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Betreft: BTW op digitale leermiddelen en fiscale behandeling verstrekking devices

Geachte leden van de vaste Kamercommissie onderwijs,
Op 12 juni spreekt u met staatssecretaris Dekker over digitalisering in het onderwijs. Graag brengen wij in
aanloop daarnaartoe twee knelpunten voor het funderend onderwijs onder uw aandacht:
1. BTW op digitale leermiddelen
2. Fiscale behandeling verstrekking devices
BTW op leermiddelen
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn zich bewust van de mogelijkheden die digitale
leermiddelen bieden om recht te doen aan de verschillen in de klas, zoals staatssecretaris Dekker ook
schrijft in zijn brief van 28 mei jl.
Volgens de staatssecretaris is de tijd rijp om op grotere schaal leermiddelen en ICT te gebruiken in het
onderwijs. Schoolbesturen moeten daarvoor dan ook meerjaren-investeringsplannen maken om digitale
leermiddelen te kunnen bekostigen.
De VO-raad en de PO-Raad onderschrijven deze gedachte van harte en willen, met alle partijen in de
keten, werken aan het doorbreken van onnodige barrières. Het hogere btw-tarief van 21% voor digitaal
lesmateriaal -vergeleken met het tarief van 6% voor de gedrukte leerboeken- is een voorbeeld van zo’n
barrière. Dit hogere btw-tarief voor digitale lesmaterialen remt de innovatie enorm, dit is zeer onwenselijk
voor toekomstbestendig onderwijs.
Medio 2012 stuurden o.a. de PO-Raad, de VO-raad en de GEU reeds een brief waarin de aandacht van de
toenmalige commissie werd gevraagd voor de verschillen in btw-tarief voor digitale en gedrukte
lesmaterialen.
Op dit belangrijke onderwerp is in de afgelopen periode niets veranderd. De belastingdienst stelt dat de
Europese regelgeving niet toelaat om hier flexibeler mee om te gaan. De Europese Commissie wil geen
wijzigingen aanbrengen in de Europese regelgeving in afwachting van een nadere evaluatie.
Inmiddels hebben onder andere Duitsland, België, Luxemburg en Frankrijk er wel voor gekozen om,
vooruitlopend op de evaluatie van de Europese regelgeving, de btw op digitale leermiddelen te verlagen.
In België wordt voor bepaalde digitale abonnementen zelfs een nul tarief geaccepteerd. Dit stimuleert de
digitalisering en het gebruik van innovatieve lesmethoden in het onderwijs, zeer belangrijke
ontwikkelingen ook voor het onderwijs in Nederland.
Wij brengen deze belangrijke scheefgroei nu opnieuw en met klem onder de aandacht van uw commissie.
Wij verzoeken u er bij het kabinet op aan te dringen om het voorbeeld van de ons omringende landen te
volgen en te komen tot een verlaagd btw-tarief voor alle digitale leermaterialen.

Fiscale behandeling verstrekking devices
Een tweede punt van aandacht is de fiscale behandeling van devices. In zijn brief van 1 mei 2014 geeft
staatssecretaris Dekker aan dat de werkkostenregeling de mogelijkheid biedt onbelast tablets te
verstrekken aan werknemers in de onbelaste ruimte, een generieke vrijstelling van 1,5 procent van de
totale loonsom bij een werkgever.
Voor scholen is dit slechts ten dele een oplossing, omdat scholen het geld in de vrije ruimte al voor andere
zaken gebruiken en ook willen blijven gebruiken.
Voor tablets is een andere oplossing nodig, passend bij de status van noodzakelijk onderdeel van het
primair proces op steeds meer scholen. Als leerlingen steeds meer plaats- en tijdsonafhankelijk met hun
studie bezig zijn -met behulp van een tablet- is het vanzelfsprekend dat de docent ook over een tablet
beschikt. Een fiscale drempel past daar niet bij. Voor scholen is dan ook eenduidige regelgeving nodig, die
recht doet aan de onderwijskundige inzet van devices.
Wij pleiten ervoor dat het kabinet met een spoedige oplossing komt, hetzij via het
noodzakelijkheidscriterium, hetzij via een andere regeling waardoor het gebruik van tablets uit de fiscale
sfeer getrokken kan worden.
Vriendelijk verzoeken wij u bovenstaande aandachtspunten mee te nemen in uw inbreng voor het
algemeen overleg. Het oplossen van deze knelpunten is noodzakelijk voor het toekomstbestendig maken
van ons onderwijs.
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