
 

Vragen en antwoorden btw-vrijstelling Passend Onderwijs 

Vraag 1: wanneer geldt de btw-vrijstelling passend onderwijs? 

De btw-vrijstelling passend onderwijs geldt van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2016 voor 

werkzaamheden die samenwerkingsverbanden passend onderwijs verrichten als uitvloeisel 

van het in artikel 18a van de Wet primair onderwijs en het in artikel 17a van de Wet 

voortgezet onderwijs bedoelde ondersteuningsplan. Ook van btw zijn vrijgesteld de 

werkzaamheden die scholen verrichten aan het samenwerkingsverband passend onderwijs 

waarin zij deelnemen voor zover deze werkzaamheden een uitvloeisel vormen van het in de 

hiervoor genoemde artikelen bedoelde ondersteuningsplan.  

Vraag 2: wat wordt bedoeld met “uitvloeisel van het ondersteuningsplan”? 

Werkzaamheden zijn op basis van deze overgangsmaatregel 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 btw-heffing. 

Vraag 3: 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 er een commissie 

moet zijn bij het samenwerkingsverband die een toelaatbaarheidsverklaring beoordeelt en 

afgeeft dan is het uitlenen van deskundigen door een school aan het samenwerkingsverband 

waarin deze school deelneemt vrijgesteld van btw-heffing. 

 

Vraag 4: vallen onderwijsinstellingen die geen deel uitmaken van een 

samenwerkingsverband, zoals cluster 1 en 2 instellingen en de mbo instellingen, onder 

de btw-vrijstelling passend onderwijs? 

 

Nee, de btw-vrijstelling passend onderwijs 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.  

 

Vraag 5: heeft de btw-vrijstelling passend onderwijs gevolgen voor het ter beschikking 

stellen van personeel in het verleden waarover btw is betaald? 

 

Nee, de getroffen maatregel houdt in dat op de btw-heffing over het verleden die 

onherroepelijk vaststaat, ambtshalve niet wordt teruggekomen. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelII/Afdeling1/paragraaf2/Artikel18a/geldigheidsdatum_07-10-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelII/Afdeling1/paragraaf2/Artikel18a/geldigheidsdatum_07-10-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/TitelII/AfdelingI/HoofdstukI/paragraaf1/Artikel17a/geldigheidsdatum_07-10-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035434/geldigheidsdatum_07-10-2014#5_52


 

Vraag 6: wat is de situatie na afloop van de btw-vrijstelling passend onderwijs per 1 

augustus 2016?  

 

In de periode tot 1 augustus 2016 zullen het ministerie van OCW en het ministerie van 

Financiën de btw-gevolgen van de werkzaamheden van scholen en samenwerkingsverbanden 

in verband met de Wet Passend Onderwijs beschrijven om duidelijkheid te kunnen geven over 

de btw-situatie vanaf 1 augustus 2016.  

 

Vraag 7: waar kan ik terecht met een vraag over mijn concrete situatie? 

 

Concrete vragen over de toepassing van de btw-vrijstelling passend onderwijs en de btw-

onderwijsvrijstelling kunt u stellen aan uw lokale belastinginspecteur.  

 


