Erratum
In hoofdstuk 4 van de jaarrekening is onderstaande paragraaf opgenomen over het onderzoek naar
de btw-regeling zoals die op dit moment gehanteerd wordt, namelijk:

“ABAB Accountants en Consultants heeft ons in 2021 geadviseerd over de gehanteerde btw-regeling
en communicatie daarover met de Belastingdienst. Volgens hun advies moeten er een aantal relatief
kleine aanpassingen gedaan worden om te voldoen aan huidige wet- en regelgeving, die per saldo
ongeveer resultaatneutraal zijn. Op advies van het bestuur heeft het NHA het advies van ABAB eerst
nog bij EY ter beoordeling neergelegd, alvorens tot communicatie met de Belastingdienst over te
gaan. Dit wordt in 2022 afgerond.”

Inmiddels heeft EY haar beoordeling van het advies van ABAB afgerond en EY bepleit hierin een
andere aanpak dan ABAB. De huidige tekst moet daarom worden vervangen door de tekst hieronder
en ook toegevoegd worden aan hoofdstuk 2.2 over risicobeheersing:

“ABAB Accountants en Consultants heeft ons in 2021 geadviseerd over de gehanteerde btw-regeling
en communicatie daarover met de Belastingdienst. Volgens hun advies moeten er een aantal relatief
kleine aanpassingen gedaan worden om te voldoen aan huidige wet- en regelgeving, die per saldo
ongeveer resultaatneutraal zijn. Op advies van het bestuur heeft het NHA het advies van ABAB eerst
nog bij EY ter beoordeling neergelegd, alvorens tot communicatie met de Belastingdienst over te
gaan.
Inmiddels heeft EY haar beoordeling van het advies van ABAB afgerond en EY bepleit hierin een
andere aanpak dan ABAB. EY is van mening dat in beginsel btw berekend moet worden over de door
NHA verrichte diensten aan zijn deelnemers, tenzij een btw-vrijstelling van toepassing is. Deze
vrijstelling zou volgens EY de koepelvrijstelling kunnen/moeten zijn die ook van toepassing was in de
periode 2008 tot en met 2012. Zij merkt daarbij op dat de koepelvrijstelling in de afgelopen jaren
beperkter wordt toegepast, waardoor een risico ontstaat.
EY adviseert om met de Belastingdienst in overleg te treden en daarbij te proberen om de afspraken
die golden voor de periode 2008 tot en met 2012 met betrekking tot de toepassing van de
koepelvrijstelling weer van toepassing te laten zijn voor de afgelopen vijf jaar en de toekomst. In de
bestuursvergadering van 22 april 2022 is besloten om EY opdracht te verlenen om namens het NHA
in contact te treden met de Belastingdienst, teneinde de bestaande btw-regeling te continueren.”

