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Signaleren van BTW belastingplicht bij scholen: aandachtspunten 
(versie per januari 2021) 

 

Belastingen die aan de orde kunnen zijn bij het onderwijs, bij scholen: 

- Omzetbelasting (BTW), 

- Winstbelasting (vennootschapsbelasting, VPB), 

- Loonbelasting, 

- Overige. 

 

Omzetbelasting (BTW) wordt geheven van “een ieder” die door middel van een organisatie van 

kapitaal en arbeid, deelneemt aan het maatschappelijk economisch verkeer, waarbij producten en/of 

diensten worden geleverd tegen een vergoeding. 

Vennootschapsbelasting wordt geheven van “ondernemingen” die deelnemen aan het 

maatschappelijke economische verkeer, daarbij in concurrentie treden met andere ondernemingen,  

en streven naar opbrengst/winst. 

Loonbelasting wordt geheven van werkgevers die werknemers in dienst hebben, werknemers die in 

een gezagsverhouding tegen geld (loon) arbeid verrichten. De werkgever is dan verplicht op het loon 

belastingen en premies in te houden (zie verder aparte checklist LB) 

 

In beginsel vallen ook scholen onder al deze belastingen: per 1 januari 2016 vallen scholen ook 

formeel, als zogenaamde “overheids-onderneming”, onder het bereik van de winstbelasting (VPB) en 

kan de belastingdienst aangiftebiljetten uitreiken. 

Onderwijsinstellingen die wettelijk geregeld onderwijs leveren, en ‘leven’ van Rijksbijdragen, kunnen 

echter geheel of gedeeltelijk vrijgesteld zijn/blijven van sommige belastingen (mn VPB en BTW). 

Omdat scholen geconfronteerd worden met Rijksbijdragen, waarmee moeilijker rond te komen is, 

zijn scholen steeds meer geprikkeld om kosten te besparen en daarnaast om zelf inkomsten te 

genereren. In vervolg hierop kunnen scholen ‘over de grens’ van een eventuele (BTW-) vrijstellingen 

heengaan. Dan kan een voorheen “belastingvrije” school, heel onbedoeld en onbewust, met 

belastingen en de belastingdienst te maken krijgen. 

 

Onderstaand een overzichtje van signalen / vragen op basis waarvan (BTW) belastingheffing bij 

scholen kan opkomen: 

1. Biedt een onderwijsinstelling, naast wettelijk geregeld onderwijs, ook ander onderwijs of 

opleidingen aan ? 

2. Is een onderwijsinstelling een samenwerkingsverband aangegaan met een andere instelling / 

onderneming ? 

3. Worden actief bijzondere subsidies of sponsor-gelden geworven ? 

4. Heeft een onderwijsinstelling de ANBI-status en zo ja, wordt hieraan correcte opvolging 

gegeven ? 

5. Leent een onderwijsinstelling personeel in of uit ? Zo ja, van wie of aan wie ? Welke 

activiteiten betreft het ? Wat is de omvang van uitlening ?  Wordt hier wel, of juist geen, 

BTW berekend (en waarom wel/niet) ? 

6. Is nieuwbouw of ‘vernieuw’bouw bij de onderwijsinstelling aan de orde ? 

7. Worden naast het onderwijs andere, al dan niet samenhangende, diensten aangeboden, 

bijvoorbeeld vervoer ? 

8. Streeft een onderwijsinstelling met (andere) diensten naar ‘extra’ opbrengst / winst ? 

9. Gaat een onderwijsinstelling “contracten” aan met derden, bijvoorbeeld gericht op 

onderzoek- & productinnovatie -werk ? 
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10. Zijn bij een onderwijsinstelling personen werkzaam die voorheen in dienstbetrekking voor 

dezelfde school werkten ? Bijvoorbeeld  ZZP-ers ? En berekent deze ZZP-er wel of juist geen 

BTW ? 

11. Heeft een school zonnepanelen, of wordt de aanschaf van zonnepanelen overwogen, resp. is 

vanwege zonnepanelen de instelling al in de BTW betrokken ? 

12. Als de onderwijsinstelling al in de BTW is betrokken, kan dan eventueel van een/de (KOR-) 

vrijstellingsregeling gebruik worden gemaakt ? 

 

Bovenstaande opsomming kan een aandachtspunt voor (BTW) belastingplicht opleveren.  

Een ‘ja-antwoord’ op een vraag levert overigens niet automatisch belastingplicht op. Bovendien 

hoeft een belasting-risico niet negatief te zijn: soms kan er juist een voordeel aan de orde komen. 

Ook kun je (van de ene) in een andere belasting ‘vrijstelling’ terecht komen. 

Kortom: allemaal vragen in het kader van een “fiscale check” ! 

 

Wellicht heeft u vragen rondom BTW, fiscale check, of een ‘quick scan’? Onze fiscalist, Geerlof Bins, 

staat u graag te woord. Geerlof Bins is te bereiken via zijn mailadres: geerlof.bins@dyade.nl of via 

zijn gsm: 06-36106264).  


