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STAP-REGELING 
BV, BTW, KvK & EDU-DEX 

Inleiding 
 
Alleen particulieren kunnen STAP-subsidie aanvragen. In het STAP-register kunnen zij zien of een programma STAP-subsidiabel is. Opleiders zorgen ervoor 
dat de juridische entiteit die de cursus verzorgt en factureert ook degene is die in het STAP-register staat. Wanneer de subsidie is toegekend, wordt de 
betalingsverplichting van de particulier aan de opleider tot maximaal € 1.000 (incl. BTW) voldaan door het UWV. De kosten voor catering zijn niet subsidiabel. 
 
BTW-wetgeving 
 
• OCW-erkend onderwijs & opleidingen van door CRKBO-geregistreerde instellingen: zijn wettelijk verplicht vrij van BTW te factureren. Op de factuur 

moet worden vermeld “vrijgesteld van BTW” (niet: “BTW 0%”). Er mag geen BTW op de factuur in rekening worden gebracht.  
Dit alles ongeacht of de factuur is gericht aan een particulier of een organisatie/onderneming.  
Let op: dit geldt voor het in rekening brengen van de opleiding en alles wat daarmee onlosmakelijk verbonden is (dus ook les- en andere materialen, kosten 
learning platform, etc). Andere kostensoorten zijn onderhevig aan de normale BTW-regels.  
 

• Niet-OCW-erkend onderwijs & niet-CRKBO-geregistreerde opleiders: moeten hun opleidingen wettelijk verplicht belasten met BTW, evenals alles wat 
onlosmakelijk met de opleiding verbonden is. Ook hier: ongeacht of de afnemer een particulier of een organisatie/onderneming is.  

 
Het subsidiabele bedrag 
 
Het subsidiabele bedrag is de optelsom van alle verplichte kosten plus de evt. daarbij behorende BTW-bedragen minus de evt. opgevoerde kosten voor catering 
- als de opleider een BTW-vrijgestelde verplichte kostensoort heeft ingevuld, dan geeft EDU-DEX die door aan STAP. Zo niet, dan de BTW-belaste kosten. 
- wanneer je als opleider liever zèlf de regie houdt over het subsidiabele bedrag dat EDU-DEX aan STAP doorgeeft; dan kan dat via een zgn. closed feed. 

Zie hiervoor de online manual. De gegevens in zo’n closed feed zijn alleen zichtbaar voor STAP. Wanneer je in het veld <tuition fee> één totaalbedrag incl. 
BTW invult en in het veld voor BTW de waarde nul, dan wordt dàt bedrag aan STAP geleverd. 

- in EDU-DEX kunnen opleiders bij elk programma zowel BTW-belaste prijzen invullen als BTW-vrijgestelde prijzen. Daarvoor is geen aparte account nodig. 
 
Kamer van Koophandel-nummer 
 
In de STAP-regeling heeft het KvK-nummer een belangrijke rol gekregen door het volgende proces: 
1. erkennende instellingen (OCW, NRTO, Cedeo, CPION, NLQF, branches) voeren bij DUO in welke opleiders (met welk KvK-nummer) zij erkend hebben; 

EDU-DEX ontvangt datzelfde KvK-nummer ook (mail aan info@edudex.nl) en voert dat in 
2. bij ontvangst van de gegevens van een opleider, controleert DUO via het KvK-nummer of een opleider erkend is door één van de erkennende organisaties 
3. per opleider kan maar één KvK-nummer worden geregistreerd, nl. van de BV van waarui gefactureerd gaat worden aan UWV 
4. meerdere opleiders (b.v. in één holding) kunnen wel hetzelfde KvK-nummer gebruiken 
5. wanneer een opleider OCW- of CRKBO-erkend is, moet het KvK-nummer worden doorgegeven van de BTW-vrijgestelde BV 
6. STAP is de enige die het KvK-nummer gebruikt, dus dit nummer heeft geen invloed op gebruik van ingevoerde BTW-belaste tarieven door andere platforms. 

 

https://edudex.presendata.nl/howto/subject/discount_all
mailto:info@edudex.nl
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Wat te doen als een opleider meerdere BV’s heeft en/of meerdere handelsnamen? 
 één handelsnaam 

bijvoorbeeld: ABC Opleidingen 
 

twee of meerdere handelsnamen 
bijvoorbeeld: ABC Hogeschool, ABC College en ABC Trainingen 

één BV 
(of een andere 

rechtspersoon met 
BTW-nummer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deze opleiders hebben een EDU-DEX-account, 
geven hun KvK-nummer door aan de erkennende 
instantie (NRTO, Cedeo, etc.) en aan EDU-DEX. 

 
De opleider wil in STAP onder elke handelsnaam apart vindbaar zijn 
In dat geval heeft de opleider voor elke handelsnaam een EDU-DEX-
account nodig, en zal EDU-DEX de gegevens onder die aparte 
handelsnamen aanleveren bij STAP.  
Dus voor deze verschillende accounts bij EDU-DEX en STAP kan de 
opleider met één BV en meerdere handelsnamen steeds hetzelfde KvK-
nummer gebruiken. 
 
 
De opleider wil in STAP één handelsnaam hanteren 
In het voorbeeld: in EDU-DEX en STAP de neutrale naam ABC 
Opleidingen gebruiken, in plaats van 3 afzonderlijke handelsnamen 
In dat geval kan worden volstaan met één EDU-DEX-account; en wordt 
er bij STAP één opleider geregistreerd. 
Let op: in EDU-DEX en in het STAP-register zijn de aparte handelsnamen 
dan niet zichtbaar.  
 

twee BV's 
één voor BTW-belast 

factureren en één voor 
BTW-vrijgesteld 

factureren 

 
Opleiders met één handelsnaam en twee BV's geven 
het KvK-nummer op van de BTW-vrijgestelde BV. En 
ze voeren – naast de BTW-belaste prijzen – ook de 
BTW-vrijgestelde prijzen in. 
 
Een opleider die zowel BTW-belaste als BTW-
vrijgestelde opleidingen wil aanbieden via STAP, moet 
beide BV’s laten erkennen door STAP.  
Zo’n opleider moet er dan zelf voor zorgen dat bij de 
inschrijving de juiste aanbieder wordt geselecteerd. 
Die keuze is b.v. van belang wanneer de werkgever 
het deel boven de € 1.000 betaalt en de BTW kan 
verrekenen.  
 

 

 

De BTW-belaste prijzen in EDU-DEX blijven gewoon staan, 
voor de andere platforms die gegevens van EDU-DEX 
gebruiken. Die andere platforms zien het KvK-nummer niet, 
en kunnen in overleg met de opleider kiezen of zij de BTW-
vrijgestelde of BTW-belaste kosten publiceren.  


