Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal
Aan de commissie Financiën

Oegstgeest/Zevenaar, 9 december 2009

Betreft: Wijziging Onderwijsvrijstelling art. 11, eerste lid, onderdeel o Wet Omzetbelasting 1968; art. 8, eerste lid, Uitv.besl. OB 1968

Geachte heer, mevrouw,
Door middel van deze brief vragen wij uw aandacht voor één van de voorgenomen wetswijzigingen die volgen uit de Overige Fiscale maatregelen van het
Belastingplan 2010.
Wij willen onze zorg uitspreken over de gevolgen van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Omzetbelasting 1968 aangaande de onderwijsvrijstelling.
Nederland had geen erkenning geregeld voor het beroepsonderwijs. Dit betekende dat iedere
instelling of onderneming die beroepsopleidingen en/of beroepsherscholing
verzorgt tot 31 december 2009 vrijgesteld is van btw.
Per 1 januari 2010 is het voorstel dat het onderwijs dat gericht is op het beter
functioneren in de huidige of toekomstige werkkring niet meer vrijgesteld is
van de he ffing van Omzetbelasting.
Dit betreft de zogenaamde ‘quasi-beroepsopleidingen’, zoals managementcursussen, computercursussen, etc. Maar ook bijscholing die bedoeld is voor
het onderhouden/verbeteren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden, vaak in het kader van voor de uitvoering van het beroep verplichte
Permanente Educatie.
Met ingang van 2010 is de vrijstelling voor beroepsonderwijs slechts van toepassing indien:
beroepsonderwijs wordt verleend door instellingen uit het door de betrokken
brancheorganisaties op te richten Register Kort Beroepsonderwijs; of beroepsonderwijs wordt verleend door de bekostigde instellingen die zijn genoemd in de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en wete nschappelijk
onderwijs (WHW) of bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs.
Deze wijziging heeft tot gevolg dat ‘quasi-beroepsopleidingen’ belast gaan
worden met 19% btw.

Het voornoemde Register Kort Beroepsonderwijs (RKB) is echter nog niet ingesteld, evenzo is het nog niet duidelijk wat de voorwaarden zijn, wie en o nder welke voorwaarden in het (RKB) worden opgenomen.
Zolang voornoemde kwalificaties voor het voornemen tot het invoeren van dit
(RKB) nog niet bekend zijn, kan niet aangegeven worden welke ondernemers
of onderwijsinstellingen door deze wijziging worden getroffen.
Wij pleiten er in elk geval voor om de voorgenomen wijzigingen aangaande de
onderwijsvrijstelling uit te stellen totdat het RKB operationeel is.
Wij willen u er overigens ook op wijzen dat veel ondernemingen die thans o nderwijs (w.o. met name computeronderwijs) geven op basis van een low cost
profile door deze maatregel onevenredig worden getroffen.
Tevens worden de cursisten van voornoemde opleidingen onevenredig getroffen door een verhoging van de cursuskosten van 19% door de voorgenomen
wijziging.
De doelgroepen die deze opleiding(en) volgen, zijn gelet op hun inkomensniveau (ouderen, herintreders, reïntegreerders enzovoorts), niet in staat de ve rhoging te betalen, en blijven aldus verstoken van het verkrijgen van noodzakelijke (computer)kennis om enerzijds op sociaal niveau bij te kunnen blijven
en anderzijds (zoals herintreders) hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten danwel de huidige, betaalde baan te behouden.
Tevens wordt de concurrentiepositie ten aanzien van de concur rentie met grote en/of en gesubsidieerde onderwijsinstellingen in ernstige mate verzwakt.
Zodanig dat het leveren van de hoge kwaliteit die kleine onderwijsinstellingen
of ondernemingen kunnen leveren, niet meer rendabel zal zijn en daar deze
aanbieders van zogenaamde 'quasi-beroepsopleidingen', die voor een groot
deel afhankelijk zijn van particulieren of andere kleine ondernemers, financieel
ten onder zullen gaan.
Wij willen nogmaals benadrukken dat computeronderwijs slechts één van de
vele vormen ‘quasi beroepsonderwijs’ is die uitgevoerd worden door ondernemers (vaak: ZZP-ers).
Te denken valt ook aan managementsopleidingen, sollicitatietrainingen en
dergelijke.
Als (belasting)adviseurs van meerdere cliënten die getroffen worden door deze wijziging verzoeken wij u, mede namens onze cliënten, de wijziging zoals
hiervoor o mschreven te heroverwegen en voorlopig uit te stellen, zodat o nderzocht kan worden wat de precieze impact van deze wijziging zal zijn en
bovendien de betrokkenen indien zij zich dienen te registreren bij een nieuw
register daar ook voorafgaand aan de inwerkingtreding de gelegenheid toe
krijgen.
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