Vragen en antwoorden btw-vrijstelling passend onderwijs
De ministeries van OCW en Financiën hebben in overleg met de VO-raad en PO-Raad een aantal
vragen en antwoorden opgesteld over de btw-vrijstelling passend onderwijs. Scholen en
samenwerkingsverbanden in het vo en po stellen veel vragen over dit thema; met deze ‘FAQ’ willen
de ministeries en sectorraden hen hier meer helderheid over verschaffen.

Wanneer geldt de btw-vrijstelling passend onderwijs?
Er is geen integrale btw-vrijstelling voor passend onderwijs. Wel zijn prestaties of activiteiten van
samenwerkingsverbanden passend onderwijs vrijgesteld die een uitvloeisel vormen van het
ondersteuningsplan. Bijvoorbeeld als die prestaties richting scholen worden verricht. Deze vrijstelling
komt voort uit de opname van samenwerkingsverbanden als sociaal-culturele instellingen en vallen
onder die hoedanigheid onder de vrijstelling voor sociaal-culturele instellingen (artikel 11.1.f van de
Wet op de omzetbelasting). Zie ook het wijzigingsbesluit ‘Btw-vrijstelling passend onderwijs’.
Als er, omgekeerd, prestaties tegen betaling vanuit scholen richting samenwerkingsverbanden
worden verricht, is dit mogelijk ook vrij van btw. Hierop is mogelijk de onderwijsvrijstelling van
toepassing (artikel 11.1.o van de Wet op de omzetbelasting). Zie voor meer informatie het
beleidsbesluit over de onderwijsvrijstelling.
De toepassing van de onderwijsvrijstelling en de vrijstelling voor sociaal-culturele instellingen is niet
tijdelijk van aard. De toepassing is geldig totdat anders wordt besloten en/of de vrijstellingen worden
aangepast. Dit in tegenstelling tot de tijdelijke vrijstelling passend onderwijs die tot 1 augustus 2016
geldig was.

Wat wordt bedoeld met ‘uitvloeisel van het ondersteuningsplan’?
Werkzaamheden van samenwerkingsverbanden zijn vrijgesteld van btw als deze een uitvloeisel
vormen van het ondersteuningsplan. In artikel 18a, lid 8, van de Wet primair onderwijs en in artikel
17a, lid 8, van de Wet voortgezet onderwijs staat beschreven wat het ondersteuningsplan in elk geval
dient te omvatten. Werkzaamheden die uit deze verplichtingen voortvloeien zijn vrijgesteld van btwheffing.

Geldt de btw-vrijstelling passend onderwijs ook voor het ter beschikking stellen van personeel?
Ja, indien het ter beschikking stellen van personeel (detacheren) een uitvloeisel vormt van het
ondersteuningsplan. Bijvoorbeeld: als in het ondersteuningsplan staat dat voor het komen tot een
samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen het samenwerkingsverband, het
nodig is dat bepaalde expertise vanuit het samenwerkingsverband ingezet wordt op scholen dan is

het uitlenen van die deskundige door het samenwerkingsverband aan de school vrijgesteld van btwheffing. Hiervan is sprake als de deskundige in dienst is van het samenwerkingsverband.

Valt het uitlenen van ambulant begeleiders onder de onderwijsvrijstelling?
Ja, het uitlenen tussen scholen en van een school aan een samenwerkingsverband passend onderwijs
van zogenoemde ambulante onderwijskundig begeleiders die kinderen met een functiebeperking in
de klas begeleiden, kan als gevolg van jurisprudentie meelopen in de btw-onderwijsvrijstelling. Deze
jurisprudentie zal worden verwerkt in de relevante beleidsbesluiten.

Vallen onderwijsinstellingen die geen deel uitmaken van een samenwerkingsverband, zoals cluster
1 en 2 instellingen en mbo-instellingen, onder de btw-vrijstelling passend onderwijs?
Nee, de btw-vrijstelling voor sociaal-culturele instellingen geldt niet voor cluster 1 en 2 instellingen
en mbo-instellingen, omdat die geen deel uitmaken van een samenwerkingsverband. Als er
dienstverlening plaatsvindt tussen twee onderwijsinstellingen zoals bijvoorbeeld een mbo-instelling
en een (v)so-school kan mogelijk wel de btw-onderwijsvrijstelling van toepassing zijn.

Waar kan ik terecht met een vraag over mijn concrete situatie?
Concrete vragen over de toepassing van de btw-vrijstelling passend onderwijs en de btwonderwijsvrijstelling kunt u stellen aan uw lokale belastinginspecteur.

