
 

 

 
LH: Afdrachtvermindering onderwijs voor opleidingen veiligheid; overgangsregeling 

 

Toelichting van 23 april 2018, nr. 2018-0000060267, op het niet instellen van beroep in cassatie 

tegen Hof Arnhem-Leeuwarden 13 maart 2018, nrs. 17/00635 en 17/00636, 

ECLI:NL:GHARL:2018:2340. 

 

Inhoudsindicatie uitspraak Hof op rechtspraak.nl.  

Afdrachtvermindering onderwijs voor (basis)opleidingen veiligheid. 

 

De staatssecretaris stelt geen beroep in cassatie in. Ter toelichting merkt hij het 

volgende op.  

De oordelen van het Hof dat (i) uit de brief met bijlage van de onderwijsinstelling van 30 juli 2012 

blijkt dat het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling de werknemers van belanghebbende met 

ingang van 31 juli 2012 heeft ingeschreven als student voor de betreffende eindtermengerichte 

veiligheidsopleidingen met Crebo code 10700 of 10708; (ii) de onderwijsinstelling aan 62 

werknemers van belanghebbende erkende MBO-diploma’s heeft uitgereikt van de opleidingen en 

(iii) de Onderwijsinspectie zich niet op het standpunt heeft gesteld dat een rechtsgeldige 

inschrijving ontbreekt en/of dat geen erkend MBO-diploma aan de werknemers van 

belanghebbende is uitgereikt, zijn feitelijk en naar mijn mening niet (volstrekt) onbegrijpelijk.  

 

Op grond van de wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) met ingang van 

1 augustus 20121 is de erkenning van eindtermgerichte opleidingen komen te vervallen. Op grond 

van het overgangsrecht bij deze wet is voor studenten die vóór 1 augustus 2012 stonden 

ingeschreven voor een eindtermengerichte opleiding, de diploma-erkenning voor de betreffende 

opleiding van kracht gebleven. Het Hof heeft geoordeeld dat de inschrijving van de werknemers 

van belanghebbende, blijkend uit de brief en bijlage van de onderwijsinstelling, voor de opleidingen 

per 31 juli 2012 als een rechtsgeldige inschrijving heeft te gelden als bedoeld in het 

overgangsrecht van de WEB, zodat de door de werknemers gevolgde opleidingen in zoverre 

voldoen aan de in artikel 14 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de 

volksverzekeringen (hierna: WVA) gestelde eisen. Het Hof heeft daarbij onder verwijzing naar het 

arrest HR 22 september 2017, nr. 16/03857, ECLI:NL:HR:2017:2436, (r.o. 2.3.6) overwogen dat 

het op de weg van de Onderwijsinspectie en niet op de weg van de belastinginspecteur en de 

belastingrechter ligt om te toetsen of de inschrijving van de werknemers van belanghebbende per 

31 juli 2012 als een rechtsgeldige inschrijving als bedoeld in het overgangsrecht van de 

Wijzigingswet heeft te gelden. Hoewel het zeer de vraag is of de toetsing van de rechtsgeldigheid 

van de inschrijving van de werknemers wel op één lijn kan worden gesteld met de toetsing die aan 

de orde was in het bovenvermelde arrest, geef ik er in het onderhavige geval vanwege het 

navolgende de voorkeur aan om te berusten in het oordeel van het Hof. Het Hof heeft geoordeeld 

dat terecht erkende MBO-diploma’s zijn toegekend, welk oordeel berust op de aan het Hof 

voorbehouden waardering van de bewijsmiddelen en gelet op de vaststaande feiten niet volstrekt 

                                                
1 Wet van 7 november 2011, Stb. 2011, 560, zoals aangehaald in r.o. 4.2 van de uitspraak. 



 

 

onbegrijpelijk is. Daarnaast heeft het specifieke geschilpunt over het overgangsrecht een beperkt 

belang voor de uitvoeringspraktijk. 

 

De oordelen van het Hof dat (i) het niet op de weg van de inspecteur of de belastingrechter ligt om 

in het kader van toepassing van de WVA te toetsen of de in het Crebo register opgenomen 

opleiding voldoet aan de eisen van de WEB en (ii) omdat aan de 62 werknemers van 

belanghebbende een diploma is uitgereikt, ervan kan worden uitgegaan dat die werknemers 

daadwerkelijk de (beroepspraktijkvorming van de) opleiding hebben gevolgd, tenzij de Inspecteur 

het tegendeel bewijst, getuigen mijns inziens niet van een onjuiste rechtsopvatting (vgl. HR 22 

september 2017, nr. 16/03857, ECLI:NL:HR:2017:2436, r.o. 2.3.6 en 2.3.7). ’s Hofs oordeel dat 

de Inspecteur niet is geslaagd in het leveren van dit tegenbewijs, berust op de aan het Hof 

voorbehouden waardering van de bewijsmiddelen. Ik acht dit oordeel evenmin onbegrijpelijk. 

 

Gelet op het voorgaande zie ik af van het instellen van beroep in cassatie. 

 

 

 

 

 

 

 


