
 
BTW-plicht voor leden van de raad van toezicht 
 
Door José van Snek 
 
Leden van de raad van toezicht zullen vanaf 1 januari 2013 btw-plichtig worden. Dit 
betekent dat er een keuze gemaakt dient te worden:  
- het verhogen van de vergoeding (zodat netto de vergoeding hetzelfde blijft); of 
- de btw berekenen over de bestaande vergoeding van de leden van de raad van 
toezicht (waardoor de netto vergoeding zal dalen).  
 
Sinds de komst van de Wet goed onderwijs, goed bestuur dient er binnen de 
onderwijsinstelling een scheiding te zijn tussen bestuur en toezicht. Deze wijziging 
brengt met zich mee dat meer personen de functie van een lid van de raad van 
toezicht gaan bekleden. Voorheen werden de toezichthouders (vaak bestuurders) 
bezoldigd met een vrijwilligersvergoeding, maar de leden van de raad van toezicht 
worden in de zin van de wet beschouwd als ondernemer. Overigens is dit wel een 
grijs gebied, omdat ze niet daadwerkelijk gezien kunnen worden als ondernemer, ze 
zijn namelijk niet handelingsbevoegd. Daarom hoeven ze zich niet in te schrijven bij 
de Kamer van Koophandel. 
Het voorgaande betekent wel dat de leden van de raad van toezicht geen vrijwilligers 
zijn en daarom loonbelasting, premie ZVW en btw dienen af te dragen. Om deze 
leden van de raad van toezicht te blijven voorzien in dezelfde netto-vergoeding, dient 
de stichting een hogere vergoeding te verstrekken (inclusief loonbelasting, premie 
ZVW en btw). 
 
De btw-plicht geldt vanaf 1 januari 2013 voor elk lid van een raad van toezicht, ook 
als hij maar één commissariaat bekleedt. Op dit moment geldt het alleen nog voor 
RvT-leden die meer dan vier commissariaten bekleden. Maar dit jaar heeft de 
staatssecretaris van Financiën het besluit tot vrijstelling van btw voor commissarissen 
en/of leden van de raad van toezicht die minder dan vier commissariaten bekleden, 
ingetrokken. Het is ingetrokken per 1 juli 2012, maar door een overgangsregeling zal 
de btw-plicht voor alle RvT-leden pas op 1 januari 2013 van kracht worden. 
.  
 
Vrijstelling 
 
De zogeheten kleine ondernemingsregeling kan van toepassing zijn op de 
vergoedingen van de leden van de raad van toezicht. Dit houdt in dat als een lid van 
de raad van toezicht, na afdracht van de voorbelasting, minder dan € 1345,- aan btw 
hoeft te betalen (op jaarbasis), hij vrijgesteld kan worden van het betalen van btw. Is 
het lid van de raad van toezicht gehouden tussen de € 1345,- en de € 1883,- aan btw 
af te dragen, dan kan vermindering van de btw-afdracht aangevraagd worden. Die 
vermindering betreft 2,5 maal het verschil tussen € 1883,- en het bedrag dat aan btw 
afgedragen wordt (dit bedrag is minder dan € 1883,-, maar meer dan € 1345,-).  Als 
er meer dan € 1883,- aan btw wordt afgedragen op jaarbasis, dan wordt er geen 
ontheffing verleend en het lid van de raad van toezicht is dan voor het gehele bedrag 
btw-plichtig.  
 



 
Om niet meer dan € 1883,- aan BTW af te dragen op jaarbasis mag de netto 
vergoeding maximaal € 8966,67 per jaar bedragen. Om helemaal vrijgesteld te 
worden van de btw-plicht mag de netto vergoeding niet meer dan € 6404,76 
bedragen. De bovenstaande netto vergoedingen zijn berekend met het btw-
percentage van 21%.  
 
Btw-administratie 
 
Als het lid van de raad van toezicht onder de kleine ondernemingsregeling valt, kan 
hij ook bij de belastingdienst vrijstelling vragen van zijn administratieve verplichtingen 
als btw-plichtige. Een btw-plichtige dient namelijk een administratie bij te houden van 
zijn btw-betalingen en van de terug te vragen bedragen. Per aangiftetijdvak hoort hij 
een overzicht bij te houden van uitgaande facturen (bij factuurstelsel), inkomsten (bij 
kasstelsel), ontvangen facturen en privégebruik van goederen en diensten. Als er 
ontheffing voor deze verplichtingen wordt aangevraagd en verleend, vindt er geen 
btw-aangifte meer plaats en mogen er geen btw-facturen meer worden verstuurd. In 
principe vervalt de btw-administratie.  
 
Aangezien het vervallen van de vrijstelling voor btw ook van toepassing is voor leden 
van de raad van toezicht in het onderwijs, is het van belang om voor 1 januari 2013 
te bepalen hoe er binnen uw organisatie mee om zal worden gegaan.  
 
 
Woerden, 11 oktober 2012. 


