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Detachering onderwijspersoneel btw-vrij 

Het detacheren van onderwijsgevend personeel is btw-vrij. Dat blijkt uit een 
uitspraak die het gerechtshof in Den Haag op 15 januari heeft gedaan. Met de 
uitspraak wordt helderheid verschaft over een vraag die al jarenlang in het 
onderwijs leeft. 
 
De uitspraak van het gerechtshof heeft betrekking op een langdurige kwestie op het 
gebied van detachering bij het Horizon College in Noord-Holland. Deze school 
verzorgt middelbaar en beroepsonderwijs en stelt ook leraren ter beschikking aan 
andere onderwijsinstellingen om aldaar onder verantwoordelijkheid van de 
desbetreffende onderwijsinstelling les te geven.  
 
Het gerechtshof van Amsterdam was het aanvankelijk met de inspecteur eens dat de 
detacheringen belast waren met btw. De Hoge Raad was daar niet helemaal zeker 
van en stelde vragen aan het Europese Hof van Justitie te Luxemburg. De Hoge 
Raad wilde met name weten hoe de begrippen  'onderwijs' en 'nauw met onderwijs 
samenhangende diensten' moesten worden uitgelegd.  
 
Het Europese Hof oordeelde dat het tegen vergoeding ter beschikking stellen van 
een leraar aan een andere onderwijsinstelling, waar die leraar onder 
verantwoordelijkheid van die instelling op tijdelijke basis onderwijs verzorgt, niet kan 
worden beschouwd als onderwijs, maar wel kan worden gekwalificeerd als een nauw 
met het vrijgestelde onderwijs samenhangende dienst, met name indien door die 
terbeschikkingstelling wordt voorzien in een tijdelijk tekort aan onderwijscapaciteit op 
de inlenende school.  
 
Om als een vrijgestelde nauw met het onderwijs samenhangende dienst te kunnen 
worden aangemerkt, dienen, aldus het Hof van Justitie, bepaalde voorwaarden te zijn 
vervuld. Naar aanleiding van dit arrest van het Europese Hof had de Hoge Raad de 
zaak naar het gerechtshof in Den Haag terugverwezen.  
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Voor de beantwoording van de vraag of de door het Horizon College verrichte 
diensten zijn vrijgesteld van omzetbelasting, dient te worden vastgesteld of aan de 
gestelde voorwaarden is voldaan.  
 
Het gerechtshof in Den Haag komt op 15 januari 2009, na weging van de ter zitting 
aangevoerde feiten en omstandigheden, tot het oordeel dat: 
 
1. de terbeschikkingstelling van onderwijzend personeel door het Horizon College 
van zodanige aard of kwaliteit was dat zonder die dienst niet op gelijkwaardige wijze 
het niveau en de kwaliteit van het onderwijs op de inlenende school kon worden 
verzekerd.  
 
2. de terbeschikkingstelling van leraren door het Horizon College er niet in hoofdzaak 
toe strekte haar extra opbrengsten te verschaffen door de uitvoering van handelingen 
die verricht werden in rechtstreekse mededinging met die van commerciële 
ondernemingen die wel aan de btw zijn onderworpen.  
 
Uitspraak 
Het gerechtshof in Den Haag verklaarde het beroep van het Horizon College 
gegrond en verminderde de naheffingsaanslag.  
 
Het ministerie van Financiën heeft in beginsel zes weken om beroep in cassatie bij 
(opnieuw) de Hoge Raad aan te tekenen. Praktijkgroep Indirect Tax Ernst & Young 
vraagt zich af of dit gezien het feitelijk karakter van de uitspraak van het Haagse 
hof mogelijk is.  
 
Cito 
Los van bovengenoemde uitspraak loopt er via VOS/ABB bij de Hoge Raad nog een 
procedure, waarin de heffing van btw over de vergoedingen, die het Cito aan 
schoolbesturen verstrekt, voor leraren die aan het instituut worden uitgeleend.  
In de loop van 2009 wordt in deze zaak uitspraak verwacht.  
 
Informatie: Helpdesk, 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 

Toolbox: gemeentefonds en uitkering educatie 

De gemeenten ontvangen jaarlijks uit het gemeentefonds een uitkering die niet 
is geoormerkt. In die uitkering zit geld voor de educatieve activiteiten van een 
gemeente. Daartoe behoort het budget voor huisvesting van het primair en 
voortgezet onderwijs. Daarvoor zijn normen vastgesteld, die de omvang van dit 
deel van de uitkering bepalen. In de Toolbox op www.vosabb.nl zit een 
instrument waarmee u de hoogte van de uitkering kunt bepalen. 
 
Het is voor schoolbesturen zinvol te weten hoeveel geld de gemeente uit het 
gemeentefonds ontvangt voor educatie en onderwijshuisvesting. Ook al zijn de 
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bedragen niet geoormerkt en kan de gemeente het geld dus ook anders 
aanwenden, toch is het met het oog op de onderhandelingen met de gemeente 
nuttige informatie.  
 
De normen voor de uitkeringen worden regelmatig bijgesteld. Meestal gebeurt dat in 
een voorjaarscirculaire (mei-juni) en een najaarcirculaire (september). In december 
2008 is een extra circulaire verschenen.  
 
In de Toolbox op deze website is nu weer het instrument Uitkering gemeentefonds 
educatie 2009 vs a.xls opgenomen. Daarmee kan een bestuur zelf  de omvang van 
de uitkering te achterhalen als de juiste gemeentelijke gegevens worden ingevoerd. 
Het betreft de kalenderjaren 2008 en 2009.  
 
Het instrument zit in de map Huisvesting in de Toolbox 2008-2009.     
 
Informatie: Reinier Goedhart, 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl of Bé Keizer, 06-
22939674, bkeizer@vosabb.nl 
 

Rekenmodel voor ruimtebehoefte basisschool 

De regelingen voor de bepaling van de huisvesting van de basisschool zijn het 
afgelopen jaar ingrijpend aangepast. Het gaat met name om een andere wijze 
van berekenen van het benodigde aantal vierkante meters waar een school 
recht op heeft op basis van het aantal leerlingen (en de gewichten die deze 
leerlingen hebben). 
 
In het dossier Huisvesting op www.vosabb.nl is hierover eerder bericht. In  dat 
artikel werd melding gemaakt van de modelverordening huisvesting onderwijs van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op basis van een vaste voet plus een 
aantal vierkante meters per leerling.  
 
In een nieuw instrument in de Toolbox is deze wijziging nu verwerkt, waarbij het 
mogelijk is de berekening volgens de oude en de nieuwe systematiek te maken en 
de uitkomsten zo met elkaar te vergelijken. Van een aantal gemeenten is de reactie 
gekomen dat zij de voorkeur geven aan de 'oude' systematiek, vooral uit financiële 
overwegingen.  
 
In het instrument in de Toolbox kan nu ieder schoolbestuur zelf nagaan hoe de 
situatie uitpakt voor de eigen basisscholen. Het is daarbij zinvol om bij de gemeente 
te informeren hoe het staat met de aanpassing van de lokale verordening in relatie 
tot het landelijke model. Een aanpassing van het bestaande model moet in het 'op 
overeenstemming gerichte overleg' (OOGO) aan de orde worden gesteld.  
 
Met het instrument, dat in de Toolbox 2008-2009 is opgenomen in de map 
Huisvesting, is het mogelijk de ruimtebehoefte van een basisschool voor 2009 en de 
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jaren daarna door te rekenen. Belangrijk daarbij is dat er geen sprake meer is van 
een afzonderlijke berekening voor permanente en tijdelijke huisvesting. De 
uitkomsten worden ook grafisch in beeld gebracht.  
 
De berekening van de uitkering voor de (uitbreiding van de) eerste inrichting is ook in 
het instrument opgenomen. Er zit een uitvoerige toelichting bij.  
 
Informatie: Reinier Goedhart, 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl of Bé Keizer, 06-
22939674, bkeizer@vosabb.nl 
 

Rekenmodel voor BAPO-voorziening gepubliceerd 

Het ministerie van OCW heeft onlangs een brief verstuurd met nadere 
informatie over de BAPO-voorziening en de wijze waarop de berekening ervan 
kan plaatsvinden. De formele goedkeuring door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving zal naar verwachting eind deze maand een feit zijn. Vandaar 
dat VOS/ABB nu het rekenmodel kan uitbrengen voor de voorzieningen in 
verband met de personele verplichtingen. 
 
Op www.vosabb.nl is eerder bericht over de problematiek van de BAPO-voorziening, 
zoals die door VOS/ABB aan het begin van dit jaar aan de orde was gesteld. Het 
heeft lang geduurd, maar er is nu eindelijk veel minder reden voor ongerustheid over 
de omvang van deze voorziening. De toekomstige baten mogen worden 
betrokken bij de bepaling van de omvang, waardoor die in veel gevallen gering is 
en zelfs op nul kan uitkomen.  
 
De Raad voor de Jaarverslaggeving zal naar verwachting op 28 januari RJ 660 
overeenkomstig het voorstel aanpassen. In de brief die door het ministerie hierover 
naar alle besturen in het primair en voortgezet onderwijs is verstuurd (zie 
rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Financiën), staat welke 
wijziging wordt voorgesteld. Zodra de Raad voor de Jaarverslaggeving het verwachte 
positieve besluit heeft genomen, zullen wij daarover berichten op www.vosabb.nl.  
  
In het instrument, dat is opgenomen in de Toolbox 08-09 in de mappen PO en VO, 
wordt de voorziening gekwantificeerd voor BAPO en jubilea. De voorziening in 
verband met de Spaarregeling is naar onze mening eenvoudig vast te stellen op 
basis van de schriftelijke afspraken die met de betrokkenen zijn gemaakt.  
 
De baten die voor BAPO beschikbaar zijn, worden voor het PO en VO op 2,0 
procent gesteld. In de toelichting bij het instrument staat dat de opslag voor BAPO in 
de personele lumpsum VO in werkelijkheid 1,5 procent is, maar dat het gunstig is uit 
te gaan van 2 procent. Daardoor hoeft de omvang minder (onnodig) groot te zijn.  
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Het is nu dus mogelijk de omvang van de voorziening voor het PO respectievelijk VO 
op eenvoudige wijze te bepalen voor de balans van 31 december 2008.  
 
Informatie: Reinier Goedhart, 0348-405200, rgoedhart@vosabb.nl of Bé Keizer, 
0348-405200, bkezier@vosabb.nl 
 

Bovenschools managers leren van elkaar 

VOS/ABB organiseert op woensdag 8 april in Amersfoort voor de tweede keer 
de succesvolle training 'Is uw bovenschools bestuur op orde?'. Er zijn nog 
plaatsen vrij voor deze training voor het primair onderwijs. 
 
De VOS/ABB-adviseurs Jan Littink en Ronald Dolfing hebben deze training opgezet, 
omdat zij geregeld van bestuurders en (bovenschools) managers horen dat die 
inzicht willen hebben in het functioneren van hun bovenschools bestuursbureau. Het 
doel van de training is om collega-bestuurders en -managers bij elkaar te brengen, 
zodat die elkaars situatie onder de loep kunnen leggen en daarvan kunnen leren. 
  
Tijdens de training brengt u in kaart waar u tegenaan loopt, of u voldoende kennis 
hebt en waar uw kansen liggen. Ook wordt tijdens de training duidelijk welke taken u 
het beste zelf kunt doen en welke u beter zou kunnen uitbesteden. Uw collega's 
analyseren ook hun eigen situatie, zodat aan de hand van de verschillen er voor de 
hele groep een duidelijk beeld van uw mogelijkheden ontstaat. 
 
In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Bestuur en management) staat een link 
naar meer informatie en de mogelijkheid om u in te schrijven. 
 
Informatie: Jan Littink, 06-12928581, jlittink@vosabbconsulting.nl of Ronald Dolfing, 
06-22939687, rdolfing@vosabbconsulting.nl  
 

Uitdrukkelijk besluit nodig over geldigheid CAO PO 

De CAO PO 2009 is voor het openbaar onderwijs pas geldig, nadat het bestuur 
er een uitdrukkelijk positief besluit over heeft genomen. Op het bijzonder 
onderwijs is de nieuwe cao automatisch van toepassing. De cao-tekst en de 
aanbiedingsbrief die erbij hoort, staan in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier: Werkgeverszaken>Arbeidsvoorwaarden). 
 
Juridisch gezien is de nieuwe cao in het openbaar onderwijs een publiekrechtelijke 
rechtspositionele regeling. In het openbaar onderwijs is de Wet op de Collectieve 
Arbeidsovereenkomst namelijk niet van toepassing.  
 
Om de afspraken van kracht te laten zijn voor de werknemers, dient elk bestuur in 
het openbaar onderwijs een apart besluit te nemen. Pas dan wordt de nieuwe 
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cao voor het primair onderwijs voor de afgesproken geldigheidsduur als 
rechtspositiebesluit vastgesteld. Elke nieuwe CAO PO en de geldigheid ervan 
vereisen een nieuw besluit. Het bestuur moet dit besluit intern bekendmaken.  
 
De tekst voor een dergelijk besluit kan als volgt luiden:  
 
"Het bestuur van ..... (naam) heeft kennis genomen van de CAO PO 2009 met de 
daarbij behorende bijlagen.  
 
Het bestuur heeft op .... (datum) besloten de cao voor de periode van 1 januari 2009 
tot en met 31 december 2009 als rechtspositionele regeling vast te stellen voor zijn 
medewerkers, verbonden aan de onder zijn gezag vallende instelling(en) voor primair 
onderwijs".  
 
Voor een stichting op publiekrechtelijke gronden gelden dezelfde regels. Voor een 
samenwerkingsbestuur gelden de uitgangspunten van het bijzonder onderwijs.  
 
De nieuwe tekst van de decentrale CAO PO, die door de Werkgeversvereniging 
Primair Onderwijs (WvPO) en de vakbonden is vastgesteld, is beschikbaar (zie ook 
rechterkolom). In deze cao is de uitwerking van het Convenant LeerKracht 
opgenomen.  In de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: 
Werkgeverszaken>Arbeidsvoorwaarden) staan ook de voorbeeldfuncties van de 
functiemix.  
 
De nieuwe cao-boekjes worden uitgegeven door de PO-Raad. De verwachting is dat 
de boekjes vanaf februari beschikbaar zijn. Ze kunnen dan via de PO-Raad worden 
besteld.   
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 

Publicatie van wetsvoorstel Goed onderwijs en bestuur 

Het wetsvoorstel Goed onderwijs, goed bestuur is als officieel Kamerstuk 
gepubliceerd. Er wordt naar gestreefd om de behandeling van het voorstel voor 
de zomer af te ronden. 
 
De regering heeft het wetsvoorstel op 29 december jongstleden ingediend. De 
Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad gevraagd om er een spoedadvies over uit te 
brengen. Dit advies moet er zijn voordat het schriftelijke verslag over het voorstel 
wordt uitgebracht. De Kamerfracties hebben tot 20 maart de tijd voor hun inbreng 
voor het schriftelijk verslag.  
 
In de rechterkolom van dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Bestuur en  
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management>Governance) staan vier documenten die alle bettrekking hebben op 
het wetsvoorstel. U kunt daar ook een eerder nieuwsbericht over het wetsvoorstel 
aanklikken. 
 
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl  
 

Vijf miljoen euro voor hoogvliegers 

Basisscholen kunnen tot 28 februari plannen indienen voor projecten om 
talentvolle leerlingen uit te dagen. Er is ruim 5 miljoen euro beschikbaar voor 
dit excellentieprogramma. 
 
Een commissie onder leiding van voorzitter Robbert Dijkgraaf van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zal advies uitbrengen aan 
staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW over de ingediende voorstellen voor 
talentontwikkeling in het basisonderwijs. De subsidieregeling 'Excellentieprogramma 
basisonderwijs' is een vervolg op de excellentiebrief die Dijksma op 25 augustus 
vorig jaar naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 
 
Het gaat om projecten waarmee kennis en ervaring kan worden opgedaan bij het 
bieden van een uitdagend aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in het 
basisonderwijs. Het informatiepunt hoogbegaafdheid bij de Stichting 
Leerplanontwikkeling (SLO) kan schoolbesturen informeren en eventueel ook 
ondersteunen bij het maken van plannen. De projecten die in aanmerking komen 
voor subsidie gaan dit jaar na de zomer van start. 
 
Schoolbesturen kunnen hun innovatieve voorstellen, bij voorkeur in onderlinge 
samenwerkingsverbanden, indienen bij CFI. Er is een nieuw inschrijfformulier 
beschikbaar op de website van CFI. In het eerste zat een foutje. CFI verzoekt 
daarom aanvragers dringend om het nieuwe inschrijfformulier te gebruiken. 
 
Het stimuleren van excellentie is onderdeel van de Kwaliteitsagenda Primair 
Onderwijs. Deze agenda, die door Dijksma samen met het PO-veld is opgesteld, 
bevat afspraken over het verbeteren van de kwaliteit van het primair onderwijs. De 
nadruk ligt op verbetering van de opbrengsten van het taal- en rekenonderwijs.  
Naast de nu gepubliceerde regeling heeft de staatssecretaris eerder ook 5 miljoen 
euro uitgetrokken voor landelijke projecten om talentvolle leerlingen uit te dagen om 
nog betere prestaties te leveren.  
 
Informatie: Helpdesk, 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl  
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Jaarcongres van Stichting Kleurrijke Scholen 
 
De Stichting Kleurrijke Scholen houdt op vrijdag 6 februari haar jaarcongres. 
Voorafgaand aan het congres vertrekt uit Utrecht en Arnhem een bustour langs 
scholen die actief zijn om een meer gemengde leerlingenpopulatie te 
realiseren. 
 
De bustour gaat in de ochtend langs scholen in Utrecht, Rotterdam, Arnhem en 
Nijmegen. Deze scholen laten zien hoe zij samen met ouders ervoor zorgen dat ze 
meer gemengd worden. De bustour is geïnspireerd op de Openbaar Onderwijs 
Ontmoetingstour die VOS/ABB in oktober organiseerde in het kader van het 10-jarig 
bestaan en het jubileumcongres in Singer Laren. 
 
Het middagprogramma in Utrecht bestaat onder meer uit een aantal workshops.  
 
Onderwijsprofessionals betaLen 20 euro; ouders kunnen gratis deelnemen. Meer 
informatie staat in de uitnodigingsfolder in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier: School en omgeving).  
 
 
Vacatures 
 
Locatiedirecteur Esdal College in Klazienaveen 
Directeur openbare basisschool in Ede 
Teamleider/controller openbaar onderwijs in Lelystad 
 
Meer informatie over deze vacatures staat op www.vosabb.nl (homepage>Personeel 
gezocht). 
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