Toelichting indienen verzoek om bijstand onderwijsinspectie
De afdrachtvermindering onderwijs kent een formele toetsing aan de hand van de fiscale wetgeving.
Daarna volgt formele toetsing van de onderwijsinhoud. Als sprake is van twijfel óf de Crebo -opleiding
wel gevolgd wordt, of dat de indruk bestaat dat slechts een deel van de opleiding wordt gevolgd, of
dat er feitelijk een ándere soort scholing plaatsvindt dan gepresenteerd is in de opleiding, dan wordt
de opleiding verder gecontroleerd op onderwijsinhoud (materiële toetsing).
Let op: De kwaliteit van het onderwijs beoordelen wij als Belastingdienst niet! Dat is alleen
voorbehouden aan het ministerie van OCW.
Via de handreiking wordt reeds opgedane kennis en ervaringen op het gebied van de materiële
toetsing gedeeld. Deze kennis en ervaring komt voort uit samenwerking met en input van
medewerkers van de Onderwijsinspectie. De handreiking afdrachtvermindering onderwijs is met hun
hulp tot stand gekomen. Hierdoor kunnen we al veel zelf beoordelen en is advies van de
onderwijsinspectie alleen nog in incidentele gevallen (groot belang) nodig.
Als er strafrechtelijke aspecten spelen (antedateren etc.) dan leg je de casus eerst aan de regionale
FR specialist voor.
Mocht het zo zijn dat je van mening bent dat in jouw zaak het advies van de onderwijsinspectie
gewenst is dan kan je daartoe een verzoek doen via bijgevoegd formulier.
Je dient het verzoek in via je revaco LH.

Verzoek om bijstand Onderwijsinspectie i.v.m. Afdrachtvermindering Onderwijs
Aan: Lavaco LH [ naam ]
Datum:
Van: Revaco LH

Fase Casus
datum aanvang
Vooroverleg
Boekenonderzoek
Bezwaarfase
Beroepsfase

Gegevens Casus
Crebocode
Naam opleiding
Financieel belang per jaar
Onderwijsinstelling
lnhoudingsplichtige naam:
lnhoudingsplichtige BSN
competent kantoor (nummer/ plaats)
Intermediair
Subsidiebureau

1. Aard bevindingen Belastingdienst
a. De controlerend medewerker beschrijft de casus. Hij geeft de feiten (dus geen veronderstellingen)
weer. Hij geeft precies aan waarom hij van mening is dat de gepresenteerde opleiding niet de
opleiding met het betreffende crebonummer is.
b. Hij geeft aan wat de Onderwijsinspectie kan toevoegen aan zijn eigen bevindigen en licht dit
verzoek toe.
2. Standpunt inhoudingsplichtige of diens adviseur
De controlerend medwerker geeft hier de kern van het betoog van de werkgever weer.

