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Toelichting:
1. Voor de btw is een ieder 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 economisch verkeer (een prestatie verricht tegen vergoeding) een btw-ondernemer zijn. Winstoogmerk is niet relevant, 
inschrijving KvK of btw-nummer is niet doorslaggevend. Van ondernemerschap is sprake als de samenwerking regelmatig op eigen naam en voor eigen risico 
overeenkomsten sluit met derden voor het verrichten van prestaties tegen een vergoeding. 

2. Niet de samenwerking als entiteit is de btw-ondernemer, maar de onderwijsinstelling verricht de prestaties (niet zijnde onderwijs) en is daarvoor btw-ondernemer. 
Vervolgens dient te worden getoetst of die prestaties btw-belast of btw-vrijgesteld  (geen factureringsplicht) zijn. Als de prestaties btw-belast zijn, dan dient vanuit de    
onderwijsinstelling te worden gefactureerd met btw. 

3. Er is sprake van ge- en of verbruik als:
• de geldverstrekker de prestaties gebruikt voor totstandkoming, aanpassing en uitvoering van beleid; of
• de prestaties feitelijk inhouden: het uitvoeren van taken die de geldverstrekker anders zelf moet verrichten. 

Er is geen sprake van ge- en of verbruik als:
• De samenwerking/andere entiteit/onderwijsinstelling louter als doorgeefluik fungeert;
• het bedrag wordt verkregen ter financiering van de kosten in verband met activiteiten die voortvloeien uit eigen doelstellingen.

4. Moeten eng worden uitgelegd. De vrijstellingen zijn:
11-1-a: Levering onroerend goed 11-1-m: Postdiensten
11-1-b: Verhuur onroerend goed 11-1-n: Openbare radio- en televisieorganisaties  
11-1-c: Verpleging / verzorging inrichting 11-1-o: Onderwijs
11-1-d: Jeugdwerk 11-1-p: Voordrachten
11-1-e: Sportorganisaties 11-1-q: Componisten, schrijvers, etc.
11-1-f: Sociale en culturele diensten 11-1-r: Levering vrijgesteld gebruikt goed  
11-1-g: Medische diensten 11-1-s: Menselijke organen, -bloed, etc.
11-1-h: Lijkbezorgers 11-1-t: Organisaties zonder winstoogmerk  
11-1-i: Geld- en effectenverkeer 11-1-u: Koepelorganisaties
11-1-j: Krediet, schuldvorderingen 11-1-v: Fondswerving
11-1-k: Verzekeringshandelingen 11-1-w: Kinderopvang
11-1-l: Kansspelen

Uitgezonderd van diverse btw-vrijstellingen zijn: verrichten van onderzoek, ter beschikking stellen van personeel, verzorgen van loonadministratie, financiële   
administratie enz, verstrekken van eten en drinken en andere bij ministeriële regeling aangewezen leveringen en diensten.

5. Algemeen tarief: 21% (hoofdregel: in principe zijn alle prestaties belast met 21% btw), verlaagd tarief: 9% (aangewezen leveringen en diensten in Tabel I, 
zoals water, eten en drinken (niet-alcoholisch)) of nultarief: 0% (internationale transacties Tabel II, zoals uitvoer (naar buiten de EU), intracommunautaire 
leveringen (naar een andere lidstaat binnen de EU) of leveringen/diensten m.b.t. niet ingevoerde goederen. 

6. Gemeenten en provincies kunnen de inkoop-btw toerekenbaar aan hun overheidstaken en niet btw-ondernemer activiteiten terugvragen via het 
BTW-compensatiefonds. De inkoop-btw is daarmee voor hen geen kostenpost.
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