
   
Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen (VTH) 

 

Zeist, 27 mei 2021 

 

Geachte leden, 

Hierbij ontvangen jullie de ‘Indirect Tax Alert van 11 mei 2021 van Ernst & Young 

Belastingadviseurs’ in verband met het besluit van de staatssecretaris over de btw-positie van 

toezichthouders en commissarissen.  

 

Het besluit impliceert dat vanaf 6 mei 2021 geen btw meer mag worden gerekend over de 

vergoeding als toezichthouder van de hogeschool, alsmede dat reeds in rekening gebrachte btw 

vanaf 13 juni 2019 door de toezichthouder kan worden teruggevorderd. 

 

Ten aanzien van de eventuele correctie voor de periode van 13 juni 2019 tot 6 mei 2021 is het 

volgende van belang. 

U als toezichthouder moet dit zelf aankaarten bij de Belastingdienst en vragen om teruggaaf van de 

in die periode betaalde btw. Daarbij moet gelet worden op de eventuele door de toezichthouder 

verrekende btw bij de afdracht aan de Belastingdienst. De terugontvangen btw moet u als 

toezichthouder in principe terugbetalen aan de onderwijsinstelling, of er moet besloten worden dat 

u, indien mogelijk binnen de WNT-normen, dit bedrag kunt behouden.  

Daar de btw-heffing leidt tot een kostprijsverhogend effect bij de onderwijsinstelling is het gewenst, 

om in het belang van de totale organisatie, tot terugvordering door de toezichthouder over te gaan. 

Bij onderwijsinstellingen is het niet mogelijk om de btw te verrekenen, indien dit wel tot de 

mogelijkheden behoort, zoals bij andere organisaties en in andere situaties dan is het advies om niet 

tot terugvordering over te gaan. 

Voor nadere info kunt u zich wenden tot Myrthe Hinskens van EY, haar mailadres is: 

myrthe.hinskens@nl.ey.com. 

Uiteraard is het heel verstandig dat de controller of de accountant van de hogeschool nadere uitleg 

geeft over dit onderwerp en individuele vragen van u beantwoordt, zodat specifieke situaties en 

omstandigheden in ogenschouw kunnen worden genomen. 

Het bestuur van de VTH vertrouwt erop hiermede de leden voldoende geïnformeerd te hebben en 

bedankt de medewerkers van EY voor de verkregen informatie. 

 

Tot slot wordt u nu al vast gewezen op een webinar, waarschijnlijk eind juni, van de VTH samen met 

de Inspectie van het Onderwijs over het thema cyberveiligheid. Er wordt een inspectiepublicatie 

voorbereid over cyberveiligheid in het hoger onderwijs en de rol van de Raad van Toezicht daarbij. 

Namens het bestuur, 

Hans Uijterwijk, 

secretaris  

Bijlage: bericht EY 


