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Btw-cursussen voor overheid en non-profit organisaties

‘Het bedenken van oplossingen maakt het leuk’

Het toepassen van btw-regels is een uitdaging voor overheid en non-profit 

organisaties. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden geeft Academie 

Publieke Sector vier cursussen: Btw bij non-profitorganisaties, btw en 

overheid, btw en onderzoek en btw bij stichtingen en sportverenigingen. 

Cursisten krijgen geen stortvloed aan btw-regels over zich uitgestort, verzekert 

docent Carola van Vilsteren. ‘Ik ga uit van de praktijk. Zodra je met 

voorbeelden komt, gaat het leven.’

‘Btw is een ondergeschoven kindje’. Carola van Vilsteren, omzetbelastingspecialist 

met een eigen kantoor gespecialiseerd in btw-advies, maakt zich geen illusies over 

de beeldvorming rond btw. ‘Dit valt buiten de comfortzone van de gemiddelde 

financial. Als je een financiële opleiding hebt gevolgd ben je vooral thuis in de cijfers. 

Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting sluiten daar prima bij aan. Dat geldt 

niet voor btw, dat is een heel feitelijke belasting waarbij een andere formulering al 

voor een groot verschil kan zorgen. Een financial begeeft zich hier al gauw op glad 

ijs. Een contract voor het uitlenen van personeel is bijvoorbeeld belast met btw. Maar 

als ondernemers een overeenkomst kosten voor gemene rekening opmaken, hoeft er 

geen btw te worden betaald. Dan moet de feitelijkheid wel mee veranderen. Zo mag 

er bijvoorbeeld geen winstopslag berekend worden. En dan heb je het nog maar over 

een van de voorwaarden.’

‘Financials zijn zich bewust van de risico’s met betrekking tot het toepassen van btw, 

maar daarmee hebben ze nog geen oplossing. Dat inzicht krijgen ze met deze 

cursussen. Ik laat ze zien waar de valkuilen zitten. Kijk bijvoorbeeld naar de 

medische onderzoeken die gefinancierd worden door subsidies of fondsen. Een 

onderzoek dat een algemeen nut dient, is vrijgesteld van btw maar dat verandert 

zodra de subsidieverstrekker eisen heeft. Wil hij als eerste de onderzoeksresultaten 

zien, zijn naam vermeld hebben of een presentatie van de uitkomst? Dan is het geen 

gift maar een dienst die juridisch afdwingbaar is en daarmee belast met btw. Het is 

lastig om dit probleem te omzeilen want subsidiegevers worden steeds concreter in 

wat ze verwachten als tegenprestatie.’

Boeien

De meeste cursisten hebben al een raakvlak met het onderwerp. Ze hebben klanten 

in de non-profit sector, sommigen zijn ook in hun vrije tijd bestuurder bij een 

vereniging. De cursus biedt zowel de financial die voor het eerst kennis maakt met 

het onderwerp als de ingevoerde financial praktische inzichten. Van Vilsteren: ‘De 

regels veranderen voortdurend. Sommige vrijstellingen die in Nederland gelden, 

wijken af van Europese wetgeving. Ook dat zorgt voor dynamiek.

Het is dus zaak om je kennis op peil te houden. Btw raakt aan de dagelijkse praktijk. 

Je kijkt hoe je problemen kan vermijden. Oplossingen creëer je door anders tegen 

zaken aan te kijken. In principe willen non-profit organisaties niet btw-plichtig zijn, 

maar voor bijvoorbeeld sportverenigingen kan het juist interessant zijn om wel btw in 

rekening te brengen. De sportvereniging richt bijvoorbeeld een exploitatiestichting op 

die een nieuwe kunstgrasmat aanlegt. De btw wordt tegen 21 procent verrekend en 

vervolgens wordt het tegen een 6 procent btw-percentage ter beschikking gesteld 

aan de vereniging. Zo maak je maximaal gebruik van de btw-aftrek.

Ik vind het een uitdaging om steeds weer optimale oplossingen voor btw-

vraagstukken te bedenken. Vroeger wilde ik naar de kunstacademie, maar inmiddels 

kan ik zeggen dat ik al mijn creativiteit hierin kwijt kan. Dit blijft boeien.’ 
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