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m o g e l i j k h e d e n  b e s c h r e v e n  o m  b t w - d r u k  t e  v e r l a g e n  o f  v o o r  ko m e n

Onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties die veel samenwerken, moeten soms

btw afdragen over hun prestaties aan elkaar. Er zijn mogelijkheden om die btw-druk te

verlagen of voorkomen. Maar hoe leg je die – Europese – fiscale regels uit? Dat was jarenlang

onduidelijk. Een onlangs verschenen handreiking brengt samenwerking weer wat dichterbij.

Maar er is meer nodig. tekst lisette blankestijn

Een stap dichter
bij samenwerken
in kindcentra

“Vroeger oordeelde de belastinginspecteur in de ene
regio vaak anders over de btw-plicht dan zijn collega
in een andere regio”, weet Gijs van Rozendaal van de
regiegroep Kindcentra 2020. “Stel dat de leraren van een
integraal kindcentrum een studiemiddag hebben; de
kinderopvangmedewerkers zorgen voor de leerlingen.
Strikt genomen moet de opvangorganisatie de school dan
in veel gevallen een rekening sturen mét btw. Scholen
hebben megaclaims gekregen omdat ze zich dat niet rea-
liseerden. De boete is 100 procent. Andere organisaties
waren terughoudend om samen te werken, omdat de
regels schimmig waren. De nieuwe handreiking verschaft
duidelijkheid over hoe de btw-wetgeving geïnterpreteerd
moet worden. Die duidelijkheid is echt een doorbraak en
bijna nog belangrijker dan de uitkomsten.”

Btwdruk voorkomen
Waar gaat het om? Het verzorgen van onderwijs en kin-
deropvang is vrijgesteld van btw. Maar als onderwijsin-
stellingen en kinderopvangorganisaties samenwerken
en daarbij diensten aan elkaar verlenen, moeten ze
daarbij wél btw in rekening brengen. Bijvoorbeeld als ze
personeel aan elkaar verhuren, of administratieve onder-
steuning of een kopieerapparaat delen. Doordat ze de
btw niet kunnen verrekenen, werkt zo’n samenwerking
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kostenverhogend. Maar er zijn mogelijkheden om
deze btw-druk te verlagen of voorkomen. De ministe-
ries van Onderwijs, Sociale zaken en Financiën en de
Belastingdienst hebben onlangs samen met het werkveld
een handreiking opgesteld. Die benoemt twee niveaus
waarop organisaties kunnen samenwerken (zie kader).

Bestuurlijke fusie “De handreiking beschrijft expli-
ciet de mogelijkheden van een personele unie”, vertelt
Van Rozendaal. “Daarbij is geen sprake van een juridische
fusie, dat kan wettelijk gezien helaas nog niet. Beide

rechtspersonen blijven dus
bestaan. Maar een bestuurlijke
fusie wordt wel erkend, waarbij
de samenstelling van de Raden
van Toezicht respectievelijk de
directies uit dezelfde personen
bestaat. De fiscus ziet dat nu
als fiscale eenheid. Dat is een
enorme stap, omdat daarmee
een publiek- en een marktge-
financierde organisatie toch
samen een eenheid kunnen
vormen. Dit geeft veel ruimte
om de samenwerking meer
duurzaam en fundamenteel te
verankeren. En dat is belang-
rijk, omdat bijvoorbeeld kinder-
opvangorganisaties die bij een
school intrekken, vaak forse
investeringen moeten doen.
Tot nu toe hadden ze vaak
alleen een samenwerkingscon-

venant voor een paar jaar op zak. Dat is een groot risico.
Een IKC vormen is geen sinecure. Je doet ’t omdat je een
langetermijnvisie hebt. Met een bestuurlijke fusie trouw
je als het ware met elkaar; je kunt echt geïntegreerd gaan
werken en met één leiding visie op kinderontwikkeling
gestalte geven. Zo kan er dan één teamleider leidingge-
ven aan bijvoorbeeld alle professionals die werken met
kinderen van 3 tot 6 jaar. Professionals die vanuit hun
verschillende competenties samen naar die kinderen kij-
ken.” Wel blijft er de administratieve verplichting om bij
te houden hoeveel iemand voor welke organisatie werkt,
merkt Van Rozendaal op. Er mag immers geen onderwijs-
geld naar de kinderopvang gaan.

Losse contracten De andere in de handreiking
besproken mogelijkheid om de btw-druk te voorkomen
is contractuele samenwerking. Maar die is alleen in heel
specifieke gevallen bruikbaar, denkt Van Rozendaal.
“Deze optie kan handig zijn als organisaties eerst
een paar jaar aan elkaar willen snuffelen; dat is vaak >

helemaal niet onverstandig. Maar het risico van is dat
activiteiten al snel buiten het contract vallen, en dat mag
je niet met terugwerkende kracht aanpassen. Ook is het
werken met kosten voor gemene (gezamenlijke, red.)
rekening vaak zeer ingewikkeld.” De bal ligt volgens
Van Rozendaal nu bij de lokale en landelijke overheid.
“Die moeten een visie en beleid vormen over hoe kind-
centra zich verantwoord kunnen ontwikkelen.”

Beperkende factor Ook voor UN1EK, een organi-
satie met negen IKC’s en een aantal basisscholen-met-
peuterspeelzaal, bso en locaties voor kinderopvang in
Vlaardingen en omgeving, was de btw jarenlang een
issue. Claudia Doesburg, lid van het College van Bestuur:
“Wij zijn vier jaar geleden ontstaan uit een fusie van
instellingen voor onderwijs en kinderopvang, waar-
door we nu een fiscale eenheid zijn. Het duurde een
aantal jaar voordat dit toegekend werd. Een belangrijk
moment, want de btw kan een beperkende factor zijn bij
het zoeken van de verbinding tussen kinderopvang en

h a n d r e i k i n g  i n  h e t  ko r t

De	Infokaart	btw-afdracht	beschrijft	twee	samenwerkings-

vormen voor kinderopvangorganisaties en

onderwijsinstellingen die btw-druk willen verlagen of

voorkomen:

1. Contractuele samenwerking
Als	kinderopvang	en	school	samenwerken	op	basis	van

contracten,	is	het	mogelijk	om	personeel	voor	beide

organisaties	te	laten	werken	zonder	dat	dit	leidt	tot

btw-heffing.	Bijvoorbeeld	als	er	geen	vergoeding	wordt

gevraagd	voor	het	uitlenen	van	personeel,	of

als	de	medewerker	een	arbeidsovereenkomst	heeft

met	zowel	de	onderwijsinstelling	als	de	kinderopvang-

organisatie.	Daarnaast	zijn	er	mogelijkheden	als	er	sprake

is	van	(onder)aanneming.	Ook	een	‘overeenkomst	van

kosten	voor	gemene	rekening’	kan	het	mogelijk	maken

zonder	btw-verplichtingen	kosten	te	delen.

2. Personele unie
Als	zowel	het	bestuur	als	de	Raad	van	Toezicht	van	de

onderwijsinstelling en de kinderopvangorganisatie een

personele	unie	vormen,	kunnen	ze	voor	de	btw	als	fiscale

eenheid	worden	gezien.	Daarvoor	moeten	de	partijen

in	organisatorisch,	financieel	en	economisch	opzicht

verweven	zijn.	Het	bestuur	van	de	onderwijsinstelling	en

de	kinderopvangorganisatie	bestaat	hierbij	uit	dezelfde

personen.

De	volledige	‘Infokaart	btw-afdracht’	is	te	downloaden

via www.veranderingenkinderopvang.nl (gebruik

zoekfunctie).

Gijs	van	Rozendaal,	regiegroep
Kindcentra	2020:	“De	nieuwe
handreiking	verschaft	duidelijkheid
over	hoe	de	btw-wetgeving
geïnterpreteerd	moet	worden.	Dat
is	echt	een	doorbraak.”	Foto:	Carla
Overduin
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elkaars verantwoordelijk-
heid.” De verschillende
cao’s vragen regelmatig
om een flexibele instel-
ling, vertelt de directeur.
“Bij een IKC is het nodig
om overleg met elkaar
te voeren, maar opvang-
medewerkers hebben
daar in hun taakstelling
geen uren voor. Om toch
te kunnen overleggen,
mogen ze bij ons deze
uren wel schrijven.
Je moet niet op winst
willen zitten, maar op de
ontwikkeling van kinde-
ren.” Ander voorbeeld:
“Onze bso-medewerkers

werken een uur in de verlengde schooldag. Dat uur betaal
ik vanuit onderwijs.” Ook de verschillende toezichts-
kaders zijn in de praktijk nog lastig. “De knip ligt nog
steeds op 4 jaar: vanaf die leeftijd gelden er bijvoorbeeld
andere veiligheidsregels voor gebouwen. Wij zorgen dat
we voldoen aan de strengste eis, zodat we altijd goed
zitten.”

Alles vastleggen Ook al is de btw-problematiek
nu opgelost – IKC VanKampen valt onder het gefuseerde
Un1ek – directeur Van Herp blijft alle afspraken omtrent
doorbelastingen (ook gebruik van ruimtes, kopieerap-
paraten et cetera) expliciet benoemen. “We leggen alles
contractueel vast, om te laten zien dat wat we doen eer-
lijk gebeurt.” De controller adviseert hem daarbij; team-
leiders nemen de administratieve last op zich.
Op Van Herps verlanglijst voor de wetgever staat een
gemeenschappelijke cao bovenaan. Niet alleen vanwege
de administratieve obstakels en scheve gezichten, ver-
telt hij. “In het IKC hebben we andere functieschalen.
Een IKC-functie als ‘teamleider onderwijs’ is bijvoorbeeld
geen functie in de CAO PO.” _

onderwijs. Wij vallen dus onder de tweede optie (perso-
nele unie, zie kader, red.) uit de handreiking. De eerste
optie (contractuele samenwerking, zie kader, red.) is nog
steeds een lapmiddel en geeft geen structurele houvast.”

Buiten de lijntjes Het blijft problematisch dat een
IKC niet wettelijk erkend is, vindt Doesburg. “Die ver-
schillende stelsels, cao’s, medezeggenschapswetten, toe-
zichtorganen: het zou goed zijn als die geharmoniseerd
worden. Ondertussen zoeken wij de ruimte. We zijn

bijvoorbeeld naar een inte-
grale medezeggenschapsstruc-
tuur gegaan, met één orgaan.
Bij het integrale denken over
onderwijs en opvoeding zijn de
IKC-directeuren heel belang-
rijk. Als we ons aanbod willen
afstemmen op onze visie, dan is
het soms nodig om een beetje
buiten de lijntjes te denken.
Als je het aanbod voor peuters
en kleuters wil integreren in
één pand, dan moet je je niet
verliezen in het feit dat je je
moet verantwoorden. Daar ligt
de taak voor de directeuren:
blijven denken vanuit de kin-
derontwikkeling en pragma-
tisch omgaan met barrières.”

Flexibele instelling
Misja van Herp, directeur van IKC VanKampen in
Vlaardingen, is één van die IKC-directeuren die dagelijks
bezig is de samenwerking tussen opvang en onderwijs te
organiseren. Dat vraagt soms wat creativiteit. “Wij leggen
de eindverantwoordelijkheid neer bij wie ervoor betaald
wordt en werken dan met gesloten beurzen. Neem de
peuterspeelzaal en groep 1: die zitten in één pand en de
betrokken professionals nemen soms elkaars groep over.
De peuters kunnen zo een uurtje wennen; voor de kleu-
ters uit groep 1 is het leuk om weer eens bij hun oude
speelzaaljuf te komen. De groepen doen deze ruil onder

achtergrond

Claudia	Doesburg,	bestuurder
bij	UN1EK,	een	organisatie	voor
onderwijs	en	opvang:	“Het	blijft
problematisch	dat	een	IKC	niet
wettelijk	erkend	is.”	Foto:	Richard
Kok/Vormplus

Misja	van	Herp,	directeur	van	IKC
VanKampen	in Vlaardingen:	“Je
moet	niet	op	winst	willen	zitten,
maar	op	de	ontwikkeling	van
kinderen.”

av s - vo o r z i t t e r  p e t r a  v a n  h a r e n :
‘ h o o p vo l l e  s ta p  i n  d e  g o e d e  r i c h t i n g ’

“De	AVS	is	een	warm	voorstander	van

IKC-vorming,	omdat	dit	past	bij	brede

maatschappelijke	ontwikkelingen.	De	tijd

dat geïntegreerde voorzieningen vooral

een	antwoord	waren	op	de	arbeidsmarkt

–	‘nu	kan	moeder	ook	gaan	werken’	–	is

echt	voorbij.	Het	gaat	erom	dat	IKC’s	de

brede	ontwikkeling	van	kinderen	voorop

kunnen	zetten.	Een	IKC-directeur	heeft

als	maatschappelijk	ondernemer	echt

een	ander	beroep	dan	een	directeur	van

een	basisschool	of	een	manager	van	een

kinderopvangorganisatie. Leidinggeven

aan	een	IKC	vraag	om	nieuwe

competenties.	Je	moet	over	de	publieke

en	private	sectoren	van	onderwijs	en

kinddiensten	heen	kunnen	denken	en

handelen.	Dat	er	nu	duidelijkheid	is

over	de	btw,	is	een	hoopvolle	stap	in	de

goede	richting.	Maar	er	is	meer	nodig	om

de	mogelijkheden	die	IKC-vorming	voor

het	kind	biedt	echt	te	benutten.	Want

IKC-directeuren	willen	werken	vanuit	de

inhoud.”

Het nieuwe slimme kwaliteitsinstrument
voor primair onderwijs

Kwaliteitszorg, een zaak van iedereen
De Succes!Spiegel is het nieuwe kwaliteitsinstrument van Scholen
met Succes. Dit instrument brengt informatie over de
basiskwaliteit en eigen kwaliteit kernachtig in beeld.
Met het veranderende inspectiekader is deze integrale benadering
een must voor iedere school!

Naast de basiskwaliteit zet de inspectie nu een groot uitroepteken
bij het eigen verhaal van de school. Dit veranderende perspectief
op kwaliteitszorg is voor veel scholen nieuw. De Succes!Spiegel is
ontwikkeld om scholen daarin te ondersteunen. Het zichtbaar
maken van groei is onze kernfilosofie. Daarmee sluit de
Succes!Spiegel aan bij het nieuwe kwaliteitsdenken.

1. Slimmer presenteren van informatie
Door informatie slimmer te presenteren, ondersteunen we
scholen om informatieveelheid te benaderen vanuit kerninzichten.
De verzamelde informatie wordt vertaald naar het
Succes!Dashboard die de hoofd- en detailinformatie overzichtelijk
op één scherm presenteert. De kwaliteitsrapportage staat direct
klaar in Word en biedt een goede basis om beleid te maken.
De inhoud van de vragenlijst bevordert daarbij dat scholen op een
hoger niveau gespiegeld worden dan de inspectie dat doet.

2. Slimmer vragen
De Succes!Spiegel beschikt over een rijke vragenbibliotheek
met gedegen standaarden. Door slimmer (adaptiever) te vragen,
beperken we de vragenlijsten en verbeteren we de kwaliteit van de
informatie. Zo krijgt u als directeur of auditor in één vragenlijst snel
zowel basiskwaliteit als eigen kwaliteit in beeld.

3. Slimmer werken aan succes
Door aan scores eigen succesnormen te koppelen, bieden we
scholen of individuele medewerkers een eigen doelenbord van
waaruit u eenvoudig acties en evaluaties maakt. Daarmee bieden
we een effectieve en eenvoudige oplossing voor het maken van het
jaarplan of persoonlijke ontwikkelplan.

4. Ontzorging als service
De intuïtieve bediening, het begrijpelijke taalgebruik en de visuele
presentatie van informatie maken een cursus knoppenkennis
overbodig. Daarnaast is Scholen met Succes een betrouwbare
partner die scholen ontzorgt in het uitzetten van vragenlijsten en/of
het aanmaken van eigen vragenlijsten. Zo kunnen schoolleiders zich
blijven richten op hun kerntaken.

Meer informatie? Ga naar successpiegel.nl of neem contact op met
Scholen met Succes door te bellen naar 023 534 11 58 of een mail te
sturen via info@scholenmetsucces.nl.

      Aanwezigheid NOT
Op de NOT kunt u kennis maken met de Succes!Spiegel.
Met de demo kunt u zelf de eenvoud ervaren van ons
systeem. Marco Sombroek en Hans van Rijn geven
presentaties in de stand. U vindt ons bij stand 02.F055.

(Advertorial)
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