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1. Onderwijsvrijstelling BTW en ZZP-er: wijziging BTW-regelgeving per 1 januari  
    2014  
 
De onderwijsvrijstelling is een verplichte vrijstelling voor wettelijk geregeld onderwijs 
(het primaire en voortgezet onderwijs, de mbo's, hbo's en universiteiten). Ook ZZP-ers 
kunnen deze vrijstelling toepassen. Verder zijn vrijgesteld beroepsopleidingen voor 
zover verstrekt door instellingen (zowel rechtspersonen als natuurlijke personen) die 
zijn opgenomen in het zogenoemde Register Kort Beroepsonderwijs. De regelgeving 
voor ZZP-ers wijzigt per 1 januari 2014 
 
Wijziging van regelgeving 
Met ingang van 1 januari 2014 wordt het Register Kort Beroepsonderwijs gesplitst in 
twee registers: een instellingenregister en een docentenregister. Het docentenregister is 
bedoeld voor ZZP'ers die onderwijs verzorgen aan een onderwijsinstelling. Het 
instellingenregister is bedoeld voor onderwijsinstellingen en ZZP'ers die rechtstreeks 
op de markt hun onderwijsdiensten aanbieden 
 
Let op!  
Een inschrijving in het instellingenregister betekent automatisch ook een inschrijving in 
het docentenregister. Al het onderwijs verzorgd door de ZZP'er is dan dus vrijgesteld 
van BTW. 
 
Actie: inschrijven in docentenregister 
De inschrijving in de genoemde registers is niet verplicht en inschrijving in het 
docentenregister kan los van inschrijving in het instellingenregister (andersom kan dus 
niet!). Dit biedt de mogelijkheid om als ZZP-er vrijgesteld beroepsonderwijs te geven 
aan onderwijsinstellingen en direct op de markt BTW-belast beroepsonderwijs te 
verzorgen. De ZZP-er moet zich dan alleen inschrijven in het docentenregister en niet in 
het instellingenregister.  
 
Let op!  
Op dit moment is inschrijving in het docentenregister nog niet mogelijk. Aangezien de 
regelgeving per 1 januari 2014 wijzigt, zal inschrijving in het docentenregister (naar alle 
waarschijnlijkheid) per 1 januari 2014 mogelijk zijn (www.crkbo.nl). Ook het beleid 
inzake herinschrijven van ZZP-ers wordt nog gepubliceerd. 
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Omdat de ZZP-er belaste onderwijsprestaties verricht, heeft de ZZP-er recht op aftrek 
van voorbelasting. Daarbij komt dat de afnemers in de markt vaak ondernemers zijn die 
de BTW in aftrek kunnen brengen, waardoor de BTW voor hen geen kostenpost vormt. 
De gewijzigde regelgeving heeft ook gevolgen voor de administratie. Als een ZZP-er 
zowel belaste en vrijgestelde onderwijsprestaties verricht, moet de administratie 
gesplitst worden. Daarnaast moet de ZZP-er voor de belaste onderwijsprestaties een 
factuur uitreiken en BTW-aangifte doen.  
 
Als u een klant hebt die als ZZP-er onderwijsdiensten verricht, wijs hem dan op de 
wijziging die gaat komen! Zorg dat hij zich alleen inschrijft in het docentenregister als 
hij ook onderwijsdiensten verricht aan aftrekgerechtigde ondernemers (op de markt).  
 
Mocht u vragen hebben over onderwijsvrijstelling BTW en ZZP-er: wijziging BTW-

regelgeving per 1 januari 2014, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.  

2. Producten 
 
Hier vindt u een actuele lijst met producten op BTW- gebied die u via onze website of 
door een e-mail te sturen aan info@btwadvies.com kunt bestellen: 
De complete lijst met onze producten kunt u vinden op www.btwadvies.com 
 
Memo’s 

- Memo BTW en margeregeling, dit memo kost € 150,- exclusief BTW 
- Memo medische vrijstelling; Nog steeds niet genezen?! dit memo kost € 150,- 

exclusief BTW 
- Memo teruggaaf van buitenlandse BTW uit andere EU landen aan Nederlandse 

ondernemers, dit memo kost € 75,- exclusief BTW 
- Memo verlaagd BTW-tarief renovatie- en herstel bestaande woningen, dit memo 

kost € 75,- exclusief BTW 
- Memo BTW en factureringsregels, dit memo kost € 150,- exclusief BTW 
- Memo BTW en aandelenbezit, houdstermaatschappijen, deelnemingen en 

beleggingen, dit memo kost € 150,- exclusief. BTW 
Memo BTW laatste aangifte BTW, suppletie en boete, dit memo kost € 150,- 
exclusief BTW 

- Memo BTW en privégebruik auto, dit memo kost € 150,- exclusief BTW 
- Memo BTW en paarden, dit memo kost € 150,- exclusief BTW 

 
Boekjes 
In de Vastgoedwijzer BTW & overdrachtsbelasting worden door Carola van Vilsteren 
alle relevante fiscale aspecten rondom vastgoed aan de hand van schema's zeer helder 
besproken. In een oogopslag kunt u zien waar eventuele besparingsmogelijkheden 
liggen. Dit boek, bestaande uit 128 bladzijden kost € 45 exclusief BTW en kunt u 
bestellen via ms@managementproducties.com Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar: www.vastgoedboek.com 
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- Boekje Deze grote zaak vraagt aandacht, kosten € 19,95 exclusief BTW per boekje 
- Boekje Lonend Belonen, kosten € 19,95 exclusief BTW per boekje 
- Boekje Lastige lasten, kosten € 19,95 exclusief BTW per boekje 
- Boekje Met de auto fiscaal op de weg, kosten € 19,95 exclusief BTW per boekje 

 
3. Workshops 
 
Workshop     Datum Tijd 
BTW en non-profitorganisaties  3-9-2013 15:00 – 18:00 uur 
BTW en horeca    10-9-2013 15:00 – 18:00 uur 
BTW en factuurvereisten   24-9-2013 15:00 – 18:00 uur 
 

De prijzen van onze workshops zijn € 295 per persoon exclusief BTW, inclusief 

lesmateriaal en broodjes. Bij deelname van meerdere personen uit dezelfde instelling/ 

organisatie zijn de kosten voor de extra deelnemer € 225 per persoon exclusief BTW, 

inclusief lesmateriaal en broodjes 

 Meer informatie over onze workshops kunt u vinden op onze website 

www.btwadvies.com 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat via telefoonnummer 085-

0403220. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dit BTW-nieuwtje  is een uitgave van van vilsteren BTW advies. De informatie in dit BTW-nieuwtje  heeft een signalerend karakter en 
is niet bedoeld als beroepsmatig advies. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan deze uitgave draagt van vilsteren BTW advies geen 
verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Indien u prijs stelt op meer informatie op het gebied van BTW, 
neem dan contact op metvan vilsteren BTWadvies, telefoonnummer: 085-0403220 of email: info@btwadvies.com. 


