
Commissarissen toch geen BTW ondernemer!
Volgens Europese Hof ontbreekt het zelfstandig uitvoeren 
van een economische activiteit

Door de intrekking van een goedkeuring zijn per 1 januari 2013 veel 

commissarissen in de BTW-heffing betrokken. Het Europese Hof 

heeft in juni 2019 geoordeeld dat een lid van de Raad van 

Commissarissen (RvC) van een stichting geen ondernemer is voor 

de BTW. Voor het BTW-ondernemerschap is vereist dat zelfstandig 

een economische activiteit wordt uitgeoefend en daaraan is bij de 

commissaris niet voldaan. 

28 jun 2019 Laatst gewijzigd: 28 jun 2019 Jurisprudentie mr. Carola van Vilsteren

Uitspraak Europese Hof

Volgens het arrest van het Europese Hof van 13 juni 2019 (url: 

https://btwjurisprudentie.nl/hvj-13-06-2019-io-c-420-18/) verricht een lid van de 

RvC niet zelfstandig een economische activiteit, als hij weliswaar op geen 

enkele wijze hiërarchisch ondergeschikt is ten aanzien van het bestuur of de 

RvC, maar noch in eigen naam, noch voor eigen rekening, noch onder zijn 

eigen verantwoordelijkheid handelt, maar handelt voor rekening en onder de 

verantwoordelijkheid van diezelfde raad, en evenmin het economische 

bedrijfsrisico draagt, aangezien hij een vaste vergoeding ontvangt die niet 

afhankelijk is van zijn deelname aan vergaderingen of van zijn feitelijk gewerkte 

uren.

Gevolgen uitspraak Europese Hof

Voor veel commissarissen en leden van een Raad van Toezicht zal de 

uitspraak van het Europese Hof (url: https://btwjurisprudentie.nl/hvj-13-06-2019-

io-c-420-18/) ertoe leiden dat niet langer BTW afgedragen moet worden over de 

ontvangen vergoeding. Daar staat tegenover dat de BTW op door de 

commissaris gemaakte kosten niet langer in aftrek kan worden gebracht. Met 

name voor BTW-vrijgestelde ondernemers zoals zorginstellingen en 

woningcorporaties met commissarissen ontstaat een BTW-voordeel door de 

uitspraak van het Europese Hof omdat zij niet langer geconfronteerd worden 

met niet aftrekbare BTW op vergoedingen aan commissarissen. 

Ingediende bezwaarschriften tegen de afdracht van BTW over de 

commissarisbeloning kunnen met de uitspraak van het Europese Hof in de hand 

worden afgewerkt. Indien geen bezwaar is ingediend is het de vraag of de 

Belastingdienst alsnog (over de jaren vanaf 2014) instemt met een verzoek om 

ambtshalve teruggave van BTW.

Kamervragen

Over de reikwijdte van de uitspraak van het Europese Hof en over hoe de 

Belastingdienst moet handelen ten aanzien van in het verleden afgedragen 

BTW zijn inmiddels Kamervragen (url: 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ec840eb6-09bc-4e55-

8e08-0b1af05a5681&title=De%20btw%20plicht%20voor%20toezichthouders%

20in%20het%20licht%20van%20een%20recente%20uitspraak%20van%

20het%20Europees%20Hof%20.pdf) gesteld. Daarbij is verzocht het te voeren 

beleid in een beleidsbesluit vast te leggen.

Auteur

mr. Carola van Vilsteren

DOSSIER

BTW 

MEEST GELEZEN

2 jan 2019  BTW privégebruik auto 

in de laatste BTW-aangifte 2018

�

21 mei 2019  Vanaf 1 juni 2019 

aanmelden voor toepassing 

nieuwe kleine 

ondernemersregeling BTW per 1 

januari 2020

�

18 okt 2017  Past u de 

verleggingsregelingen in de btw 

juist toe?

�

17 jan 2018  Het doorbelasten van 

kosten is niet altijd een belaste 

prestatie voor de btw

�

15 jan 2018  BTW privégebruik auto 

in de laatste BTW-aangifte 2017

�

BENT U SPECIALIST?

En wilt u op onze site fiscale 

artikelen publiceren die waardevol 

zijn voor andere adviseurs? 

Graag bespreken wij met u de 

mogelijkheden! 
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