
 

 

 

 
  
 
 

 
 

 
BTW-alert structureel uitlenen van personeel 
Het uitlenen van personeel is een BTW-belaste prestatie. De Staatssecretaris van Fi-
nanciën heeft in een besluit goedgekeurd dat onder voorwaarden de structurele uit-
lening van personeel in de sociaal-culturele, de gezondheids- en de onderwijssector 
zonder BTW kan plaatsvinden. 
 
Naar aanleiding van het besluit heeft de Europese Commissie (hierna: Commissie) 
Nederland op het matje geroepen. De Commissie is namelijk van mening dat Neder-
land met het besluit de relevante Europese BTW-regelgeving te ruim heeft uitgelegd. 
De structurele uitlening van personeel moet volgens de Commissie met BTW worden 
belast. Na correspondentie over en weer heeft de Commissie besloten tot het instel-
len van beroep bij het Europese Hof van Justitie (hierna: het Hof). 
 
Het Hof verwerpt de standpunten waarop de Commissie van mening is dat de struc-
turele uitlening van personeel met BTW belast moet zijn. Nederland wordt derhalve 
in het gelijk gesteld en mag het besluit blijven toepassen. 
 

Heeft u te maken met detachering van personeel in de sociaal-culturele, de gezondheids- en de 
onderwijssector, dan is het wellicht raadzaam om te onderzoeken in hoeverre de detachering 
zonder BTW kan geschieden. Over het onderwerp detachering van personeel in de BTW heb-
ben wij een memo ontwikkeld waar wij ingaan op de verschillende mogelijkheden om de deta-
chering zonder BTW te laten plaatsvinden. U kunt het memo opvragen via onze website 
www.btwadvies.com of via info@btwadvies.com. Het memo kost € 150 exclusief BTW en 
wordt in pdf naar u toegestuurd. 

 
Let op: Indien u actief bent in de onderwijssector verandert op BTW-gebied het no-
dige. Zo verandert de keuzemogelijkheid voor het kortlopend beroepsonderwijs per 
1 juli 2010.  
 
 
 
 

Dit memo is een uitgave van van vilsteren BTW advies. De informatie in dit memo heeft een signalerend karakter en is niet bedoeld als 
beroepsmatig advies. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan deze uitgave draagt van vilsteren BTW advies geen verantwoordelijkheid 
voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Indien u prijs stelt op meer informatie op het gebied van BTW, neem dan contact op met 

van vilsteren BTWadvies, telefoonnummer: 026-3698349 of email: info@btwadvies.com. 
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