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Betreft: digitaal lesmateriaal en btw
Geachte mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, heer Verhagen,
De PO-raad, VO-raad, MBO-raad, Stedenlink, ECP en de Groep Educatieve Uitgeverijen zien dat
door digitalisering diverse soorten en vormen lesmateriaal in toenemende mate flexibel en op
maat kunnen worden ingezet in het primair en voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs.
Volgens deze organisaties liggen er kansen voor het vergroten van de kwaliteit en het rendement
van het onderwijs door het bredere gebruik van innovatief en digitaal lesmateriaal. Dit
lesmateriaal kan een bijdrage leveren aan het opbrengstgericht werken, meer
maatwerkmogelijkheden voor leerlingen bieden en zal uiteindelijk resulteren in een hoger
rendement van het onderwijs in Nederland.
Omzetbelasting vormt echter een belangrijke belemmerende factor op deze innovatie. Wij pleiten
daarom voor regelgeving die het mogelijk maakt om de btw op digitaal lesmateriaal te
verrekenen ofwel hierop een vrijstelling te verstrekken voor het onderwijs.
Onder de huidige btw-wetgeving is onderwijs vrijgesteld van btw. Dit geldt voor basisonderwijs
tot en met hoger onderwijs. In de praktijk betekent dit dat door onderwijsinstellingen over deze
omzet geen btw in rekening gebracht hoeft te worden. Dit impliceert echter ook dat de btw die
wel over inkopen in rekening gebracht wordt, niet kan worden teruggevorderd. Deze btw is
daarmee voor onderwijsinstellingen een directe kostenpost die rechtstreeks ten laste van het
schoolbudget gaat.
Daarnaast geldt op dit moment het lage btw tarief van 6% voor lesmateriaal op fysieke dragers
(zoals CD-roms) en is het standaardtarief van 19% van kracht op digitaal lesmateriaal. Het effect
van dit tariefsverschil is merkbaar. Terwijl alle, ook door de overheid gewenste, ontwikkelingen
binnen het lesaanbod duiden op een verschuiving naar een digitale leeromgeving, stijgen voor
scholen de kosten voor de aanschaf ten opzichte van papieren leermiddelen als gevolg van de
hogere btw alleen al met dertien en straks zelfs vijftien procent. Hoewel de behoefte en het
aanbod aanwezig zijn, gaat van de omzetbelasting een negatieve stimulans uit om de overstap
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naar digitaal lesmateriaal te maken. Het vormt daarmee in de huidige praktijk een rem op
innovatie. Redenerend vanuit het actuele overheidsbeleid dat gericht is op het bevorderen van de
kwaliteit van het onderwijs (OCW) en het stimuleren van innovatie (topsectorenbeleid EL&I), is
het naar onze mening verstandig op korte termijn de btw regelgeving in Nederland op dit gebied
aan te passen.
Het onderwijsveld is bijzonder gebaat bij regelgeving die het mogelijk maakt de btw op digitaal
lesmateriaal te verrekenen ofwel hierop een vrijstelling te verkrijgen, zeker nu er is besloten het
standaard btw-tarief dit najaar verder te verhogen. Opvallend genoeg is de levering van goederen
en diensten die samenhangen met vrijgesteld onderwijs, zoals de verkoop of verhuur van
gebruikte schoolboeken door onderwijsinstellingen, op dit moment wel vrijgesteld van btw.
Met een btw-vrijstelling op digitaal lesmateriaal kan een enorme positieve stimulans worden
gegeven aan de innovatie in het onderwijs, waarbij direct wordt aangesloten bij de doelstellingen
van het overheidsbeleid. De ondertekenende organisaties pleiten ervoor de voorgestelde
aanpassingen van de btw regelvering op zo’n kort mogelijke termijn door te voeren. Ook
Kennisnet, Schoolinfo en saMBO-ICT zijn geconsulteerd bij de totstandkoming van deze brief en
steunen de oproep voor het stimuleren van deze innovatie. Uiteraard zijn wij graag bereid deze
brief toe te lichten. Het eerste aanspreekpunt daarvoor is de voorzitter van de Groep Educatieve
Uitgeverijen, Harold Rimmelzwaan.
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