
Hoe om te gaan met BTW-plicht bij uitbetaling vergoeding leden rekenkamer1 

 

Op basis van de reacties op mijn vraag over de uitbetaling van de vergoeding van een 

Rekenkamerlid dat BTW-plichtig is, maar géén KvK nummer heeft heb ik diverse reacties 

gekregen, waarvoor dank. Ik heb deze hieronder samengevat. Voor meer algemene 

achtergrondinformatie zie de NVRR-site: https://www.nvrr.nl/btw-voor-kleine-ondernemers  

 

Sinds enkele jaren worden alle leden van rekenkamer(commissie)s (net zoals toezichthouders) als 

BTW-plichtig gezien. In de meeste gevallen wordt iemand die elders in loondienst is en lid is van 

één rekenkamer noch door de belastingdienst, noch door de Kamer van Koophandel gezien als 

ondernemer gezien. Mogelijk is dat wel zo als iemand lid is van meerdere rekenkamers of behalve 

lid van een rekenkamer ook nog toezichthouder is bij (een) andere organisatie(s). 

De ervaring leert dat de verschillende belastinginspecteurs hier verschillend tegenaan kijken en 

mee omgaan. Belangrijk is dus dat betrokkene zelf contact legt met de belastinginspecteur 

voor zijn woonplaats (niet vestigingsplaats van de rekenkamer waarvan hij lid is of wordt). 

 

Twee situaties kunnen zich dan voordoen: 

1. De belastingdienst beschouwt betrokkene niet als ondernemer en vraagt zijn / haar 

vergoeding in de belastingaangifte op te geven onder ‘overige inkomsten’. In dit geval kan de 

vergoeding aan het lid door de gemeente gewoon worden uitbetaald zoals dat voorheen ook 

gebeurde. 

2. De belastingdienst beschouwt betrokkene wel als ondernemer. Hij / zij krijgt dan een btw-

nummer. In dat geval is het zaak dat het rekenkamerlid een factuur aan de gemeente stuurt 

ter hoogte van de vergoeding en vermeerder met 21% BTW. Betrokkene draagt de BTW af en 

de gemeente declareert de betaalde BTW bij het BTW compensatiefonds. Voor je 

communicatie met de financiële administratie: een KvK nummer is niet nodig bij natuurlijke 

personen. In een aantal reacties werd echter aangegeven dat het aanvragen van een KvK 

nummer een fluitje van een cent is. Als de financiële administratie dat toch eist, is het 

makkelijker om daar maar in mee te gaan, dan te blijven proberen duidelijk te maken dat dit 

niet nodig is … 

 

En voor de volledigheid: als een lid een eigen bedrijf heeft, heeft hij sowieso al een KvK nummer. 

In dat geval is het altijd het handigst om te werken met de constructie met het sturen van een 

factuur.  

 

 

                                                           
1  Waar rekenkamer staat worden ook rekenkamercommissies bedoeld. 


