veel van deze mogelijke oplossingen vragen echter wel om een verruiming van beleid en/of 

het loslaten van een strikte uitleg door het ministerie van Financiën, zoals het geval bij het leerstuk van kosten 

voor gemene rekening. Daarbij komt dat de huidige ervaring leert dat de belastingdienst de problematiek als 

zeer lastig ervaart, zeer terughoudend is in het meedenken/doen van uitspraken en eenheid van beleid volledig 

ontbreekt.  

 

De volgende vervolgstappen worden aanbevolen: 

1. Het ministerie van Financiën verzoeken btw-formats (blauwdruk) van samenwerkingsvarianten op te 

stellen met landelijke werking. In dit verband zou het ministerie van Financiën kunnen worden 

gewezen op het antwoord van 7 juli 2014 op vraag drie van een Tweede Kamerlid.
14

  

2. In combinatie met het vorige punt is het wenselijk dat er een landelijke richtlijn komt. Op die manier 

kan eenheid van beleid worden gerealiseerd en worden voorkomen dat er ten aanzien van soortgelijke 

situaties verschillende btw-standpunten worden ingenomen door inspecteurs van verscheidene 

eenheden van de belastingdienst. Bovendien zullen inspecteurs eerder bereid zijn om landelijk 

ingenomen standpunten uit te dragen en kan het uitblijven van duidelijkheid van de kant van de 

belastingdienst over de btw-gevolgen worden voorkomen. De landelijke vaktechnische coördinatoren 

en wellicht een specifieke kennisgroep onderwijs binnen de belastingdienst zouden hier een 

belangrijke rol in kunnen vervullen.  

3. Indien een landelijk standpunt niet haalbaar is, kan het ministerie van Financiën worden verzocht om 

de inspecteurs te instrueren om oplossingsgericht te handelen en daarbij rekening te houden met het 

uitgangspunt dat de btw bij de samenwerking geen belemmering mag vormen, zonder dat daarbij het 

doel van de btw, bestaande uit belasten van verbruik, uit het oog wordt verloren. 

4. Het ministerie van OCW en/of Economische Zaken dient de hiervoor aangehaalde vaktechnische 

oplossingen bespreekbaar te maken bij het ministerie van Financiën.  

5. Compensatie van onderwijsinstellingen voor eventuele negatieve btw-gevolgen.  

 

                                                                 
14

 Kenmerk van de brief is 378829-121460-J. Vraag drie en het antwoord erop luidt als volgt:  

“Hoe oordeelt u over het feit dat door het uitblijven van duidelijke uitspraken van u er veel vragen zijn rondom eventuele 

BTW-heffing op regionale samenwerkingsvormen? Kunt u uw antwoord toelichten?   

Zoals hierboven bij het antwoord op vraag 2 is weergegeven, is het niet mogelijk om een uitspraak te doen over de 

toepassing van fiscale regelen en vrijstellingen omdat verschillende feitelijke situaties aan de orde kunnen zijn, waarvan de 

fiscale behandeling kan verschillen.   

Tegelijkertijd is er ons veel aan gelegen de betrokken partijen waar mogelijk duidelijkheid  te geven. De signalen waar de 

vraagsteller op doelt hebben ons ook op andere wijze bereikt. Wij zijn daarom in overleg met een aantal koepelorganisaties 

om te komen tot een beschrijving van de fiscale consequenties van de – naar verwachting – meest voorkomende 

samenwerkingsvormen. Het gaat dan met name om samenwerkingen binnen de Wmo en binnen de Jeugdwet. Op die 

manier zal voor een groot aantal “standaardsituaties” duidelijkheid op BTW-gebied worden gegeven.” 



                                                                                                                                              
8 Bijlage I 

 Geen btw-heffing bij Centrum als entiteit: CoE/CIV verricht prestaties aan 8.1

onderwijsinstellingen en bedrijven 

Toepassing van de koepelvrijstelling 

Om te voorkomen dat deelnemers in een samenwerkingsverband met kostprijsverhogende btw worden 

geconfronteerd, is een aantal aangewezen diensten (dus geen leveringen) van zo’n samenwerkingsverband 

btw-vrijgesteld15.  

Toepassing van het leerstuk kosten voor gemene rekening 

Op grond van het in de jurisprudentie ontwikkelde leerstuk van kosten voor gemene rekening kunnen voor 

gezamenlijke rekening en risico gemaakte kosten onder voorwaarden buiten de btw-heffing blijven
16

.  

Toepassing van het EDM-arrest 

Onderlinge prestaties van partijen in een consortium blijven buiten de btw-heffing. Het gaat daarbij om 

onderlinge prestaties, die binnen een samenwerking worden verricht om een gezamenlijk doel te 

verwezenlijken. Dit wordt ook wel de consortiumgedachte genoemd
17

. Aangezien de consortiumgedachte niet 

is gebaseerd op een wettelijke bepaling maar op jurisprudentie, is altijd sprake van een bepaalde mate van 

interpretatie die uiteraard wel door de belastingdienst moet worden gedeeld.  

CoE/CIV aanwijzen als btw-vrijgestelde onderwijsinstelling 

Btw-heffing ter zake van de prestaties van de CoE/CIV aan de onderwijsinstellingen kan worden voorkomen 

indien de CoE/CIV wordt aangewezen als btw-vrijgestelde onderwijsinstelling.  

Wellicht is registratie in het Register Kort Beroepsonderwijs (RKBO) raadzaam, maar dan moet de CoE/CIV  

beroepsonderwijs verstrekken en aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Op het verstrekken van 

beroepsonderwijs door de CoE/CIV is de btw-vrijstelling in dat geval van toepassing.
18

 Verder zou onderwijs van 

de CoE/CIV als wettelijk erkende Crebo/CROHO-beroepsopleiding kunnen worden aangemeld bij het DUO. Een 

andere mogelijkheid is om de CoE/CIV op te laten nemen in de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW) of de CoE/CIV expliciet aan te merken als instellingen die zijn 

bedoeld bij de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB).
19

 Daarnaast is de onderwijsvrijstelling van 

toepassing, als de CoE/CIV algemeen vormend onderwijs, ontleend aan de uit de openbare kassen bekostigde 

onderwijs
20

 verricht
21

.  

Uitbreiding nauw met onderwijs samenhangende activiteiten 

De onderwijsvrijstelling geldt ook voor diensten en leveringen, die nauw samenhangen met het verstrekken 

van onderwijs. Nauw samenhangende handelingen zijn echter van de btw-vrijstelling uitgesloten: 

                                                                 
15

 Artikel 11, lid 1, onderdeel u, van de Wet OB. Voor de voorwaarden voor toepassing van deze wettelijke btw-

vrijstellingverwijzen wij naar paragraaf 8.6 hierna. 
16

 Voor een volledige toelichting op het leerstuk en de voorwaarden verwijzen wij naar paragraaf 8.7 hierna. 
17

 Voor een uitgebreide toelichting op de consortiumgedachte verwijzen wij naar paragraaf  8.8 hierna. 
18

 Artikel 8, lid 1, onderdeel a, sub 1, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.  
19

 Artikel 8, lid 1, onderdeel a, sub 3, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. 
20

 Het moet hierbij gaan om onderwijs in de zin van artikel 11, lid 1, onderdeel o, sub 1, van de Wet OB zo blijkt uit artikel 8, 

lid 1, onderdeel b, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. Uit het besluit van 30 juli 2014, nr. BLKB2014/125M 

(hierna: het onderwijsbesluit) komt dit overigens niet met zoveel woorden tot uitdrukking. In onderdeel 7 van het 

onderwijsbesluit wordt volstaan met dat algemeen vormend onderwijs dat is ontleend aan het uit de openbare kassen 

bekostigde onderwijsaanbod is vrijgesteld. 
21

 Voor een uitgebreide toelichting op algemeen vormend onderwijs verwijzen wij naar paragraaf 8.9 hierna. 



                                                                                                                                              
 als zij niet onontbeerlijk zijn voor het btw-vrijgestelde onderwijs; 

 als zij in hoofdzaak ertoe strekken aan de instelling extra opbrengsten te verschaffen door de 

uitvoering van handelingen, die worden verricht in rechtstreekse mededinging met aan de btw-

heffing onderworpen handelingen van commerciële ondernemingen.
22

 

De btw-vrijstelling voor leveringen en diensten, die nauw samenhangen met onderwijs, geldt alleen voor btw-

ondernemers die zelf vrijgesteld onderwijs verstrekken.
23

 Indien de CoE/CIV geen onderwijs verstrekt, kan 

daarmee geen sprake zijn van nauw met onderwijs samenhangende activiteiten. Zoals bekend, is de btw-

regelgeving van de EU-landen gebaseerd op de btw-richtlijn. Onderzoeksprojecten, die onderwijsinstellingen 

tegen vergoeding uitvoeren, zijn volgens het Hof van Justitie geen prestaties die nauw samenhangen met het 

verstrekken van vrijgesteld onderwijs.
24

 Handelingen van de CoE/CIV, die geen onderwijs verstrekt en 

onderzoeksprojecten, kunnen alleen als nauw met onderwijs samenhangende activiteiten worden aangemerkt 

als het begrip ‘nauw met onderwijs samenhangende activiteiten’ op Europees wetgevingsniveau wordt 

uitgebreid. Aangezien Nederland in de eerste helft van 2016 voorzitter is van de EU, kan Nederland dit punt ter 

behandeling op de agenda zetten.  

Buitenwettelijke goedkeuring 

In het eerder genoemde onderwijsbesluit is goedgekeurd dat btw-heffing bij samenwerkingsverbanden van 

ondernemers onder voorwaarden achterwege kan blijven. Deze goedkeuring heeft in het bijzonder betrekking 

op samenwerkingsverbanden die mede invulling geven aan de beroepspraktijkvorming binnen het 

beroepsonderwijs.
25

  

Daarnaast kan erop worden gewezen dat in verband met de invoering van de Wet Passend Onderwijs per 1 

augustus 2014 de staatssecretarissen van Financiën en OCW hebben besloten dat tot 1 augustus 2016 bij wijze 

van overgangsmaatregel een btw-vrijstelling geldt voor bepaalde onderlinge werkzaamheden
26

 van 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs en van scholen, die deel uitmaken van deze 

samenwerkingsverbanden.  

 

Het blijkt dus mogelijk om btw-heffing achterwege te laten zonder dat daarvoor een wettelijke basis is 

aangewezen. Wellicht zou een dergelijke goedkeuring in het leven kunnen worden geroepen voor prestaties 

van de CoE/CIV aan de onderwijsinstellingen.  

 

Fiscale eenheid voor de btw 

Voorwaarden 

In Nederland gevestigde btw-ondernemers die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig zijn 

verweven, dat zij een eenheid vormen, worden voor de btw als fiscale eenheid aangemerkt. Onderdelen van 

een fiscale eenheid hoeven geen btw in rekening te brengen in verband met aan elkaar verrichte prestaties.
27

 

                                                                 
22

 Uit onderdeel 5.1 van het onderwijsbesluit zou overigens kunnen worden afgeleid dat voor de kwalificatie van nauw met 

onderwijs samenhangend voldoende is dat leveringen en diensten onontbeerlijk zijn voor het verzorgen van dat onderwijs.  
23

 Hoge Raad 30 juli 2014, nr. 08/03624, ECLI:NL:HR:2010:BK3786 (CITO-arrest). 
24

 Hof van Justitie 20 juni 2002, Commissie tegen Duitsland, C-287/00, ECLI:EU:C:2002:388. Zie ook onderdeel 5.1 van het 

onderwijsbesluit. In hetzelfde onderdeel is het tegen vergoeding verstrekken van een door een onderwijsinstelling 

ontwikkeld lesprogramma aan derden (andere onderwijsinstellingen en onderwijsgerelateerde instellingen) eveneens 

aangemerkt als een voorbeeld van een niet als nauw met het vrijgestelde onderwijs samenhangende dienst. 
25

 Onderdeel 12.5.3 van het onderwijsbesluit.  
26

 Het gaat om prestaties die over en weer worden verricht tussen een samenwerkingsverband op het gebied van passend 

onderwijs en de daarin deelnemende scholen, die voortvloeien uit het ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 18a, lid 8, 

van de Wet primair onderwijs en in artikel 17a, lid 8, van de Wet voortgezet onderwijs. 
27

 Voor een uitgebreide toelichting op de fiscale eenheid verwijzen wij naar paragraaf 8.10 hierna. 



                                                                                                                                              
 

 Geen btw-heffing bij CoE/CIV als entiteit: Onderwijsinstellingen en bedrijven verrichten 8.2

prestaties aan CoE/CIV tegen vergoeding 

Hierna worden alleen de mogelijke oplossingen uiteengezet die nog niet eerder zijn vermeld.  

Uitbreiding goedkeuring terbeschikkingstelling wetenschappelijk personeel 

Het onderling ter beschikking stellen van wetenschappelijk personeel door instellingen van wetenschappelijk 

onderwijs kan onder bepaalde voorwaarden buiten de btw-heffing blijven
28

.  

Deze goedkeuring geldt niet voor andere situaties binnen de onderwijssector, waarbij sprake is van het ter 

beschikking stellen van personeel, zoals hbo- en mbo-instellingen. De voormelde goedkeuring zou moeten 

worden uitgebreid naar hbo- en mbo-instellingen en de CoE/CIV. Op die manier zou ook tussen de 

onderwijsinstellingen en de CoE/CIV onderling personeel ter beschikking kunnen worden gesteld.  

Uitbreiding goedkeuring arbeidsmobiliteit onderwijspersoneel 

Als personeel ter beschikking wordt gesteld: 

a. in het kader van de bevordering van de arbeidsmobiliteit, 

b. dat werkzaam is in de onderwijssector, 

c. maar niet in dienst is bij een publiekrechtelijk lichaam, 

is goedgekeurd dat btw-heffing onder voorwaarden
29

 achterwege blijft. De goedkeuring geldt alleen voor 

bepaalde categorieën personeel. De goedkeuring moet worden uitgebreid.  

Ter beschikking stellen van onderwijspersoneel 

Uit Europese jurisprudentie volgt dat het ter beschikking stellen van onderwijspersoneel onder bepaalde 

voorwaarden is vrijgesteld van btw.
30
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 Voor de voorwaarden verwijzen wij naar paragraaf 8.13 hierna. 
29

 Voor de voorwaarden verwijzen wij naar paragraaf 8.12 hierna.  
30

 Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar paragraaf 8.11 hierna. 



                                                                                                                                              
 Btw-ondernemerschap 8.3

Het begrip ondernemerschap moet voor de btw ruim worden uitgelegd. Het is niet afhankelijk van de 

rechtsvorm of de vestigingsplaats van degene die leveringen of diensten verricht. Evenmin is van belang of 

iemand winst beoogt of maakt. Voor de btw is een ieder btw-ondernemer, die een bedrijf of beroep zelfstandig 

uitoefent. Als gevolg daarvan kan een ieder (ongeacht de rechtsvorm), die duurzaam (meer dan één maal) 

deelneemt aan het economische verkeer (een prestatie verricht tegen vergoeding) btw-ondernemer zijn. 

Iedere activiteit van een btw-ondernemer in het ‘economische verkeer’ is in beginsel btw-belast (tegen 6%, 

21% of 0%). Slechts voor bepaalde activiteiten geldt een wettelijke btw-vrijstelling.   

Onderwijsinstellingen kunnen enerzijds handelen als btw-ondernemer en anderzijds als niet btw-ondernemer. 

Indien onderwijsinstellingen handelen als btw-ondernemer, kan een nader onderscheid worden gemaakt 

tussen btw-belaste en btw-vrijgestelde prestaties. Bij btw-belaste prestaties kan bijvoorbeeld worden gedacht 

aan het verrichten van onderzoek. Een btw-vrijgestelde prestatie is bijvoorbeeld het verstrekken van onderwijs. 

De inkoop-btw die aan btw-belaste prestaties is toe te rekenen, is aftrekbaar. De inkoop-btw toerekenbaar aan 

btw-vrijgestelde prestaties is niet aftrekbaar.  

Met betrekking tot niet btw-ondernemerschap kan een nader onderscheid worden gemaakt tussen handelen 

als overheid en handelen als niet btw-ondernemer. Handelen als overheid is een bijzondere vorm van niet btw-

ondernemerschap. Er is sprake van handelen als overheid als de handeling wordt verricht in een specifiek voor 

de niet btw-ondernemer geldend juridisch regime. Optreden als niet btw-ondernemer anders dan als overheid 

doet zich voor als onderwijsinstellingen prestaties om niet verrichten. Indien een onderwijsinstelling handelt 

als niet btw-ondernemer, is de hieraan toerekenbare inkoop-btw niet aftrekbaar. 

 Entiteit bij samenwerkingsvormen 8.4

Met betrekking tot samenwerkingsvormen kan een onderscheid worden gemaakt tussen 

samenwerkingsvormen die leiden tot een entiteit en samenwerkingsvormen die niet leiden tot een entiteit. Bij 

een entiteit kan bijvoorbeeld worden gedacht aan juridische samenwerkingsvormen zoals de bv, stichting, 

maatschap, coöperatie of vennootschap onder firma (vof). Het is echter (theoretisch) niet uitgesloten dat er 

ook samenwerkingsvormen zijn die leiden tot een entiteit die niet juridisch is benoemd, maar wel als zodanig 

handelt.
31

 Om te kunnen spreken van een entiteit is van belang dat partijen zich aan de buitenwereld als 

zodanig presenteren en jegens derden presteren.
32

 Uit jurisprudentie komt naar voren dat met name relevant 

is of de samenwerkingsvorm overeenkomsten mag sluiten. Indien dat niet het geval is, is de 

samenwerkingsvorm niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de kwaliteit van het verleende onderwijs 

en kan zij voor de btw niet als een entiteit worden onderkend. De samenwerkingsvorm kan dan geen btw-

ondernemer zijn.
33
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 Conclusie van advocaat-generaal Van Hilten van 9 april 2013, nr. 12/02808, ECLI:NL:PHR:2013:CA0269, onderdeel 5.2.  
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 Conclusie van advocaat-generaal Van Hilten van 4 december 2009, nr. 43.742, ECLI:NL:PHR:2009:BB8345. Een vof die op 
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 Onderwijsvrijstelling34 8.5

Het verstrekken van onderwijs en de met het onderwijs nauw samenhangende leveringen en diensten zijn btw-

vrijgesteld.
35

 Onder de onderwijsvrijstelling (en daardoor btw-vrijgesteld) valt onder andere:  

 het wettelijk geregeld onderwijs; 

- bekostigde onderwijs (regulier onderwijs gefinancierd uit de algemene middelen); 

- niet bekostigd onderwijs dat is aangewezen op basis van de onderwijswetgeving 

(VO/WEB/WHW); 

- erkende onderwijs (particuliere onderwijsinstellingen met wettelijke erkenning). 

 het beroepsonderwijs dat wordt verricht door erkende instellingen: 

-   verleend door de instellingen, die zijn genoemd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs      

     (‘WEB’) of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (‘WHW’); 

-   beroepsopleidingen, die worden verleend door instellingen die zijn opgenomen in het Register  

     Kort Beroeps Onderwijs (‘RKBO’) (het docentenregister beroepsonderwijs en het  

      instellingenregister beroepsonderwijs); 

 algemeen vormend onderwijs, met uitzondering van: 

-   onderwijs met een hobby- en vrijetijdskarakter; 

-   onderwijs gericht op vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer (zoals EHBO,   

     bedrijfshulpverlening, rijbewijs BE); 

 onderwijs in muziek, dans, drama en beeldende vorming aan personen jonger dan 21 jaar. 

 Koepelvrijstelling 8.6

Voorwaarden 

Om te voorkomen dat deelnemers in een samenwerkingsverband met kostprijsverhogende btw worden 

geconfronteerd, is een aantal aangewezen diensten (dus geen leveringen) van zo’n samenwerkingsverband 

btw-vrijgesteld. Deze wettelijke btw-vrijstelling36 is van toepassing indien aan de volgende voorwaarden wordt 

voldaan: 

1. Er moet sprake zijn van aangewezen diensten door een zelfstandige koepelorganisatie van 

deelnemers, die btw-vrijgestelde prestaties verrichten of prestaties verrichten, waarvoor zij geen btw-

ondernemer zijn. 

2. De koepelorganisatie moet als doel hebben om diensten te verlenen, die rechtstreeks nodig zijn voor 

de uitoefening van de activiteiten van de leden. 

3. De koepelorganisatie mag alleen terugbetaling van het aandeel in de gezamenlijke uitgaven vorderen.  

4. Er mag door de btw-vrijstelling geen ernstige verstoring van concurrentieverhoudingen optreden. 

Uitzonderingen 

De volgende prestaties zijn echter uitgezonderd van de koepelvrijstelling: 

 Het ter beschikking stellen van personeel; 

 Het ontwikkelen van geautomatiseerde informatie- en communicatiesystemen;  

 Het voor de in het vorige gedachtestreepje bedoelde systemen ontwikkelen van programmatuur, 

alsmede het ter beschikking stellen daarvan;  

 Het begeleiden van dan wel het leiding geven aan de toepassing van de  geautomatiseerde informatie- 

en communicatiesystemen;  

 Het ter beschikking stellen van computerapparatuur;  
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 Advisering, begeleiding, onderzoek en andere diensten op het gebied van onderhoudsbeheersing van 

woningen en andere gebouwen;  

 Expertisewerkzaamheden, onderzoeken, inspecties, taxaties, arbitrage en advisering in het kader van 

een verzekering of een schadegeval;  

 Het verlenen van bijstand als bedoeld in artikel 13, zevende lid en artikel 14, eerste lid, van de 

Arbeidsomstandighedenwet 1998. 

 Werkzaamheden met betrekking tot de pensioenadministratie; 

 Het adviseren en ondersteunen van paritaire organisaties.  

Beperkte uitleg 

De Europese en nationale wettekst van de koepelvrijstelling lijkt ruimte te laten voor de opvatting om de 

vrijstelling ook toe te passen, als één of meerdere leden naast btw-vrijgestelde ook btw-belaste prestaties 

verrichten.
37

 De koepelvrijstelling is namelijk een zogenoemde ‘voor zover’ bepaling. In brieven van de 

staatssecretaris van Financiën inzake de decentralisaties
38

 wordt de koepelvrijstelling echter beperkt uitgelegd. 

Uit de brieven valt kort gezegd af te leiden dat de koepelvrijstelling géén toepassing kan vinden, indien sprake 

is van één dienst die door de deelnemers mede wordt gebruikt voor btw-belaste prestaties. Onze ervaring is 

dat de belastingdienst deze enge uitleg van de staatssecretaris strikt volgt.  

Prestaties deelnemers 

Prestaties van de leden aan de koepelorganisatie zijn echter in beginsel btw-belast (tenzij een andere 

(wettelijke) btw-vrijstelling van toepassing is). Daarmee kan de koepelvrijstelling slechts eenzijdig (van koepel 

aan leden) worden toegepast. 

 Kosten voor gemene rekening 8.7

Op grond van het in de jurisprudentie ontwikkelde leerstuk van kosten voor gemene rekening kunnen voor 

gezamenlijke rekening en risico gemaakte kosten onder voorwaarden buiten de btw-heffing blijven.  

 

Voorwaarden 

Het leerstuk kosten voor gemene rekening is gebaseerd op jurisprudentie van de Hoge Raad
39

. Uit deze 

jurisprudentie volgt dat de doorberekening van gezamenlijke kosten geen vergoeding voor een prestatie vormt, 

indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 de kosten worden gemaakt ten behoeve van verschillende ondernemers; 

 de kosten worden in eerste instantie door één van hen betaald; 

 de kosten worden voor het werkelijke bedrag doorberekend; 
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 de kosten worden volgens een van tevoren vaststaande verdeelsleutel omgeslagen, waarbij de 

verhouding waarin kosten voor gemene rekening onder de ondernemers worden verdeeld, de grootte 

van ieders aandeel in de afgenomen goederen en diensten weerspiegelt; 

 het risico van de kosten gaat alle deelnemers aan volgens de overeengekomen verdeelsleutel. 

Indien niet wordt voldaan aan één van bovenstaande voorwaarden, dan heeft dit onherroepelijk tot gevolg dat 

sprake is van een btw-belaste dienst (tenzij onverhoopt een btw-vrijstelling van toepassing mocht zijn). Om 

gebruik te kunnen maken van ‘kosten voor gemene rekening’ zal vooraf moeten worden afgesproken in welke 

verhoudingen de kosten worden gedragen. Dit houdt in dat op het moment dat de kosten worden gemaakt, 

vast dient te staan hoe de kosten worden verdeeld. Naast de vooraf vaststaande verdeelsleutel mag ten 

aanzien van de kosten, die worden doorberekend, geen winstopslag in rekening worden gebracht. Voorts dient 

ook het risico met betrekking tot die kosten (zoals het risico van ziekte van het personeel) overeenkomstig de 

afgesproken verdeelsleutel te worden gedragen.  

Ter volledigheid merken wij op dat een verdeelsleutel, die is samengesteld naar rato van het aantal gewerkte 

uren tegen een bepaald uurtarief niet is toegestaan, omdat in dit geval geen risico aanwezig is. Dit dient dan 

ook te worden voorkomen. Voor de verdeling van de kosten is een schriftelijke overeenkomst op zich niet 

noodzakelijk. Ook een min of meer stilzwijgende afspraak tussen partijen over de doorberekening wordt 

voldoende geacht, mits deze plaatsvindt volgens een bestendige gedragslijn (volgens een vast patroon). 

Strikte uitleg en praktijk 

In het aftrekbesluit
40

 heeft de staatssecretaris van Financiën nadere aanwijzingen gegeven met betrekking tot 

het leerstuk van kosten voor gemene rekening. De vooraf overeengekomen verdeelsleutel kan volgens hem 

nadien niet worden gewijzigd en/of worden aangepast aan eventueel gewijzigde feitelijke omstandigheden. Dit 

vloeit volgens de staatssecretaris voort uit de voorwaarde dat deze verdeelsleutel voorafgaand aan de te 

maken kosten moet zijn overeengekomen. De verdeelsleutel blijft gelden voor de gehele periode dat de 

gezamenlijkheid bestaat, aldus de staatssecretaris. Het is volgens hem niet mogelijk fluctuaties in het afnemen 

van de kosten door te berekenen aan de betrokken ondernemer, zonder aantasting van de toepassing van het 

leerstuk van kosten voor gemene rekening voor de rest van de kosten.  

Het afsluiten van een nieuwe overeenkomst voor dezelfde kosten, maar met een gewijzigde verdeelsleutel 

biedt volgens de staatssecretaris geen uitkomst hierin. Het leerstuk blijft niet van toepassing. Dit is alleen 

anders als zich een wijziging voordoet in de ’gezamenlijkheid’. Hiermee wordt bedoeld dat in geval nieuwe btw-

ondernemers toetreden tot of uittreden uit deze ’gezamenlijkheid’, er ruimte bestaat om opnieuw (uiteraard 

met inachtneming van alle ter zake gestelde voorwaarden) een overeenkomst af te sluiten (met een gewijzigde 

verdeelsleutel), die leidt tot toepassing van dit leerstuk. Van een wijziging in de ’gezamenlijkheid’ is ook sprake 

in geval ondernemers binnen de ’gezamenlijkheid’ gaan fuseren.  

Wij betwijfelen of de hiervoor in deze paragraaf uiteengezette rigide houding van de staatssecretaris stand zal 

houden in de jurisprudentie. Gezien de terughoudendheid van de belastingdienst en de aanscherping in het 

aftrekbesluit ten aanzien van dit leerstuk, gaat onze voorkeur altijd uit naar een schriftelijke afspraak. Door die 

aanscherping en terughoudendheid bij de belastingdienst heeft toepassing van dit leerstuk niet direct onze 

voorkeur, al lijkt het leerstuk zuiver fiscaaltechnisch in de onderhavige situaties uitvoerbaar. 
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 Consortiumgedachte (EDM-arrest) 8.8

Onderlinge prestaties van partijen in een consortium blijven buiten de btw-heffing, voor zover de prestaties het 

aan een partij toebedeelde aandeel niet overschrijden. Het gaat daarbij om onderlinge prestaties die binnen 

een samenwerking worden verricht om een gezamenlijk doel te verwezenlijken. Dit wordt ook wel de 

consortiumgedachte genoemd.  

De consortiumgedachte is ontleend aan het EDM-arrest
41

. In dit arrest heeft het Hof van Justitie (onder andere) 

arrest gewezen over de onderlinge prestaties van partijen, die deelnemen aan een samenwerkingsverband (in 

casu betrof het een consortium). In het arrest is geoordeeld dat de werkzaamheden, die door de deelnemers 

van een consortium aan elkaar worden verricht, niet btw-belast zijn. Het gaat daarbij om de werkzaamheden 

die overeenkomstig de bepalingen van de consortiumovereenkomst worden verricht en die overeenstemmen 

met het in die overeenkomst aan elke deelnemer toebedeelde aandeel. Prestaties die dit aandeel 

overschrijden en ook daadwerkelijk door de overige deelnemers worden vergoed, zijn daarentegen wel 

onderworpen aan btw-heffing. Deze prestaties worden geacht buiten de samenwerking om te zijn verricht.  

De consortiumgedachte kan worden vormgegeven door een overeenkomst tussen de partijen, waarin wordt 

gespecificeerd hoeveel de inbreng van partijen bedraagt. Ondanks dat aan deze inbreng een waarde kan 

worden toegekend, is in het geval van de consortiumgedachte geen sprake van een prestatie onder 

bezwarende titel. De inbreng van partijen ziet immers op het realiseren van het gezamenlijke doel. Btw-heffing 

is dan ook niet aan de orde. Daar staat tegenover dat alle toerekenbare inkoop-btw niet in aftrek kan worden 

gebracht. Deze vormt daarmee voor de samenwerking in beginsel een kostenpost.  

Aangezien de consortiumgedachte niet is gebaseerd op een wettelijke bepaling maar op jurisprudentie, is altijd 

sprake van een bepaalde mate van interpretatie, die uiteraard wel door de belastingdienst moet worden 

gedeeld.  

 Algemeen vormend onderwijs42 8.9

Algemeen vormend onderwijs dat is ontleend aan het uit de openbare kassen bekostigde onderwijsaanbod, is 

btw-vrijgesteld. Met de woorden ‘ontleend aan’ is bedoeld dat het onderwijs inhoudelijk moet 

overeenstemmen met of soortgelijk moet zijn aan het uit de openbare kassen bekostigde aanbod van 

algemeen vormend onderwijs zoals dat wordt verzorgd door reguliere onderwijsinstellingen. De 

onderwijsvrijstelling geldt voor: 

 het contractonderwijs. Dat is het algemeen vormend onderwijs dat tegen kostendekkend tarief door 

reguliere onderwijsinstellingen zoals scholen voor voortgezet onderwijs, al dan niet via een 

neveninstelling, wordt gegeven aan particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen enzovoort. Dit 

onderwijs is niet onderworpen aan toezicht door de Inspectie van het onderwijs of aan ander toezicht 

door de minister die met de zorg voor het desbetreffende onderwijs is belast; 

 de prestaties van extern ten behoeve van het desbetreffende onderwijs ingeschakelde, op zelfstandige 

basis werkende, leerkrachten; 

 het algemeen vormend onderwijs dat door particuliere instellingen (niet zijnde instellingen die 

aangewezen of erkend onderwijs verzorgen) en docenten wordt verzorgd en dat inhoudelijk is 

ontleend aan het uit de openbare kassen bekostigde onderwijsaanbod. Daarbij is niet van belang: 

- het karakter van de instelling; 

- de vraag of degene die het onderwijs verzorgt winst beoogt; 
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- of het onderwijs één of enkele vakken betreft dan wel één of meerdere jaren van het school- of 

universitair onderwijs; 

- of het onderwijs mondeling of schriftelijk wordt verzorgd; 

- het opleidingsniveau van degenen voor wie het onderwijs wordt verzorgd. 

De btw-vrijstelling geldt niet voor zover het onderwijs: 

 een vrijetijdskarakter heeft; 

 dient om vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer te verwerven. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

tekencursussen, handvaardigheidscursussen, balletcursussen en lessen die de beoefening van een 

sport als doel hebben. 

 Fiscale eenheid voor de btw 8.10

Btw-ondernemerschap 

Uit de zogenoemde holdingresolutie
43

 volgt dat houdstermaatschappijen die binnen een concern een sturende 

en beleidsbepalende functie vervullen ten dienste van de binnen het concern opererende werkmaatschappijen 

op verzoek kunnen worden opgenomen in een fiscale eenheid, ook al zijn zij geen btw-ondernemer. Tevens 

volgt uit recente Europese jurisprudentie
44

 dat ook niet-ondernemers deel kunnen uitmaken van fiscale 

eenheden. Zowel btw-ondernemers als niet-ondernemers kunnen dus deel uitmaken van een fiscale eenheid.  

Financiële verwevenheid 

Voor de financiële verwevenheid geldt de voorwaarde dat de financiële positie en/of de financiële gedragingen 

van de ene stichting, rechtstreeks afhankelijk zijn van, dan wel rechtstreeks van invloed zijn op de financiële 

positie van de andere stichting.
45

   

Organisatorisch verwevenheid 

Van organisatorische verwevenheid is sprake indien de verschillende onderdelen van een groep lichamen 

onder een gezamenlijke, althans eenheid functionerende leiding staan.
46

   

Economische verwevenheid 

Economische verwevenheid is aanwezig indien in hoofdzaak hetzelfde economische doel wordt gediend, dan 

wel de activiteiten van het ene onderdeel in hoofdzaak ten behoeve van de andere onderdelen worden 

uitgeoefend.
47

  Er is altijd aangenomen dat ‘in hoofdzaak’ betekent: voor meer dan 50%. Uit een arrest van de 

Hoge Raad volgt echter dat ‘in hoofdzaak’ ruimer moet worden uitgelegd.
48

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid 

Het nadeel van een fiscale eenheid is dat de onderdelen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de door de fiscale 

eenheid verschuldigde btw. Onderdelen kunnen overigens alleen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, als 

de belastingdienst een beschikking fiscale eenheid heeft afgegeven. De belastingdienst kan een dergelijke 

beschikking op verzoek afgeven of van rechtswege. 
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Fiscale eenheid van rechtswege 

Uit jurisprudentie van de Hoge Raad
49

 volgt dat een fiscale eenheid voor de btw bestaat, zodra aan de daarvoor 

geldende voorwaarden is voldaan. Een beschikking fiscale eenheid van de belastingdienst is dus niet 

noodzakelijk.  

 Terbeschikkingstelling van onderwijzend personeel 8.11

Over de vraag of het ter beschikking stellen van onderwijzend personeel door een onderwijsinstelling kan delen 

in de btw-vrijstelling voor handelingen die nauw samenhangen met het verstrekken van onderwijs heet het Hof 

van Justitie in de zaak Horizon College een arrest gewezen.
50

 In die zaak ging het om het ter beschikking stellen 

van onderwijzend personeel aan een andere onderwijsinstelling. Uit dat arrest volgt dat in de daarin bedoelde 

situatie het ter beschikking stellen van onderwijzend personeel is vrijgesteld van btw als de 

terbeschikkingstelling: 

 plaatsvindt door een onderwijsinstelling als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel o, van de Wet 

OB; 

 onontbeerlijk is voor het verlenen van onderwijs. Daarvan is sprake als de terbeschikkingstelling van 

zodanige aard of kwaliteit is dat zonder die terbeschikkingstelling de gelijkwaardigheid van het 

onderwijs wat betreft niveau en kwaliteit bij de inlenende onderwijsinstelling niet is verzekerd; en 

 er niet in hoofdzaak toe strekt extra opbrengsten te verkrijgen met prestaties die worden verricht in 

rechtstreekse mededinging met commerciële ondernemers die aan de heffing van btw zijn 

onderworpen.
51

  

Dat de inlenende partij een onderwijsinstelling is, is niet zonder meer een voorwaarde voor toepassing van de 

btw-vrijstelling. De Hoge Raad heeft deze beslissing van het Hof van Justitie genuanceerd in het zogenoemde 

CITO-arrest.
52

 Daarin heeft de Hoge Raad beslist dat het ter beschikking stellen van onderwijzend personeel 

door een onderwijsinstelling aan CITO een van btw-vrijgestelde prestatie is.  

 Goedkeuring terbeschikkingstelling onderwijspersoneel in kader van arbeidsmobiliteit53 8.12

Als personeel ter beschikking wordt gesteld: 

a. in het kader van de bevordering van de arbeidsmobiliteit, 

b. dat werkzaam is in de onderwijssector (hierna: het onderwijspersoneel), 

c. maar niet in dienst is bij een publiekrechtelijk lichaam, 

dan is goedgekeurd dat btw-heffing achterwege blijft als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. De terbeschikkingstelling moet plaats vinden binnen het kader van arbeidsmobiliteit bevorderende 

maatregelen, die gelden voor alle werknemers van het betrokken lichaam. 

b. De terbeschikkingstelling moet zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen het lichaam 

dat het personeel ter beschikking stelt, het betrokken personeelslid en de betrokken inlener. In de 

schriftelijke overeenkomst moet zijn opgenomen: 

1. dat er sprake is van terbeschikkingstelling in het kader van de bevordering van de 

arbeidsmobiliteit; 
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2. de periode van de terbeschikkingstelling. Voor de toepassing van de goedkeuring mag deze 

periode maximaal twaalf maanden zijn. 

c. Voorafgaande aan de terbeschikkingstelling moeten de betrokken werknemers tenminste drie jaren 

feitelijk en aaneengesloten werkzaam zijn geweest bij het lichaam. 

d. Een personeelslid mag maximaal twee keer terbeschikkingstelling worden gesteld. Btw-heffing blijft 

alleen achterwege als het betrokken personeelslid de tweede keer niet aan dezelfde organisatie ter 

beschikking wordt gesteld. 

e. De arbeidsplaats die – tijdelijk – vrijkomt bij het lichaam dat in het kader van de bevordering van de 

arbeidsmobiliteit personen ter beschikking stelt, moet in beginsel niet worden ’opgevuld’. Voor 

toepassing van de goedkeuring is ’opvulling’ van de vrijgekomen arbeidsplaats alleen mogelijk als dat 

gebeurt gedurende de periode dat de betrokken werknemer elders werkzaam is in het kader van de 

bevordering van de arbeidsmobiliteit. Dit kan bijvoorbeeld door het tijdelijk op die plaats inzetten van 

eigen werknemers dan wel door het inlenen van een persoon die eveneens in het kader van de 

bevordering van de arbeidsmobiliteit ter beschikking wordt gesteld. 

f. Op het lichaam dat personeel ter beschikking stelt in het kader van de bevordering van de 

arbeidsmobiliteit moet de verplichting rusten de ter beschikking gestelde personen, als die dat willen, 

na een bepaalde periode weer in de eigen organisatie te werk te stellen. 

g. De vergoeding voor de terbeschikkingstelling moet beperkt te blijven tot de brutoloonkosten van het 

betrokken personeelslid. De berekening van een (overhead)toeslag door het lichaam staat de 

toepassing van de goedkeuring in de weg. 

De btw-heffing kan alleen voor de eerste periode van 12 maanden van ter beschikking stellen achterwege 

blijven. Als na die periode dezelfde partijen een nieuwe overeenkomst sluiten, waarbij het betrokken 

personeelslid onder dezelfde voorwaarden opnieuw voor een periode van maximaal één jaar ter beschikking 

wordt gesteld, dan moet btw in rekening worden gebracht. Als achteraf blijkt dat een terbeschikkingstelling 

langer heeft geduurd dan de afgesproken periode van maximum twaalf maanden, dan is de goedkeuring niet 

van toepassing. In dat geval moet het lichaam over de gehele periode van het ter beschikking stellen (dus ook 

over de eerste twaalf maanden) btw voldoen. 

De tegemoetkoming ziet op het onderwijspersoneel dat in dienst is van: 

a. de instellingen vermeld in de bijlage behorende bij de WHW; 

b. de universiteiten en de instituten internationaal onderwijs en onderzoek
54

; 

c. de instellingen waarvan de bekostiging is geregeld in artikel 1.3.1, eerste lid, artikel 12.3.8, eerste lid, 

en artikel 12.3.9, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs; 

d. de instellingen die basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs 

verstrekken. 

 Goedkeuring terbeschikkingstelling wetenschappelijk personeel55 8.13

Het onderling ter beschikking stellen van wetenschappelijk personeel door instellingen van wetenschappelijk 

onderwijs kan onder bepaalde voorwaarden buiten de btw-heffing blijven. De voorwaarden zijn: 

 De terbeschikkingstelling moet structureel van karakter zijn. Dit moet blijken uit de 

arbeidsovereenkomst, die de werknemer met de formele werkgever sluit. Deze moet in beginsel voor 

onbepaalde tijd zijn gesloten. Wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, 
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moet uit de feiten en omstandigheden kunnen worden afgeleid, dat de intentie van zowel de 

werkgever als de werknemer er op is gericht de overeenkomst voor bepaalde tijd om te zetten in een 

overeenkomst voor onbepaalde tijd zodra de overeenkomst voor bepaalde tijd afloopt. 

 De instelling waar een werknemer daadwerkelijk zijn werkzaamheden zal gaan uitvoeren, moet 

inhoudelijk zijn betrokken bij de sollicitatieprocedure van die werknemer. Deze voorwaarde geldt niet 

voor de gevallen waarin een werknemer, nadat deze eerst enige tijd alleen ten behoeve van de 

formele werkgever werkzaam is geweest, voor een deel dan wel de volledig beschikbare werktijd 

structureel aan een andere instelling ter beschikking wordt gesteld. 

 De werknemer moet zijn werkzaamheden in beginsel bij één in de arbeidsovereenkomst c.a. te 

noemen instelling verrichten. Ook als een werknemer bij meer dan één instelling werkzaam is, kan 

btw-heffing achterwege blijven, als de werknemer structureel bij die andere, in de 

arbeidsovereenkomst c.a. te noemen instellingen werkzaam is. Als een werknemer echter steeds voor 

een relatief korte periode bij verschillende instellingen zijn werkzaamheden uitvoert, kan btw-heffing 

niet achterwege blijven ter zake van het ter beschikking stellen van die werknemer. 

 De vergoeding voor het ter beschikking stellen van het personeel moet beperkt blijven tot de 

brutoloonkosten van de betrokken werknemer. Het berekenen van een redelijke vergoeding voor de 

werkzaamheden die zijn verbonden aan het optreden als formeel werkgever, vormt geen 

belemmering om de btw-heffing achterwege te laten. Met het ter beschikking stellen van personeel 

als geheel mag echter geen winst worden beoogd of gemaakt. Een incidenteel exploitatieoverschot 

leidt overigens niet direct tot btw-heffing. 

 Bij beëindiging van de relatie tussen degene die het personeel ter beschikking stelt (de uitlener) en 

degene bij wie dat personeel daadwerkelijk werkzaamheden verricht (de inlener) moet de inlener 

verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van de beëindiging van die relatie voor de bestaande 

arbeidsovereenkomst tussen de uitlener en de tot de datum van beëindiging van de relatie bij de 

inlener werkzame personen. De hier bedoelde verantwoordelijkheid moet betrekking hebben op de 

financiële gevolgen van de beëindiging van de bedoelde relatie en ook op het door de inlener, binnen 

de voor hem bestaande mogelijkheden, medewerking verlenen aan het zoeken naar een nieuwe 

werkkring voor de betrokken werknemer. 

 Het personeel moet ter beschikking worden gesteld door een ondernemer zich met betrekking tot zijn 

primaire activiteiten kan beroepen op de onderwijsvrijstelling; 

 Het personeel moet ter beschikking worden gesteld aan een ondernemer die met betrekking tot zijn 

prestaties waarvoor het betrokken personeel wordt ingezet een beroep kan doen op de 

onderwijsvrijstelling; 

 Op de betrokken werknemer moet een cao dan wel een generieke rechtspositieregeling van 

toepassing zijn die geldt voor instellingen/ondernemers die een beroep kunnen doen op de 

onderwijsvrijstelling.  

De essentie van de hiervóór vermelde voorwaarden is, dat de inlener in materieel opzicht de positie van 

werkgever inneemt. Dat komt het sterkst tot uitdrukking in de laatstgenoemde voorwaarde. Die voorwaarde 

houdt in dat de inlener verantwoordelijk moet zijn voor de financiële gevolgen van het beëindigen van het 

inlenen van het personeel. In de praktijk blijkt dat als aan die voorwaarde is voldaan, doorgaans ook aan de 

andere hiervoor genoemde voorwaarden wordt voldaan. Als aan één van die voorwaarden niet wordt voldaan, 

dan hoeft dat niet zonder meer te betekenen dat voor het ter beschikking stellen van personeel btw is 

verschuldigd. Zo komt het voor dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, ondanks de intentie daartoe, 

niet wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, terwijl wel aan de overige voorwaarden 

wordt voldaan. Die omstandigheid is op zichzelf onvoldoende om het ter beschikking stellen van dat personeel 

in de btw-heffing te betrekken. Dat geldt ook in een situatie waarin alleen sprake is van het op juridische 

gronden niet kunnen toepassen van de CAO van de inlener op het ingeleende personeel. Ook die enkele 



                                                                                                                                              
omstandigheid hoeft niet te leiden tot btw-heffing voor het ter beschikking stellen van dat personeel. Dat is 

echter anders in het geval de inlener niet verantwoordelijk is voor de gevolgen die de beëindiging van het 

inlenen van personeel heeft of kan hebben. Het gaat dan om de gevolgen voor de arbeidsovereenkomst tussen 

de uitlener en het betrokken personeel (zie de laatstgenoemde voorwaarde hiervoor). Dan wordt inbreuk 

gemaakt op het wezen van de goedkeuring. Ook is dan de kans reëel dat er sprake is van verstoring van de 

concurrentieverhoudingen ten opzichte van commerciële uitzendbureaus. Het niet voldoen aan de hiervoor 

laatstgenoemde voorwaarde heeft dus zonder meer tot gevolg dat voor het ter beschikking stellen van 

personeel btw is verschuldigd.  

 Btw-behandeling in kind bijdragen 8.14

De inzet van personeel, bedrijfsmiddelen (machines, bedrijfsapparatuur, fabrieksruimte, machinekamer e.d.) 

van partijen kan in beginsel alleen maar leiden tot btw-heffing, als er een rechtstreeks toerekenbare 

vergoeding tegenover staat. Bij inbreng in natura (in kind) zijn geen rechtstreeks daarmee in verband staande 

vergoedingen te onderkennen, als de partijen bijdragen aan de financiering van CoE/CIV door de inzet van het 

personeel en bedrijfsmiddelen. Met andere woorden, de betrokken organisaties ontvangen van de CoE/CIV 

geen vergoeding voor de inzet van het personeel en de machines. Steun hiervoor kan worden gevonden in 

Europese jurisprudentie
56

. 

Ten aanzien van de inzet van de bedrijfsmiddelen kan nog worden opgemerkt, dat die inzet op zich wel van 

belang is voor de continuïteit en de kwaliteit van de bedrijven. Eén van de doelen van CoE/CIV is namelijk om 

het aantal afgestudeerde studenten te vergroten, dat uiteindelijk bij de bedrijven in de desbetreffende branche 

kan worden ingezet. Bovendien draagt de inzet van de machines bij aan een betere aansluiting van het 

onderwijs op de praktijk. De toegevoegde waarde van de studenten neemt daardoor toe en zorgt op die 

manier eveneens voor continuïteit van de bedrijven. De afschrijvingskosten van de bedrijfsmiddelen behoren 

daarmee volledig tot de algemene kosten van de bedrijven. Aangezien de meeste bedrijven naar verwachting 

uitsluitend btw-belaste activiteiten verrichten, is en blijft de inkoop-btw op de bedrijfsmiddelen gewoon 

volledig aftrekbaar. Er hoeft dan ook geen btw-correctie plaats te vinden voor de inzet bij het onderwijs. 
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