
 

 

 

 
  
 
 

 
 

 
Opnieuw uitstel aanpassing onderwijsvrijstelling 
Zoals u waarschijnlijk wel heeft vernomen, is de afgelopen jaren herhaaldelijk een 
aanpassing van de onderwijsvrijstelling aangekondigd en vervolgens weer uitge-
steld. Op dit moment geldt in Nederland een ‘ruime’ vrijstelling. Deze huidige Ne-
derlandse regelgeving is echter in strijd met de Europese BTW-richtlijn, en dient 
daarom aangepast te worden. Na herhaaldelijk uitstel, is in het Belastingplan 2010 
eindelijk een nieuwe regeling opgenomen, die met ingang van 1 januari 2010 van 
kracht zou moeten worden. Kort gezegd heeft de voorgestelde wijziging tot gevolg 
dat het keuzerecht komt te vervallen en dat de onderwijsvrijstelling voor niet-
erkende beroepsopleidingen en kortdurende beroepsmatige cursussen enkel nog 
geldt indien de betreffende instellingen beschikken over een ‘erkenning’.  
 
De invoering van deze wijziging is opnieuw uitgesteld, de beoogde invoeringsdatum 
is nu 1 juli 2010.  
 

Let op:  
Als u op dit moment als BTW-ondernemer cursussen/trainingen verzorgt, waarbij u 
gebruik maakt van het huidige keuzerecht, dan heeft deze wijziging mogelijk grote 
gevolgen. Wij adviseren u om contact op te nemen met uw BTW-adviseur om de ge-
volgen in uw specifieke situatie in kaart te brengen. 

  
Verlaagd BTW-tarief voor isolatiewerkzaamheden 
Het laten aanbrengen van isolatiemateriaal aan dak, muur, en vloer van woningen 
ouder dan 2 jaar valt onder het verlaagde 6%-tarief. Deze maatregel geldt al vanaf 1 
juli 2009. 
Vanaf 1 januari 2010 valt het aanbrengen van ramen, deuren en kozijnen en daarmee 
gelijk te stellen constructieonderdelen inclusief beglazing met ten hoogste een warm-
tedoorgangscoëfficient (W/m2K) zoals genoemd in het Bouwbesluit niet meer onder 
‘isolatiewerkzaamheden’, het 19%-tarief geldt dan weer voor deze werkzaamheden. 
  
 

Let op:  
Wanneer met betrekking tot het hierboven genoemde met een klant een verplichting 
is aangegaan t/m 31 december 2009 maar de werkzaamheden zelf worden pas afge-
rond na 1 januari 2010, kan tot 
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1 maart 2010 voor deze werkzaamheden het verlaagde tarief worden gehanteerd. 
Deze overgangsmaatregel geldt ook voor het aanbrengen van isolatieglas tenzij de 
waarde van het glas een beduidend deel vertegenwoordigt van de waarde van de 
totale dienst.  
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