
Belasting en investeringen voorzieningen huisvesting onderwijs. 
 
1. Inleiding. 
Bij de voorzieningen huisvesting onderwijs hebben we te maken met twee soorten belastingen, t.w. 
de: 
1. belasting toegevoegde waarde (BTW) en 
2. overdrachtsbelasting. 
 
2. Belasting toegevoegde waarde (BTW). 
Uitgangspunt van de Wet op de omzetbelasting is dat over de levering van onroerende zaken BTW 
verschuldigd is als er sprake is van een nieuw vervaardigd gebouw in de eerste 2 jaren na het tijdstip 
van eerste ingebruikname (de handelsfase), of als het gaat om de overdracht van onbebouwde grond 
als sprake is van een bouwterrein (artikel 11, lid 1, onder a., Wet OB). Er is voor de BTW sprake van 
een bouwterrein als sprake is van onbebouwde grond waaraan met het oog op de bebouwing 
bewerkingen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of als voorzieningen zijn of worden getroffen ten 
behoeve van de grond of een bouwvergunning is verleend. Zie artikel 11, lid 4, Wet OB.  Ook bij een 
ingrijpende renovatie kan sprake zijn van een nieuw vervaardigde onroerende zaak en dus BTW 
heffing bij levering binnen de eerste 2 jaar na eerste ingebruikname. In bovengenoemde situaties vindt 
dan (als sprake is van een belaste levering) BTW-heffing plaats over de integrale kostprijs op grond 
van artikel 3, lid 3, onder b. in samenhang met artikel 8 lid 3 Wet OB. 
 
Voor de levering van een schoolgebouw en –terrein geldt echter  hetgeen is opgenomen in artikel 4, 
lid 1, onder b. van de Wet op het BTW compensatiefonds (Wet BCF) en artikel 11, lid 1, onder o. Wet 
op de omzetbelasting (Wet OB): 
- Artikel 4 Wet BCF: 

1. Het recht op een bijdrage wordt uitgesloten voor de omzetbelasting op de in artikel 3 bedoelde 
goederen en diensten welke gebezigd worden: 
a. om verstrekt, verleend of ter beschikking gesteld te worden aan een of meer individuele 

derden, of 
b. voor het verrichten van prestaties, al dan niet tegen vergoeding, die, indien zij door een 

ondernemer worden verricht, zijn vrijgesteld ingevolge artikel 11 van de Wet op de 
omzetbelasting 1968. 

2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
gevallen. 

Dit artikel bepaalt dat het BTW compensatiefonds niet geldt voor prestaties die, indien zij door een 
ondernemer worden verricht, zijn vrijgesteld ingevolge artikel 11 Wet OB. Omdat onderwijs is 
vrijgesteld op grond van artikel 11, lid 1, onder o. Wet OB is onderwijs uitgesloten van het BTW-
compensatiefonds. 

- Artikel 11 Wet OB 
1. Onder bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen voorwaarden zijn van de belasting 

vrijgesteld: 
 o. het verstrekken van: 
  1°. onderwijs, met inbegrip van de diensten en leveringen die daarmee nauw 

samenhangen, door daartoe bestemde inrichtingen, als is omschreven bij of krachtens 
de wetten tot regeling van het onderwijs dat krachtens wettelijk voorschrift is 
onderworpen aan het Rijksschooltoezicht of aan een ander toezicht door de minister 
die met de zorg voor het desbetreffende onderwijs is belast; 

  2°. bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen onderwijs, met inbegrip van de 
diensten en leveringen die daarmee nauw samenhangen, waarbij kan worden 
bepaald, dat de vrijstelling slechts toepassing vindt ten aanzien van ondernemers die 
met dat onderwijs geen winst beogen; 

 
Bij de voorzieningen huisvesting onderwijs gaat het in de meeste gevallen om de levering van de 
grond door de gemeente aan het schoolbestuur. Voor het schoolgebouw krijgt het schoolbestuur 
namelijk op basis van de criteria en vergoedingsnormen van de gemeentelijke verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs een bepaalde vergoeding. Deze vergoeding is inclusief BTW. 
Voor de werken/diensten/leveringen van 'derden' betaalt het schoolbestuur als bouwheer van het 
schoolgebouw (artikel 103 lid 1 van de Wet op het primair onderwijs (WPO), artikel 101 lid 1 van de 
Wet op de Expertisecentra (WEC) en artikel 76n van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)) 
gewoon BTW. 
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In afwijking van bovenstaande kunnen het bevoegd gezag en het college afspreken dat het college 
opdrachtgever is voor de bouw van de voorziening en het schoolgebouw, nadat dit is opgeleverd, 
overdraagt aan het bevoegd gezag. Op dit punt zijn door gemeenten stappen gezet om te komen tot 
het terugvragen van de BTW van de gedane investering. In de situatie dat de gemeente bouwheer is, 
het gebouw na de realisatie overdraagt aan een stichting die het schoolgebouw beschikbaar stelt aan 
de bevoegde gezagsorganen heeft de Hoge Raad uitgesproken dat deze constructie acceptabel is: er 
is sprake van een levering aan een stichting waarop niet de bepalingen van de WPO van toepassing 
zijn (uitspraak Hoge Raad d.d. 29 juni 2012. LJN: BR4525. Onduidelijk is of deze mogelijkheid ook 
wordt geaccepteerd als de levering rechtstreeks plaatsvindt tussen college en bevoegd gezag. Van 
belang is wel dat in beide situaties een koopsom in de acte van overdracht wordt opgenomen. Deze 
koopsom hoeft niet gelijk te zijn aan de investeringskosten, maar kan bijv. 15% van de bouwkosten 
bedragen. 
 
Meer informatie 

 Uitspraak (29 juni 2012, LJN: BR4525, Hoge Raad , 10/00786)  

 VNG-dossier Onderwijshuisvesting 

 
3. Overdrachtsbelasting. 
De overdrachtsbelasting is geregeld in de Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR). In artikel 2 
van deze wet staat het volgende: 
1. Onder de naam 'overdrachtsbelasting' wordt een belasting geheven ter zake van de verkrijging 

van in Nederland gelegen onroerende zaken of van rechten waaraan deze zijn onderworpen. 
2. Voor de toepassing van deze wet wordt onder verkrijging mede begrepen de verkrijging van de 

economische eigendom. Onder economische eigendom wordt verstaan een samenstel van 
rechten en verplichtingen met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde onroerende zaken of 
rechten waaraan deze zijn onderworpen, dat een belang bij die zaken of rechten 
vertegenwoordigt. Het belang omvat ten minste enig risico van waardeverandering en komt toe 
aan een ander dan de eigenaar of beperkt gerechtigde. Onder de verkrijging van de economische 
eigendom van onroerende zaken of van rechten waaraan deze zijn onderworpen wordt mede 
verstaan de verkrijging van een samenstel van rechten en verplichtingen dat een belang als 
hiervoor bedoeld vertegenwoordigt bij een bestanddeel van een onroerende zaak dat zelfstandig 
aan een recht kan worden onderworpen, dan wel bij een recht waaraan een onroerende zaak kan 
worden onderworpen. De verkrijging van uitsluitend het recht op levering wordt niet aangemerkt 
als verkrijging van economische eigendom. 

Op grond van dit artikel valt de levering van een schoolgebouw en –terrein onder de WBR. In artikel 
15 lid 1 onder k is echter opgenomen dat onderwijs vrijgesteld is van de overdrachtsbelasting: 
1. Onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden is van de belasting vrijgesteld 

de verkrijging: 
 k. bedoeld in de artikelen 49, 56, 85, tweede lid, 89, tweede lid, en 103, tweede lid, van de Wet 

op het primair onderwijs, de artikelen 52, 58 en 101, tweede lid, van de Wet op de 
expertisecentra en de artikelen 42c, 50 en 76n, tweede lid, van de Wet op het voortgezet 
onderwijs, de artikelen 2.13 en 16.16 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek en de artikelen 9.1.3 en 9.2.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, alsmede 
verkrijgingen waarvoor de vervreemder de in artikel 106, tweede lid, van de Wet op het primair 
onderwijs, artikel 104, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra en de artikelen 76q, 
tweede lid, en 98, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs vereiste toestemming 
heeft verkregen, een en ander voorzover het verkregene voor onderwijs is bestemd;a.  

Duidelijk is dat de overdrachtsbelasting niet verschuldigd is als de levering plaatsvindt binnen de 
kaders van de onderwijswetgeving. Vindt een levering plaats aan een stichting en niet op grond van 
de onderwijswetgeving dan is wel overdrachtsbelasting verschuldigd. 
 
Eventuele verschuldigde belasting in relatie met de overdracht van grond en/of gebouw behoren tot de 
kosten voorzieningen huisvesting onderwijs. In de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is 
bij de component ‘kosten voor terreinen’ geen genormeerd vergoedingsbedrag per vierkante meter 
opgenomen, omdat de gemeente verplicht is aan het bevoegd gezag een bouwrijp terrein om niet 
beschikbaar (eventueel na aankoop) te stellen. Dit betekent dat dit onderdeel altijd in beeld wordt 
gebracht op basis van de feitelijke kosten. 
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