Betreft: Keuze voor BTW-vrijstelling van beroepsopleidingen

Geachte relatie,
Vrij recentelijk is door het Ministerie van Financiën een besluit
gepubliceerd met betrekking tot de omzetbelasting bij
beroepsopleidingen. In dit besluit wordt toegelicht hoe om te gaan
met beroepsopleidingen in samenhang met de BTW-regelgeving.
Voor u heeft dit tot gevolg dat de Baak haar beroepsopleidingen
zowel BTW-belast (19%) als ook BTW-vrijgesteld (0%) kan
aanbieden. Met name voor onze relaties voor wie de BTW
kostprijsverhogend werkt, kan deze keuze interessant zijn.
Een deel van de BTW-voorbelasting zal echter niet door ons in
aftrek gebracht kunnen worden. U kunt hierbij denken aan de
voorbelasting ten aanzien van onze eigen (nieuwe)
accommodaties. Dit is dan ook de reden dat wij een evenredig deel
doorberekenen in de kostprijs van onderliggende BTW-vrijgestelde
beroepsopleidingen. De effectieve prijs zal 9% lager uitvallen
wanneer u de beroepsopleidingen vrijgesteld van BTW afneemt.

De Baak is een bijzondere onderneming
die anderen en zichzelf door leren
verder brengt.

De Baak is een maatschappelijke
onderneming, zonder aandeelhouders,
zonder eigenaren. Gericht op de
stakeholders: de belanghebbenden bij
deze organisatie. En gericht op

Indien u de beroepsopleidingen BTW-vrijgesteld wilt afnemen, zult
u met de De Baak Administratie BV een overeenkomst sluiten. Als
u echter de beroepsopleidingen BTW-belast wilt afnemen, hoeft u
niets te doen en zal De Baak BV uw contractspartij blijven.
Zoals u van ons mag verwachten, denken wij graag mee in het
(financiële) belang van onze relaties. Dit is voor ons dan ook de
reden om onze beroepsopleidingen op genoemde verschillende
wijzen aan te bieden. Uiteraard heeft het voorstaande geen enkele
invloed op de inhoud van onze beroepsopleidingen, aangezien
deze in beide gevallen op dezelfde wijze zullen worden ingevuld en
op hetzelfde tijdstip kunnen plaatsvinden.

Ten slotte
Wij zien dat bij de huidige wijze van organiseren de kans groter is
dat mensen in hun talenten en kwaliteiten onderbenut worden. Het
vraagt veel van de context om mensen uit te nodigen hun volle
capaciteit te benutten en bij te dragen aan de samenleving.
In dialoog met onze klanten willen wij bijdragen aan verbetering.
Ons doel is onze klanten daardoor in staat stellen hun leren
weloverwogen te laten werken voor een betere organisatie,
passend bij hun missie en visie. De komende jaren zal de Baak nog
sterker inzetten op de verweving van duurzaamheid en
ondernemerschap in onze programma’s. Ook de internationale
oriëntatie van de Baak zal worden doorgezet, met als doel partner
te zijn voor internationaal opererende Nederlandse bedrijven.

rendement en resultaat: de waarborg
voor continuïteit en het vermogen om
nieuwe ambities te
realiseren.

De Baak verbindt leiderschap met
ondernemerschap.

Bij de Baak zullen zakelijkheid en
idealisme altijd hand in hand gaan.

De Baak biedt hierbij een excellente leer-/werk-/
ontmoetingsomgeving aan voor deelnemers en medewerkers. Deze
omgevingen zijn ook apart door u te gebruiken.
Meer informatie over de Baak leest u ook in het Jaarverslag 2009
op onze website: http://www.debaak.nl/ bij Over ons en daarna
Jaarverslag.
Met deze brief hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd.
Mochten er toch nog vragen zijn, raadpleeg dan uw contactpersoon
bij de Baak of maak gebruik van het algemene e-mailadres en/of
telefoonnummer.

De Baak richt zich op de menskant van
het ondernemen.

De Baak beschikt over kwalitatief
hoogwaardige locaties, die werken, leren
en leven op unieke wijze
samenbrengen.
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De waarden van de Baak zijn
•
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•

Vrijheid

•
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•

Verantwoording.

Die in samenhang leiden tot
•

Verbinding.
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Nederland.
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