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Regeling honorering toezichthouders mbo 2016 
Inwerkingtreding: 1 januari 2016 
 
Inleiding 
Sinds 2008 kende het mbo een sectorbrede honoreringsregeling voor toezichthouders ‘De honorering 
van de leden van de Raad van Toezicht van mbo-instellingen’. De inwerkingtreding van de Wet 
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) per 1 januari 2013 
leidde er toe dat deze regeling herzien moest worden.   
Op basis van deze wet geldt een nieuw maximum voor de jaarlijkse bezoldiging van bestuurders in het 
mbo, vanaf 1 januari 2016 vastgesteld op € 179.000,-. Dit bedrag is de optelsom van het jaarsalaris, de 
pensioenbijdrage van de werkgever en de onkostenvergoeding. 
In deze wet is bepaald dat een voorzitter van een Raad van Toezicht maximaal 15% van de maximale 
bezoldiging van een bestuurder mag ontvangen en een lid van een Raad van Toezicht maximaal 10% 
van de maximale bezoldiging van een bestuurder.  
Deze wettelijke bepalingen hebben tot onderstaande tabel geleid. 
 
Tabel 
De maximale honorering van voorzitters en leden van Raden van Toezicht wordt afgeleid van de 
‘Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren in verband met de invoering van de Wet 
verlaging bezoldigingsmaximum WNT’ per 1 januari 2016 (Staatscourant nr. 40838 d.d. 17 november 
2015). Bij toepassing van bovengenoemde percentages van 15% en 10% op de complexiteitstabel in 
deze Regeling ontstaat deze tabel: 
 
Klasse  Maximale bezoldiging 

bestuurder 
Maximale honorering 
voorzitter RvT (15%) 

Maximale honorering 
lid RvT (10%) 

A (4 punten) € 106.000 € 15.900 € 10.600 
B (5-6 punten) € 117.000 € 17.550 € 11.700 
C (7-8 punten) € 128.000 € 19.200 € 12.800 
D (9-12 punten) € 140.000 € 21.000 € 14.000 
E (13-15 punten) € 152.000 € 22.800 € 15.200 
F (16-17 punten) € 164.000 € 24.600 € 16.400 
G (18-20 punten € 179.000 € 26.850 € 17.900 
 
De Raden van Toezicht dienen zich te houden aan deze maxima. Een Raad van Toezicht kan zijn eigen 
vergoedingssysteem kiezen (bijvoorbeeld een vergoeding per dagdeel en voor reis- en verblijfkosten of 
een vaste periodieke all-in vergoeding), zolang de Raad zich maar aan deze wettelijke maxima houdt.  
De voor 2016 vastgestelde onbelaste kilometervergoeding is € 0,19. Maaltijden zijn onbelast. 
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Verantwoording 
De WNT schrijft voor dat in het jaarverslag (in het mbo het Geïntegreerd Jaardocument) de vergoeding 
van toezichthouders op naam wordt vermeld. 
 
Aanbeveling 
Het Platform Raden van Toezicht beveelt Raden van Toezicht aan soberheid te betrachten bij het 
vaststellen van de honorering van de voorzitter en de leden en zoveel mogelijk niet in de richting van het 
van toepassing zijnde maximum te gaan. Het functioneren als toezichthouder brengt 
verantwoordelijkheden en lasten met zich mee, maar het gaat om publiek gefinancierde 
onderwijsinstellingen in het mbo met een maatschappelijk imago. Dit imago is gediend met 
verantwoorde en uitlegbare honoreringen. 
 
Btw-verplichting toezichthouders  
Om te voldoen aan Europese regelgeving is met ingang van 1 januari 2013 in Nederland de nieuwe btw-
regeling voor toezichthouders van kracht. Vanaf deze datum moeten alle toezichthouders aan nieuwe 
btw-regels voldoen. Dit geldt ook voor toezichthouders in het onderwijs. Dit betekent dat de 
bovengenoemde bedragen exclusief BTW zijn. Bij de facturering naar de mbo-instelling dient 21% BTW 
in rekening te worden gebracht. Verder moet er een Btw-nummer bij de Belastingdienst worden 
aangevraagd, Btw-administratie worden gevoerd en BTW worden afgedragen. Als de toezichthouder 
minder dan € 1.345 aan BTW per jaar verschuldigd is, kan de toezichthouder de Belastingdienst 
verzoeken ontheffing te verlenen op grond van de zgn. kleine ondernemersregeling (KOR). Wordt 
ontheffing verleend dan mag geen BTW worden gefactureerd, hoeft geen Btw-aangifte ingediend te 
worden en komen de administratie- en factureringsverplichtingen te vervallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


