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1 Inleiding 
 

Op 26 mei 2015 heeft de Eerste Kamer de Wet modernisering Vpb-plicht 

overheidsondernemingen aangenomen. Op 11 juni 2015 is de wet gepubliceerd in 

Staatsblad 2015/207. Daarmee is de vennootschapsbelastingplicht voor 

overheidsondernemingen met ingang van 1 januari 2016 een feit. 

 

Voorgeschiedenis 

De wijziging van de vennootschapsbelastingplicht zat er al een tijdje aan te komen. In zijn 

brief van 25 september 2007 heeft de staatssecretaris van Financiën aangegeven dat de 

regeling voor belastingplichtige activiteiten van overheidsbedrijven achterhaald was. 

Daarbij heeft de staatssecretaris een aantal varianten voor de belastingplicht gegeven: 

 opheffing van de vrijstelling voor indirecte overheidsbedrijven (indirecte-

ondernemingsvariant); 

 belastingplicht voor zover sprake is van een onderneming (ondernemingsvariant); 

 belastingplicht voor zover sprake is van verdringing van belastingplichtige 

ondernemingen (verdringingsvariant); 

 uitbreiding van de lijst van belaste activiteiten (opsommingsvariant).  

 

Het accent kwam al snel te liggen op de ondernemingsvariant. Daarbij zouden directe 

overheidsbedrijven op dezelfde wijze worden belast als stichtingen en verenigingen, 

namelijk voor zover zij een onderneming drijven. Indirecte overheidsbedrijven zouden 

integraal belastingplichtig worden. In zijn brief van 11 mei 2012 heeft de staatssecretaris 

de voor- en nadelen van de ondernemingsvariant besproken. Zijn conclusie was dat de 

ondernemingsvariant de beste keus was. Het paste namelijk in het systeem van de Wet op 

de vennootschapsbelasting 1969 en het zou tot een gelijk speelveld leiden, waarbij 

overheidsbedrijven gelijk zouden worden behandeld als commerciële bedrijven. Dat nam 

overigens niet weg dat de staatssecretaris ook praktische bezwaren zag.  

 

Er is ook nog onderzocht of de indirecte ondernemingsvariant een optie zou zijn. In dat 

geval zouden alle belaste overheidsactiviteiten moeten worden ondergebracht in een 

privaatrechtelijke rechtspersoon. Dit idee heeft het kabinet overigens niet doorgevoerd.  

 

Inmiddels had de Europese Commissie Nederland gevraagd om de vrijstelling voor 

overheidsbedrijven af te schaffen. Op 9 juli 2014 heeft de Europese Commissie de kennen 

gegeven dat zij heeft besloten om een formele onderzoeksprocedure tegen Nederland in te 

leiden. De tijd begon dus te dringen voor het kabinet en op 16 september 2014 heeft de 

staatssecretaris het wetsvoorstel modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aan de 

Tweede Kamer aangeboden.  

 

Belastingplicht in een notendop 

Het uitgangspunt bij de belastingplicht van overheidsonderneming wordt met ingang van 1 

januari 2016 omgedraaid. Tot 2016 geldt dat overheidsondernemingen ‘niet 

belastingplichtig zijn, tenzij’, waarbij die ‘tenzij’ een in de wet opgenomen lijst van belaste 

activiteiten is. Met ingang van 2016 geldt daarentegen dat overheidsondernemingen 

‘belastingplichtig zijn, tenzij’. Die ‘tenzij’ is in dat geval vorm gegeven door verschillende in 

de wet op te nemen vrijstellingen.    

 

Leeswijzer 

In deze bundel is de parlementaire behandeling van de Wet  modernisering Vpb-plicht 

overheidsondernemingen opgenomen. De parlementaire behandeling is opgeknipt per 
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thema en per wetsartikel. De meeste passages in de parlementaire stukken zien op 

specifieke thema’s. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 2. Voor zover in de parlementaire 

stukken expliciet wordt verwezen naar een wetsartikel (zoals in de artikelsgewijze 

toelichting), zijn de teksten opgenomen in hoofdstuk 3. In alle gevallen zijn de relevante 

Kamerstukken en paginanummer vermeld. Ik de kantlijn zijn kopjes opgenomen die het 

zoeken moeten vergemakkelijken. 

 

De vragen uit het Verslag van de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2014/2015, 34 003, nr. 

5) zijn niet in de bundel opgenomen omdat deze (als het goed is) terugkomen in de Nota 

naar aanleiding van het verslag (Kamerstukken II 2014/2015, 34 003, nr. 6). Hetzelfde 

geldt voor de vragen in het Voorlopig verslag en het Nader voorlopig verslag van de Eerste 

Kamer (Kamerstukken I 2014/2015, 34 003, nr. C en E), die terugkomen in de Memorie van 

antwoord en de Nadere memorie van antwoord (Kamerstukken I 2014/2015, 34 003, nr. D 

en F).  

 

De voetnoten in deze bundel zijn doorlopend genummerd. De nummering sluit dus niet aan 

bij de nummering van de voetnoten in de Kamerstukken.  

 

In hoofdstuk 4 is de doorlopende wettekst opgenomen. Hoofdstuk 5 bevat de voorafgaande 

correspondentie (voornamelijk brieven van de staatssecretaris aan de Tweede en Eerste 

Kamer) en hoofdstuk 6 bevat een overzicht van artikelen over de belastingplicht van 

overheidsondernemingen die zijn verschenen in de fiscale literatuur. 

 

Deze bundel is bijgewerkt tot 1 juli 2015. Bij het samenstellen van de bundel is de meeste 

zorgvuldigheid betracht. Er bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van 

tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de inhoud van deze bundel kunnen geen rechten 

worden ontleend.   

 

Contactpersonen 
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2 Wetsgeschiedenis per onderwerp 
 

2.1 Aanleiding wetsvoorstel 
 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 2-3 

 

I. ALGEMEEN  

 

1. Aanleiding  

 

De vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen staat al geruime tijd in de 

belangstelling. In het bijzonder de mogelijke concurrentieverstoring als gevolg van de 

verschillen in behandeling tussen de activiteiten van publieke ondernemingen enerzijds 

(veelal onbelast) en private ondernemingen anderzijds (belast), is veelvuldig onderwerp van 

gesprek geweest. Verschillende fracties in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal 

hebben hierover de afgelopen jaren hun bezorgdheid geuit en om nadere informatie met 

betrekking tot de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen gevraagd. In 

dit kader wordt bijvoorbeeld verwezen naar een drietal stukken dat door de toenmalige 

Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer is gezonden. Het gaat om de op 12 

mei 1999 verzonden brief met daarin een «Contourenschets verruiming 

vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven»1, de op 25 september 2007 

verzonden notitie «Belastingplicht overheidsbedrijven»2 en de op 11 mei 2012 verzonden 

notitie «Belastingplicht overheidsbedrijven: een inventarisatie van de gevolgen van de 

ondernemingsvariant».3 Verder verricht de Europese Commissie (Commissie) al geruime tijd 

onderzoek naar mogelijke staatssteun als gevolg van de huidige vormgeving van de 

vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen. Aanleiding voor dat 

onderzoek zijn onder andere klachten van individuele burgers en bedrijven geweest. Het 

onderzoek van de Commissie heeft zich, in het kader van het verbod op staatssteun, 

toegespitst op de vraag of de vormgeving van de vennootschapsbelastingplicht leidt tot een 

verstoring van het gelijke speelveld tussen overheidsondernemingen die economische 

activiteiten ontplooien enerzijds en private ondernemingen anderzijds. Uiteindelijk heeft dit 

onderzoek op 2 mei 2013 geresulteerd in een zogenoemde uitnodiging tot het nemen van 

dienstige maatregelen.  

 

Bij brief van 21 mei 20134 heeft de toenmalige Staatssecretaris van Financiën de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal geïnformeerd over de inhoud van de kabinetsreactie op die 

uitnodiging van de Commissie. Het kabinet heeft op 24 mei 2013 de Commissie laten weten 

dat het kabinet het voorstel voor dienstige maatregelen aanvaardt en dat het, onder 

voorbehoud van parlementaire goedkeuring, voornemens is de vennootschapsbelasting 

zodanig aan te passen dat overheidsondernemingen die economische activiteiten 

ontplooien op dezelfde wijze aan de vennootschapsbelasting worden onderworpen als 

private ondernemingen. De Commissie heeft echter op 9 juli 2014 te kennen gegeven dat 

zij heeft besloten een formele onderzoeksprocedure in te leiden. De formele 

onderzoeksprocedure richt zich op de huidige vormgeving van de belastingplicht voor 

                                                
1
  Brief met kenmerk AFP 99/190M, V-N 1999/25.14. 

2
  Kamerstukken II 2007/08, 31 213, nr. 1. 

3
  Bijlage bij Kamerstukken II 2011/12, 31 213, nr. 7. 

4
  Kamerstukken II 2012/13, 31 213, nr. 11. 

Concurrentie-

verstoring 

Onderzoek Europese 

Commissie 
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overheidsondernemingen, er wordt derhalve geen formele appreciatie gegeven van het 

onderhavige wetsvoorstel. De Commissie geeft hiermee een duidelijk signaal af dat haast 

dient te worden gemaakt met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor 

overheidsondernemingen.  

 

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe in overeenstemming met de dienstige 

maatregelen de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) aan te passen. Dit 

wetsvoorstel dient echter nadrukkelijk niet alleen ter uitvoering van het voorstel voor 

dienstige maatregelen, maar ondersteunt tevens het door het kabinet gedragen streven om 

een gelijk speelveld te creëren. Het komt verder tegemoet aan individuele klachten vanuit 

de samenleving en het beoogt tevens de zowel in de Eerste als Tweede Kamer der Staten-

Generaal geuite zorgen weg te nemen.  

 

Het kabinet streeft ernaar het wetgevingsproces vóór 1 januari 2015 af te ronden zodat de 

onderhavige wetswijzigingen per 1 januari 2015 in werking kunnen treden. Het is daarbij de 

bedoeling dat de nieuwe regels van toepassing zijn voor boekjaren die aanvangen op of na 1 

januari 2016. Zodoende kan het jaar 2015 dienen als implementatiejaar voor zowel 

(potentieel) vennootschapsbelastingplichtigen als de Belastingdienst. Daarnaast biedt dit de 

mogelijkheid om in 2015 eventuele wijzigingen door te voeren, mocht in dat jaar naar voren 

komen dat de wet op onderdelen op onbedoelde wijze uitwerkt.  

 

Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 4, p. 1-6 

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt. 

 

Bij Kabinetsmissive van 15 juli 2014, no. 2014001402, heeft Uwe Majesteit, op voordracht 

van de Staatssecretaris van Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter 

overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van 

de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-

plicht overheidsondernemingen), met memorie van toelichting. 

 

Het voorstel strekt ertoe de vennootschapsbelasting zodanig aan te passen dat 

overheidsondernemingen die economische activiteiten ontplooien op een markt waarop ook 

niet-overheidsondernemingen (dat wil zeggen private ondernemingen) actief zijn, op 

dezelfde wijze aan de heffing van vennootschapsbelasting (Vpb) worden onderworpen als die 

private ondernemingen. Deze aanpassingen beogen een gelijk speelveld te creëren tussen 

partijen, zodat tevens tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren die de Europese 

Commissie (vanuit een oogpunt van staatssteun en verstoring van de 

concurrentieverhoudingen) heeft tegen de thans geldende ruime Vpb-vrijstelling voor 

overheidsondernemingen.  

 

De Afdeling advisering van de Raad van State onderschrijft de strekking van het 

wetsvoorstel, maar maakt opmerkingen over de reikwijdte van het voorstel en over het 

overleg met de Europese Commissie. Zo merkt de Afdeling op dat bij de uitgangspunten die 

aan het voorstel ten grondslag liggen, de noodzakelijke aandacht voor de 

Europeesrechtelijke aspecten ontbreekt. Veeleer lijkt bij het opstellen van het voorstel de 

nationale dimensie uitgangspunt te zijn geweest. Gelet op de door de Afdeling gesignaleerde 

aandachtspunten en discrepanties, is het zeer de vraag of het voorstel (ook voor de 

toekomst) in overeenstemming is met het EU-recht. Een analyse van wat de Europese 

Commissie met de volgens haar te nemen «dienstige» maatregelen beoogt vanuit 

staatssteun-optiek, evenals een analyse van de gevolgen ervan voor de bestaande 

systematiek van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, ontbreekt. Bepaalde 

Gelijk speelveld 

Gelijk speelveld 

Bezwaren Europese 

Commissie 

Overeenstemming 

met EU-recht 
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onderdelen van het voorstel lijken te moeten worden beschouwd als nieuwe staatssteun die 

moet worden aangemeld bij de Europese Commissie omdat anders het risico bestaat dat 

deze zal worden teruggevorderd. Een gedegen motivering ten aanzien van de EU-aspecten 

van het voorstel ontbreekt in de toelichting. In het licht van het vorenstaande acht de 

Afdeling de opvatting van de Europese Commissie over het voorstel – welke opvatting niet uit 

de toelichting blijkt – van wezenlijk belang. 

 

Daarnaast maakt de Afdeling opmerkingen over de invoeringstermijn. De gevolgen van het 

wetsvoorstel zijn zodanig ingrijpend, niet alleen voor de Belastingdienst maar ook voor 

(de)centrale overheden, dat er gerede twijfel is of de termijn van een jaar voldoende ruim is 

voor een zorgvuldige invoering van de Vpb-plicht voor overheidsondernemingen. Mede met 

het oog op die zorgvuldige invoering adviseert zij om in de toelichting de open normen die 

het voorstel kent (zoals «overheidstaken» en «in concurrentie treden») nader te 

concretiseren. 

 

De Afdeling is van oordeel dat aanpassing van het wetsvoorstel wenselijk is.  

 

(…) 

 

1. Inleiding  

 

Voordat de Afdeling hierna onder punt 2 (en volgende) van dit advies enkele opmerkingen 

maakt bij het voorliggende wetsvoorstel, lijkt het nuttig eerst kort in te gaan op de 

aanleiding voor de modernisering van de Vpb-plicht voor overheidsondernemingen (onder 

a), op de volgens de Europese Commissie te nemen (zogenoemde dienstige) maatregelen 

(onder b) en op de inhoud van het wetsvoorstel (onder c). 

 

a. Aanleiding modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen  

 

Het huidige wettelijke systeem komt er op neer dat overheidsbedrijven slechts 

vennootschapsbelastingplichtig zijn voor zover de werkzaamheden van de onderneming 

vallen onder de wettelijke limitatieve opsomming van belaste bedrijfsactiviteiten5 en van met 

naam aangeduide bedrijven.6 Kort gezegd is een overheidsbedrijf «niet belastingplichtig, 

tenzij». 

 

Dit systeem bestaat in hoofdlijnen sinds 1956 en is nadien niet wezenlijk gewijzigd. Sinds die 

tijd zijn de activiteiten van de overheid echter flink toegenomen en is ook het rechtskader 

waarbinnen zij beschouwd moeten worden fundamenteel gewijzigd met de komst van eerst 

de EEG en nadien de EU. Een groot deel van die activiteiten wordt verricht vanuit de 

wettelijke taken van de overheid en kunnen worden aangeduid als publieke taken. Dat wil 

overigens niet zeggen dat de overheid deze taken ook zelf uitvoert. Een deel van deze 

publieke taken wordt van overheidswege uitgevoerd door particuliere bedrijven. Daarnaast 

verricht of financiert de overheid vanuit de zorg voor de burger en het bedrijfsleven een 

scala aan taken, terwijl een deel van die overheidstaken inmiddels ook geheel of gedeeltelijk 

privaat kunnen worden aangeboden en gefinancierd. Deze ontwikkelingen maken dat de 

                                                
5
  Het gaat daarbij om zes typen bedrijfsactiviteiten/bedrijven, waaronder landbouwbedrijven, 

mijnbouwbedrijven en bepaalde handels- en vervoersbedrijven. 
6
  Het gaat daarbij om zo’n zeventien met naam aangeduide bedrijven waaronder de Stichting Exploitatie 

Nederlandse Staatsloterij, de Koninklijke Nederlandse Munt N.V., de N.V. Luchthaven Schiphol, de N.V. 

Bank Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Waterschapsbank N.V. en enkele andere banken, waaronder 

Fortis Bank (Nederland) N.V., ABN AMRO Group N.V. en SNS REAAL N.V. 

Invoeringstermijn 
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afbakening van de publieke taken minder eenduidig is dan in het verleden het geval was. Dit 

levert spanning op als het gaat om de concurrentieverhoudingen (zowel nationaal als 

intracommunautair) tussen publieke en private ondernemingen, nu de hoofdregel is – zoals 

hiervoor aangeduid – dat publieke ondernemingen (ook indien zij economische activiteiten 

verrichten) niet vennootschapsbelastingplichtig zijn en private ondernemingen wel. Die 

spanningen (er is sprake van een ongelijk speelveld) vormen een belangrijke reden om het 

huidige Vpb-regime voor overheidsbedrijven te herzien en op modernere leest te schoeien. 

 

In dit verband is eveneens van belang dat de Europese Commissie (hierna: de Commissie) al 

geruime tijd7  onderzoek verricht naar mogelijke staatssteun als gevolg van de huidige 

vormgeving van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen. Aanleiding 

voor dat onderzoek zijn klachten van private bedrijven. Het onderzoek van de Commissie 

heeft op 2 mei 2013 geleid tot een zogenoemde uitnodiging tot het nemen van dienstige 

maatregelen.8 Uit deze brief volgt dat de Commissie van mening is dat de huidige regeling 

voor de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen onverenigbare 

staatssteun is in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de Werking 

van de Europese Unie (hierna: VWEU) en dat die steun als bestaande steun kwalificeert.9  De 

Commissie is van oordeel dat «Nederland dienstige maatregelen moet nemen om de 

bestaande belastingvrijstelling voor overheidsbedrijven af te schaffen en ervoor te zorgen 

dat voor overheidsbedrijven die economische activiteiten uitoefenen – in de zin van het EU-

recht – dezelfde regeling inzake vennootschapsbelasting geldt als voor private 

ondernemingen».10  De Commissie nodigt de Nederlandse autoriteiten dan ook uit om 

«wetgeving vast te stellen die het vorenstaande garandeert», welke wetgeving «binnen een 

termijn van 18 maanden vanaf de ontvangst11  van dit besluit zal moeten worden vastgesteld 

en uiterlijk in het daaropvolgende belastingjaar in werking zal moeten treden».12  Ook nodigt 

de Commissie de Nederlandse autoriteiten uit om haar voorstel voor dienstige maatregelen 

«onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig in zijn geheel te aanvaarden».13 

                                                
7
  Al in 1997 hebben de diensten van de Commissie een onderzoek ingesteld naar de bijzondere fiscale regels 

die in de lidstaten gelden voor overheidsbedrijven en overheidsentiteiten die in concurrentie met private 

ondernemingen op de markt voor commerciële activiteiten actief zijn (zie overweging 1 in de brief van de 

Commissie van 2 mei 2013, C(2013) 2372 final, welke brief ook een beschrijving geeft van de nadien 

gezette stappen, waaronder – in overweging 10 – de Commissie-brief van 9 juli 2008 waarin de diensten 

van de Commissie hun preliminaire zienswijze geven dat de vrijstelling van vennootschapsbelasting van 

Nederlandse overheidsbedrijven staatssteun lijkt te vormen in de zin van artikel 107, eerste lid, van het 

Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie). 
8
  Brief van 2 mei 2013, C(2013) 2372 final. 

9
  Overwegingen 83 en 84 van de Commissie-brief van 2 mei 2013. In het bij deze brief behorende 

persbericht van de Commissie (gedateerd 2 mei 2013, IP/13/395) geeft de Commissie meer concreet aan 

dat weliswaar voor bepaalde economische activiteiten (zoals landbouw- of mijnbouwbedrijven) en voor 

bepaalde overheidsbedrijven (zoals Schiphol of de Staatsloterij) Vpb-plicht geldt, maar dat dit voor «vele 

economische activiteiten van overheidsinstanties – onder meer alle diensten – en vele overheidsbedrijven» 

niet geldt: «bij deze overheidsbedrijven gaat het onder meer om het havenbedrijf Rotterdam, de luchthaven 

van Maastricht, diverse ontwikkelingsmaatschappijen, de Industriebank LIOF of de Twinning Holding. Deze 

ondernemingen zijn rechtstreekse concurrenten van particuliere ondernemingen in Nederland en op de 

interne markt in de EU. Die particuliere ondernemingen krijgen niet dezelfde behandeling». 
10

  Overweging 85 van de brief van de Commissie van 2 mei 2013. 
11

  Niet duidelijk is wanneer de brief van de Commissie die als datum 2 mei 2013 kent, door geadresseerde is 

ontvangen. 
12

  Overweging 86 van de brief van de Commissie van 2 mei 2013. 
13

  Overweging 87 van de brief van de Commissie van 2 mei 2013. 
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Nederland heeft de Commissie in mei 2013 meegedeeld dit voorstel voor dienstige 

maatregelen «onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring» te aanvaarden.14 Bij brief 

van 9 juli 2014 geeft de Commissie aan dit voorbehoud niet te beschouwen als een 

onvoorwaardelijke en ondubbelzinnige aanvaarding van de voorgestelde dienstige 

maatregelen15 en zij heeft daarom de volgende stap gezet in de staatssteunprocedure (een 

zogenoemde formele onderzoeksprocedure).16  

 

b. Te nemen dienstige maatregelen  

 

De vanuit het oogpunt van staatssteun volgens de Commissie te nemen dienstige 

maatregelen laten zich in de kern als volgt samenvatten. 

 

Op grond van artikel 107, eerste lid, VWEU zijn steunmaatregelen van de staten die in welke 

vorm dan ook met staatsmiddelen zijn bekostigd en die de mededinging door begunstiging 

van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, 

onverenigbaar met de interne markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de 

lidstaten ongunstig beïnvloedt.17  

 

Anders gezegd mag vanuit staatssteun-optiek (in beginsel) Vpb-plicht niet ontbreken bij 

overheidsondernemingen die «economische activiteiten verrichten op een markt waarop ook 

private ondernemingen actief zijn», althans voor zover het ontbreken van die Vpb-plicht er 

toe leidt dat daarmee het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig wordt beïnvloed. 

 

Staatssteun is daarentegen wél verenigbaar met de interne markt – het ontbreken van een 

Vpb-plicht voor overheidsondernemingen zou uit dien hoofde zijn toegestaan – indien sprake 

is van de in het VWEU genoemde uitzonderingen. Daarbij gaat het onder meer om steun van 

sociale aard aan individuele gebruikers of steun tot herstel van schade veroorzaakt door 

natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen.18 Daarnaast kan het bijvoorbeeld 

gaan om steunmaatregelen ter bevordering van de economische ontwikkeling van bepaalde 

streken, om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van 

bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken, om de cultuur en de instandhouding 

van het culturele erfgoed te bevorderen en om andere soorten van steunmaatregelen 

aangewezen bij besluit van de Raad van de Europese Unie die verenigbaar met de interne 

markt kunnen worden geacht.19 Tot slot kan het gaan om situaties waarin de ontvanger van 

de steun belast is met het beheer van zogenoemde diensten van algemeen economisch 

belang (DAEB).20  

 

 

 

c. Inhoud wetsvoorstel  

 

                                                
14

  Bijlage bij Kamerstukken II 2012/13, 31 213, nr. 11. 
15

  Nadat de diensten van de Commissie bij brief van 11 maart 2014 het voorwaardelijke karakter van de 

aanvaarding bij de Nederlandse autoriteiten ter sprake hebben gebracht, op welke brief Nederland kennelijk 

niet heeft geantwoord (overweging 13 van de brief van de Commissie van 9 juli 2014). 
16

  Brief van 9 juli 2014, C(2014) 4480 final, overwegingen 58 en 59. 
17

  Zie ook de brief van de Commissie van 2 mei 2013, overweging 53. 
18

  Artikel 107, tweede lid, VWEU; zie ook overweging 73 van de brief van de Commissie van 2 mei 2013. 
19

  Artikel 107, derde lid, VWEU; zie ook overweging 74 van de brief van de Commissie van 2 mei 2013. 
20

  Artikel 106, tweede lid, VWEU; zie ook overweging 76 van de brief van de Commissie van 2 mei 2013. 
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In het voorstel wordt het huidige uitgangspunt voor de Vpb-plicht voor 

overheidsondernemingen – zoals hiervoor onder a is aangegeven «niet belastingplichtig, 

tenzij» – verlaten. Daarvoor in de plaats komt een tegenovergesteld uitgangspunt, namelijk 

«belastingplichtig, tenzij». 

 

Meer concreet betekent dit dat voor publiekrechtelijke rechtspersonen (directe 

overheidsondernemingen21) als uitgangspunt gaat gelden dat Vpb-plicht ontstaat voor zover 

zij een onderneming drijven in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 én zij met deze 

onderneming in concurrentie treden met private ondernemingen.22 Indien geen sprake is 

van het drijven van een onderneming, ontstaat er ook Vpb-plicht voor zover er sprake is van 

uiterlijk met een onderneming overeenkomende werkzaamheden waardoor in concurrentie 

wordt getreden met private ondernemingen.23  

 

Met betrekking tot indirecte overheidsondernemingen24 gaat als uitgangspunt gelden dat de 

Vpb-plicht dezelfde is als voor rechtspersonen die in private handen zijn: bij een BV of NV is 

op grond van de rechtsvorm per definitie sprake van een (integrale) Vpb-plicht omdat zij 

wettelijk geacht worden met het gehele vermogen een onderneming te drijven.25 Bij een 

vereniging of een stichting is sprake van Vpb-plicht voor zover zij een onderneming drijven26 

en, indien geen sprake is van het drijven van een onderneming, voor zover een uiterlijk 

daarmee overeenkomende werkzaamheid wordt verricht waardoor in concurrentie wordt 

getreden met private ondernemingen.27  

 

De facto betekent het vorenstaande dat directe en indirecte overheidsondernemingen 

enerzijds en private ondernemingen anderzijds voor de Vpb-plicht op voet van gelijkheid 

worden behandeld in die zin dat zij op gelijke wijze de nationale wettelijke criteria voor al dan 

niet Vpb-plicht doorlopen (zodat er in zoverre een gelijk speelveld is gecreëerd). 

 

 

 

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 1-6 

                                                
21

  Een directe overheidsonderneming is een onderneming die een onderdeel vormt van een publiekrechtelijke 

rechtspersoon. 
22

  Voor publiekrechtelijke lichamen, niet zijnde de Staat, ingevolge het voorgestelde artikel 2, eerste lid, 

onderdeel g (nieuw), en zevende lid (nieuw), van de Wet Vpb 1969 (artikel I, onderdeel A, eerste lid 

respectievelijk derde lid). Voor de Staat als publiekrechtelijk lichaam ingevolge het voorgestelde artikel 2, 

tweede lid (nieuw), van de Wet Vpb 1969 (artikel I, onderdeel A, tweede lid). 
23

  Ingevolge de voorgestelde wijziging van artikel 4 van de Wet Vpb 1969 (artikel I, onderdeel C). 
24

  Onder een indirecte overheidsonderneming wordt verstaan een separaat privaatrechtelijk lichaam waarvan 

– kort gezegd – het volledige belang en de volledige zeggenschap onmiddellijk of middellijk gelegen zijn bij 

uitsluitend één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen. 
25

  Het thans alleen voor private NV’s en BV’s geldende artikel 2, vijfde lid, van de wet Vpb 1969 gaat in het 

voorstel (door het nieuwe uitgangspunt «belastingplichtig, tenzij») automatisch ook gelden voor indirecte 

publiekrechtelijke NV’s en BV’s. 
26

  Het thans alleen voor private verenigingen en stichtingen geldende artikel 2, eerste lid, onderdeel e, van de 

wet Vpb 1969 gaat in het voorstel (door het nieuwe uitgangspunt «belastingplichtig, tenzij») automatisch 

ook gelden voor indirecte publiekrechtelijke verenigingen en stichtingen. 
27

  Het thans alleen voor private verenigingen en stichtingen geldende artikel 4, onderdeel a, van de Wet Vpb 

1969 gaat in het voorstel (door het nieuwe uitgangspunt «belastingplichtig, tenzij») automatisch ook 

gelden voor indirecte publiekrechtelijke verenigingen en stichtingen. 
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Algemeen 

 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om richting de leden van de fracties van de VVD, 

de PvdA, de SP, het CDA, D66, de SGP en 50PLUS/Klein alsmede het lid Van Vliet mijn 

waardering uit te spreken voor de voortvarendheid waarmee deze leden het onderhavige 

wetsvoorstel willen behandelen. Gelet op de recente Europese ontwikkelingen op het 

onderhavige gebied, waaronder het openen door de Europese Commissie (EC) van een 

formele onderzoeksprocedure (onderzoeksprocedure) naar de wijze waarop de huidige 

vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen is vormgegeven, lijkt een 

voortvarende behandeling van dit wetsvoorstel van het grootste belang voor zowel 

belanghebbenden als de Belastingdienst.  

Het verheugt mij dat een groot deel van deze leden, wellicht soms met enige tegenzin, het 

uitgangspunt van dit wetsvoorstel lijkt te onderschrijven. Ik betreur het dan ook dat ik de 

leden van de fractie van de SP in ieder geval tot op dit moment nog niet heb kunnen 

overtuigen van de noodzaak van dit wetsvoorstel.  

Het verslag bevat de nodige vragen waarmee wordt gepoogd handreikingen voor de praktijk 

te verkrijgen die de uitvoering van dit wetsvoorstel voor belanghebbenden en de 

Belastingdienst vergemakkelijken. Die behoefte aan duidelijkheid bij de leden herkent het 

kabinet. Zeker met betrekking tot de beoordeling of er al dan niet sprake is van een 

onderneming, of een taak al dan niet kwalificeert als een overheidstaak en of met die 

overheidstaak al dan niet in concurrentie wordt getreden, bestaan in de praktijk veel 

onduidelijkheden. Het kabinet heeft begrip voor deze zoektocht naar antwoorden, maar 

moet wel benadrukken dat voor een dergelijke beoordeling in een concreet geval de feiten 

en omstandigheden van het voorliggende geval veelal van doorslaggevende betekenis zullen 

zijn. Om die reden is het zeker niet altijd mogelijk om in deze nota de gevraagde helderheid 

te geven, hoe graag het kabinet dat ook zou willen. Dit gevoel knaagt en het kabinet is 

daarom zeer content dat het, na de totstandkoming van de in deze nota nog met enige 

regelmaat te noemen raamafspraken met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten 

(VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) een 

gezamenlijke traject heeft kunnen inzetten. Doel van dat traject (en eventueel nog op te 

starten vergelijkbare trajecten met andere belanghebbenden) is in gezamenlijkheid te 

komen tot handreikingen voor de praktijk en het uitwisselen van zogenoemde «best 

practices». Juist in dit traject wordt gestreefd naar zo veel mogelijk concrete antwoorden 

voor zo veel mogelijk breder spelende casuïstiek. Aan de hand hiervan worden de leden van 

de VNG, het IPO en de UvW op weg geholpen, met als doel de invoeringskosten te verlagen 

en de druk op individueel vooroverleg met de Belastingdienst te verminderen. Het kabinet 

realiseert zich dat daarmee de beantwoording in deze nota veelal wordt teruggebracht tot 

een nadere uitleg van en toelichting op de achterliggende principes van dit wetsvoorstel. 

Het voorgaande neemt niet weg dat als duidelijkheid of meer richting kan worden geboden 

in een concrete casus dat als vanzelfsprekend zal worden gedaan.  

 

Hierna wordt bij de beantwoording van de vragen zo veel mogelijk de volgorde van het 

verslag aangehouden, met dien verstande dat gelijkluidende of in elkaars verlengde 

liggende vragen tezamen zijn beantwoord. Op verzoek van de leden van de fractie van het 

CDA wordt tevens ingegaan op het commentaar van de Nederlandse Orde van 

Belastingadviseurs (Orde). Voor zover het commentaar van de Orde overeenkomt met dan 

wel aansluit bij de vragen van de leden van één of meerdere fracties wordt het commentaar 

van de Orde gelijktijdig met deze vragen behandeld. Voor zover het commentaar van de 

Orde aspecten betreft waarnaar niet wordt gevraagd, wordt aan het einde van deze nota op 

de resterende vragen ingegaan.  
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De leden van de fractie van de SP vragen wat de toegevoegde waarde is van het heffen van 

vennootschapsbelasting van lokale overheden en waarom het algemeen belang niet meer is 

betrokken bij het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel beoogt een gelijk speelveld te bereiken in 

de vennootschapsbelasting tussen private ondernemingen en overheidsondernemingen. 

Het zou voor de vennootschapsbelasting niet uit moeten maken of een onderneming wordt 

gedreven door de overheid of door een private partij; wordt er winst gemaakt dan hoort 

daar in beginsel een vennootschapsbelastingplicht bij. Er is in het wetsvoorstel, anders dan 

deze leden veronderstellen, wel degelijk rekening gehouden met verschillen tussen de 

overheid en private partijen. Deze verschillen zijn tot uitdrukking gekomen in een aantal 

algemene vrijstellingen die alleen van toepassing zijn voor overheidsondernemingen. Om 

uitdrukking te geven aan de positie die overheden ten opzichte van de maatschappij met 

hun activiteiten hebben wordt ter illustratie gewezen op de vrijstelling die aansluit bij 

overheidstaken en publiekrechtelijke bevoegdheden.  

 

De leden van de fractie van de SP vragen waaraan de EC denkt bij het voorstel voor 

dienstige maatregelen. De EC heeft in haar besluit van 2 mei 2013 geoordeeld dat 

Nederland dienstige maatregelen moet nemen om de bestaande belastingplicht voor 

overheidsbedrijven aan te passen en ervoor te zorgen dat voor overheidsondernemingen – 

kort gezegd – dezelfde regeling inzake de vennootschapsbelasting geldt als voor private 

ondernemingen.28 Een concrete invulling laat de EC aan de betrokken lidstaat (Nederland).  

 

De leden van de fractie van de SP vragen voorts waarom de EC geen formele appreciatie 

heeft gegeven van het wetsvoorstel en of dit alleen te maken heeft met een andere 

ondernemingsdefinitie of dat er nog andere redenen zijn. De leden van de fractie van het 

CDA vragen in dit verband of het kabinet nog in gesprek is met de EC, onder andere ten 

aanzien van de vrijstellingen in onderhavig wetsvoorstel. De leden van de fractie van de SGP 

stellen een vergelijkbare vraag. De EC is op 9 juli 2014 een onderzoeksprocedure gestart 

naar de wijze waarop de huidige vennootschapsbelastingplicht voor 

overheidsondernemingen is vorm gegeven.29 Formele grond voor de aanvang van deze 

onderzoeksprocedure is dat Nederland naar het inzicht van de EC de dienstige maatregelen 

niet heeft aanvaard als gevolg van het bij het aanvaarden van de dienstige maatregelen 

gemaakte parlementaire voorbehoud. Naar aanleiding van de resultaten van de 

onderzoeksprocedure zal de EC slechts een formele appreciatie geven van de huidige 

vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen. Het wetsvoorstel dat mede 

naar aanleiding van de dienstige maatregelen is voorbereid, is op 16 september 2014 

tegelijk met het Belastingplan 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. De EC kon dan ook 

pas na deze datum starten met een formele appreciatie van het wetsvoorstel en beoordelen 

of dit wetsvoorstel voldoet aan haar voorstel voor dienstige maatregelen. Tot op heden is 

daarover echter geen formele duidelijkheid verkregen. Desalniettemin, vinden er op 

ambtelijk niveau regelmatig informele contacten plaats met DG Concurrentie van de EC, 

onder andere om duidelijkheid over de vrijstellingen te verkrijgen. Volledigheidshalve wordt 

echter opgemerkt dat de in die gesprekken op ambtelijk niveau gewisselde standpunten 

geen officiële standpuntbepalingen van de EC inhouden. Als de EC uiteindelijk van mening is 

dat het voorstel voldoet aan de door haar voorgestelde dienstige maatregelen, legt zij dit 

vast, deelt dit de lidstaat mede en publiceert dit in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Als de EC uiteindelijk van mening is dat het voorstel niet voldoet aan de dienstige 

maatregelen, opent de EC de formele onderzoeksprocedure. Het ontbreken van een formele 

appreciatie heeft dus niets te maken met een andere ondernemingsdefinitie.  

                                                
28

  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_25338. 
29

  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_25338. 
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De leden van de fractie van de SP vragen wat de reden is dat het kabinet, ondanks het 

ontbreken van een formele appreciatie toch doorgaat met het voorliggende wetsvoorstel. In 

het eerdergenoemde besluit van de EC van 2 mei 2013 staat dat de maatregelen ter 

uitvoering van de dienstige maatregelen binnen een termijn van 18 maanden vanaf de 

ontvangst van dit besluit moeten worden vastgesteld en uiterlijk in het daaropvolgende 

belastingjaar in werking moeten treden. Het kabinet heeft de EC bevestigd dat het 

voornemens is, onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring, de relevante wetgeving 

per 1 januari 2016 in werking te laten treden. Het kabinet gaat door met het wetsvoorstel 

om dit te halen. Het belang om de vennootschapsbelastingplicht voor 

overheidsondernemingen te moderniseren lijkt, gelet op de start van de 

onderzoeksprocedure, alleen maar relevanter te zijn geworden.  

 

De leden van de fractie van het CDA vragen of voorafgaand aan de totstandkoming van dit 

voorstel nog een afweging is gemaakt tussen de verschillende varianten en refereren 

daarbij aan eerdere notities over dit onderwerp. Naar aanleiding van de bevindingen uit de 

notitie van mei 2012 leek de indirecte ondernemingsvariant op dat moment de meest voor 

de hand liggende variant voor de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor 

overheidsondernemingen.30 Onder deze variant dienen overheden de te belasten 

activiteiten onder te brengen in privaatrechtelijke rechtspersonen (voor zover dit niet reeds 

is gebeurd). Om te bezien welke activiteiten hierdoor zouden (moeten) worden geraakt, is 

een inventarisatieproces gestart. Er is in dit kader verschillende malen gesproken met 

belanghebbenden. Met de bevindingen uit deze inventariserende gesprekken is bij de 

vormgeving van het wetsvoorstel zo veel mogelijk rekening gehouden. Zo hebben 

belanghebbenden bijna unaniem bezwaar gemaakt tegen het verplicht op afstand plaatsen 

in een privaatrechtelijke rechtsvorm van de te belasten activiteiten, hetgeen noodzakelijk 

zou zijn geweest bij de indirecte ondernemingsvariant. Zij zien met name op tegen de 

aansturingsaspecten en corporategovernanceaspecten die het gebruik van 

privaatrechtelijke rechtspersonen met zich brengen. Om hier aan tegemoet te komen, is 

uiteindelijk in het wetsvoorstel gekozen voor een uitwerking waarbij 

overheidsondernemingen vennootschapsbelastingplichtig worden ongeacht de rechtsvorm 

waarin ze worden gedreven.31 Hierdoor is het op afstand plaatsen van te belasten 

ondernemingen niet meer nodig, noch het terugkantelen van activiteiten die zich niet voor 

een belastingplicht lenen.  

De leden van de fractie van het CDA vragen verder of is gekeken naar alternatieven waarbij 

bijvoorbeeld de Wet Markt en Overheid zodanig wordt aangepast dat daarin wordt 

opgenomen dat in plaats van de integrale kostprijs een markconforme prijs, in rekening 

wordt gebracht. Een dergelijke benadering zou het ongelijke speelveld in de 

vennootschapsbelasting niet in evenwicht brengen. Het in rekening brengen van een 

marktconforme prijs leidt er immers nog steeds niet toe dat winsten van 

overheidsondernemingen, die door het verplicht in rekening brengen van een 

vennootschapsbelastingdeel mogelijk ook alleen nog maar hoger zouden worden, in de 

vennootschapsbelastingheffing worden betrokken. Hiermee zou daarom ook geen 

uitvoering worden gegeven aan de dienstige maatregelen van de EC.  

Een ander alternatief dat door deze leden en de Orde wordt geopperd, is de optie waarbij 

overheden slechts belastingplichtig worden voor zover zij een onderneming drijven 

waarmee in concurrentie wordt getreden. Een dergelijke benadering was, naar aanleiding 

van de consultatie opgenomen in het conceptwetsvoorstel dat aan de Afdeling advisering 

                                                
30

  Kamerstukken II 2012/13, 31 213, nr. 7. 
31

  Aanhangsel handelingen II, 2013/14, nr. 1357. 
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van de Raad van State (de Afdeling) is voorgelegd32 33. In de memorie van toelichting bij het 

desbetreffende conceptwetsvoorstel werd aangegeven dat voor de beoordeling van de 

belastingplicht van ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen additioneel per 

onderneming beoordeeld diende te worden of met die onderneming feitelijk in concurrentie 

werd getreden met privaatrechtelijke ondernemingen. De Afdeling wees er echter op dat er 

sprake kan zijn van een vanuit staatssteunoptiek niet gewenst resultaat. In dit kader bracht 

de Afdeling op dat als een overheidsinstelling economische activiteiten op een markt 

uitoefent, daarmee overschotten behaalt, maar daarmee feitelijk niet in concurrentie 

treedt, vennootschapsbelastingplicht op basis van het conceptwetsvoorstel zou ontbreken 

terwijl er in die situatie niettemin sprake zou kunnen zijn van niet-toegestane staatssteun 

omdat het ontbreken van vennootschapsbelastingplicht de mededinging zou kunnen 

«dreigen te vervalsen». Mede naar aanleiding van dit advies heeft het kabinet dan ook 

besloten het «concurrentiecriterium» niet op die wijze in het wetsvoorstel op te nemen. 

Bovendien sluit het wetsvoorstel, zonder genoemde toepassing van het 

concurrentiecriterium, voor directe overheidsondernemingen volledig aan bij de 

vormgeving en praktijk van de belastingplicht zoals die reeds bestaat voor stichtingen en 

verenigingen. Voor het creëren van een gelijk speelveld ligt bovengenoemde aansluiting 

voor de hand.  

 

De leden van de fractie van het CDA vragen of het kabinet kan aangeven hoeveel klachten 

van private bedrijven over concurrentievervalsing er bij het Ministerie van Financiën zijn 

ingediend, dan wel anderszins bekend zijn en over welke activiteiten dit ging. Bij het 

Ministerie van Financiën zijn geen klachten ingediend. Zoals beschreven in het 

eerdergenoemde besluit van de EC van 3 mei 2013 zijn bij de EC klachten binnengekomen 

van afvalbeheerondernemingen, een klacht over een provinciale luchthaven (anonieme 

klacht) en een klacht van een jachthaven.  

 

De leden van de fractie van de SGP vragen of een implementatietermijn van een jaar 

voldoende is om de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen in te 

voeren en verzoeken het kabinet om nader uitstel te vragen bij de EC. Het kabinet is zich 

bewust van de ingrijpende gevolgen die onderhavige wetswijzigingen met zich brengen voor 

belanghebbenden en de Belastingdienst en onderkent het belang van een adequate 

implementatietermijn. Mocht gedurende de implementatietermijn onverhoopt blijken dat er 

baat is bij een langere implementatietermijn, dan dient op dat moment bezien te worden of 

het opportuun is om met de EC in overleg te treden. Daarbij dient te worden opgemerkt dat 

1 januari 2016 voor de EC een harde datum is en dat nader uitstel niet voor de hand ligt. 

Gelet op de reguliere doorlooptijd van een onderzoeksprocedure (18 maanden) verwacht 

het kabinet dat de EC begin januari 2016 met haar eindconclusie zal komen ten aanzien van 

de vormgeving in de huidige Wet Vpb 1969. Het kabinet verwacht, dit in antwoord op een 

vraag van de leden van de fractie van de PvdA, dat de definitieve conclusie van de EC zal 

luiden dat de bestaande regeling voor overheidsondernemingen wordt aangemerkt als 

onverenigbare bestaande staatssteun. Indien die verwachting uitkomt, zal alle steun die 

vanaf de datum van de definitieve conclusie van de EC alsnog wordt genoten, dienen te 

worden teruggevorderd mits ook het Hof van Justitie de visie van de EC bevestigt. Vanuit 

het oogpunt van uitvoeringskosten en administratieve lasten moet voorkomen worden dat 

Nederland in een dergelijke terugvorderingsituatie terecht komt. Dat kan nagenoeg geheel 

voorkomen worden als het onderhavige wetsvoorstel per 1 januari 2016 in werking treedt.  
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  http://www.internetconsultatie.nl/vpbplichtoverheidsondernemingen. 
33

  De internetconsultatie was opengesteld tussen 14-4-2014 en 12-5-2014. 
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Om de implementatieperiode zo efficiënt mogelijk te gebruiken en de implementatie te 

bevorderen is er, zoals opgemerkt, reeds met de koepelorganisaties van de decentrale 

overheden (VNG, IPO en UvW) overleg gestart. Bovendien is de Belastingdienst al begonnen 

met het inrichten van een organisatie waardoor de fiscale aangelegenheden met betrekking 

tot de vennootschapsbelastingplicht van overheidsondernemingen gecentraliseerd zullen 

worden behandeld.  

 

Huidige systematiek 

 

De leden van de fractie van de PvdA vragen of het kabinet de kans aanwezig acht dat de EC 

haar onderzoek staakt als Nederland – met dit wetsvoorstel – kan aantonen actie te 

ondernemen. De EC kan haar onderzoek niet staken, ook niet nu het kabinet actie 

onderneemt met dit wetsvoorstel. Nu zij de onderzoeksprocedure heeft geopend, zal de EC 

op basis van de procedureregels staatssteun deze onderzoeksprocedure moeten afsluiten 

met een besluit geen staatssteun, verenigbare staatssteun, verenigbare staatssteun onder 

voorwaarden of onverenigbare staatssteun. Daarmee velt de EC uiteraard geen oordeel over 

het onderhavige wetsvoorstel. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 21-23 

 

De leden van de fractie van de SP vragen naar de naamgeving van het onderhavige 

wetsvoorstel. Zij vinden het gebruik van de term «modernisering» niet voor de hand liggen 

en vragen zich af of volgende herzieningen het opschrift modernere modernisering zullen 

dragen. De huidige vormgeving van de vennootschapsbelastingplicht voor 

overheidsondernemingen is grotendeels terug te voeren op een in 1956 van kracht 

geworden wijziging van het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942.34 Na die tijd is de 

thans bestaande systematiek (niet vennootschapsbelastingplichtig, tenzij) niet meer ten 

principale gewijzigd. Enkel de invulling van «tenzij» is van tijd tot tijd onderwerp van 

verandering geweest, met name doordat de lijst van bij naam genoemde belastingplichtigen 

in artikel 2, zevende lid, van de Wet Vpb 1969 werd gewijzigd. Voor het eerst in bijna 60 

jaar wordt de systematiek nu aangepast. Mede op instigatie van de EC wordt het 

uitgangspunt verlaten dat overheidsondernemingen niet vennootschapsbelastingplichtig 

zijn, tenzij anderszins expliciet in de wet is bepaald. Door het uitgangspunt om te draaien 

en, daar waar juridisch mogelijk en uitvoeringstechnisch haalbaar, door middel van 

vrijstellingen de materiële reikwijdte weer te beperken, wordt de vormgeving van de 

vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen in lijn gebracht met de ook in 

veel andere landen gehanteerde uitgangspunten. Hiermee voldoet de 

vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen weer aan de vereisten van 

deze tijd en mag de wijziging in de ogen van het kabinet met recht een modernisering 

worden genoemd. Daarnaast ontstaat door de gewijzigde vormgeving een minder rigide 

systeem dan het huidige systeem van opsomming. Door middel van interpretatie van de 

open normen van dit wetsvoorstel zal kunnen worden ingespeeld op veranderingen in 

bijvoorbeeld de maatschappelijke opvattingen over wat een overheidstaak is, waardoor bij 

gewijzigde opvattingen hierover niet snel weer een wetswijziging nodig zal zijn. 

 

De leden van de fractie van de SP vragen voorts of het onderhavige wetsvoorstel ertoe leidt 

dat de Wet Vpb 1969 complexer wordt. Deze vraag valt niet ontkennend te beantwoorden. 

Hierbij moet wel worden bedacht dat andere, veel minder complexe oplossingen voor de 

                                                
34

  Wet belastingheffing van overheidsbedrijven (Stb. 1956, 365). De relevante Kamerstukken zijn 

raadpleegbaar via www.statengeneraaldigitaal.nl (Kamerstuknummer 3816). 
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belastingplicht voor overheidsondernemingen op andere, naar de mening van het kabinet 

grotere, bezwaren zouden stuiten. Zo had ook kunnen worden gekozen voor een 

vennootschapsbelastingplicht voor alle directe en indirecte overheidsondernemingen 

zonder gelijktijdige introductie van enkele algemene of specifieke vrijstellingen. Vanuit 

wetgevings- en uitvoeringsperspectief zou dat aanzienlijk eenvoudiger zijn, maar het zou 

daarentegen wel tot een veel grotere budgettaire opbrengst leiden dan nu geraamd. Het 

kabinet heeft deze afruil onderkend en heeft, mede naar aanleiding van een omvangrijke 

serie inventarisatie- en consultatiegesprekken en de internetconsultatie, gekozen voor de 

voorgestelde systematiek. Het kabinet accepteert daarmee dat het wetsvoorstel een relatief 

bescheiden budgettaire opbrengst genereert en vanuit wetgevings- en 

uitvoeringsperspectief leidt tot een – nog net acceptabele – toename van de complexiteit. 

Het kabinet acht dit gerechtvaardigd. Door het wetsvoorstel wordt bereikt dat private 

ondernemingen en daarmee concurrerende overheidsondernemingen voor de toepassing 

van de Wet Vpb 1969 zo veel mogelijk gelijk worden behandeld. Tegelijkertijd wordt, naar de 

mening van het kabinet, op gepaste wijze invulling gegeven aan de dienstige maatregelen. 

Het voorgaande laat onverlet dat de Belastingdienst tezamen met de VNG, het IPO en de 

UvW pogingen onderneemt om de praktijk daar waar mogelijk handvatten aan te reiken die 

de uitvoering van dit wetsvoorstel kunnen vergemakkelijken, mocht ook uw Kamer met deze 

vormgeving kunnen instemmen.  

Deze leden vragen vervolgens of een geheel nieuwe opzet van de Wet Vpb 1969 de 

complexiteit van de vennootschapsbelasting zou kunnen verminderen. Het vereenvoudigen 

van het fiscale stelsel is in de ogen van het kabinet geen keuze maar noodzaak.35 Wel moet 

worden bedacht dat de afweging om een vereenvoudigingsmaatregel al dan niet door te 

voeren niet enkel moet worden versmald tot het in beeld brengen van het effect op de 

administratievelastendruk en de uitvoeringskosten. Onder andere de eventuele budgettaire 

gevolgen, herverdelingseffecten, maatschappelijke opvattingen, politieke wensen en – in het 

bijzonder voor de vennootschapsbelasting – gevolgen voor het Nederlandse 

vestigingsklimaat (en in het verlengde daarvan het effect op (innovatieve) investeringen en 

de werkgelegenheid) zullen moeten worden meegewogen. De ervaring leert dat 

vereenvoudigingen daarom moeizaam realiseerbaar blijken. Zeker als deze maatregelen 

individueel worden bezien. Om die reden verkent het kabinet, zoals weergegeven in mijn 

brief «Keuzes voor een beter belastingstelsel», de mogelijkheden om het fiscale stelsel in 

zijn algemeenheid in betekenende mate te vereenvoudigen. Als zich daarbij ook 

vereenvoudigingsmaatregelen in de vennootschapsbelasting aandienen, zullen deze als 

vanzelfsprekend worden meegenomen. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 27 

 

De leden van de fractie van D66 vragen waarom in 2004 een wetsvoorstel (Markt en 

overheid) is ingetrokken waarin de vennootschapsbelastingplicht voor 

overheidsondernemingen zou zijn geregeld. Voorts willen zij weten waarom het vervolgens 

meer dan tien jaar heeft geduurd voordat er een nieuw wetsvoorstel is ingediend dat de 

aanbevelingen van de EC in acht neemt.  

Het wetsvoorstel Markt en overheid ging, anders dan deze leden lijken te suggereren, niet 

over de vennootschapsbelastingplicht van overheidsondernemingen. Na intrekking van het 

wetsvoorstel Markt en overheid is een nieuw wetvoorstel Markt en overheid ingediend dat 

inmiddels in werking is getreden. Kort gezegd regelt de Wet Markt en overheid, via de 

Mededingingswet, onder andere de prijsstelling van door overheden verrichte commerciële 

activiteiten door bijvoorbeeld in veel gevallen de integrale kostprijs te hanteren. De Wet 

                                                
35

  Kamerstukken II 2014/15, 32 140, nr. 5, blz. 5. 
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Markt en overheid gaat, zoals opgemerkt, niet over de vennootschapsbelastingplicht voor 

overheidsondernemingen en lijkt derhalve weinig raakvlakken te hebben met het 

onderhavige wetsvoorstel. 

 

Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 15 

 

De leden van de fractie van de SP vragen of het denkbaar is dat het kabinet de eigen 

voorstellen als niet acceptabel zou aanmerken. Deze leden stellen deze vraag naar 

aanleiding van de opmerking van het kabinet in de memorie van antwoord dat het kabinet 

de complexiteit van de Wet Vpb 1969 als gevolg van dit wetsvoorstel nog net acceptabel 

acht.  

Zoals uiteengezet in de memorie van antwoord heeft het kabinet bij het opmaken van 

onderhavig wetsvoorstel verschillende oplossingen voor de belastingplicht voor 

overheidsondernemingen bezien.36 Sommige oplossingen zouden minder complex kunnen 

zijn dan de voorgestelde regeling, maar zouden, naar de mening van het kabinet, op andere 

grotere bezwaren stuiten. Het kabinet heeft mede naar aanleiding van een omvangrijke 

serie inventarisatie- en consultatiegesprekken en de internetconsultatie, gekozen voor de 

voorgestelde systematiek. Rekening houdend met het doel van onderhavig wetsvoorstel, 

acht het kabinet het gerechtvaardigd, dat de complexiteit van de vennootschapsbelasting 

enigszins toeneemt. Uiteraard zou het kabinet geen voorstellen indienen die zij als niet 

acceptabel zou aanmerken. 

 

 

2.2 Oorspronkelijke systematiek 
 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 3-5 

 

2. Huidige systematiek  

 

De regels die bepalen of, en zo ja in hoeverre, een lichaam is onderworpen aan de 

vennootschapsbelasting zijn te vinden in het eerste hoofdstuk van de Wet Vpb 1969. Daarin 

wordt eerst de subjectieve belastingplicht geregeld en vervolgens zijn de subjectieve 

vrijstellingen opgenomen.  

 

2.1. Overheidsbedrijven: onderscheid directe en indirecte overheidsbedrijven  

 

In de huidige – in grote lijnen sinds 1956 geldende – vormgeving van de 

vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven is het gebruikelijk onderscheid te 

maken tussen zogenoemde directe overheidsbedrijven en indirecte overheidsbedrijven. Een 

direct overheidsbedrijf is een onderneming die een onderdeel vormt van een 

publiekrechtelijke rechtspersoon. Onder publiekrechtelijke rechtspersonen worden verstaan 

de publiekrechtelijke rechtspersonen in de zin van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit zijn de 

Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan 

krachtens de (Grond)wet verordenende bevoegdheid is verleend en die 

rechtspersoonlijkheid bezitten.  
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  Kamerstukken I 2014/15, 34 003, D, blz. 22. 
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Onder een indirect overheidsbedrijf wordt verstaan een privaatrechtelijk lichaam waarvan – 

kort gezegd – het volledige belang en de volledige zeggenschap onmiddellijk of middellijk 

gelegen is bij uitsluitend een of meer publiekrechtelijke rechtspersonen. Het gaat hierbij in 

de eerste plaats om lichamen waarvan onmiddellijk of middellijk uitsluitend Nederlandse 

publiekrechtelijke rechtspersonen aandeelhouders, deelnemers of leden zijn (veelal 

naamloze vennootschappen (nv’s) en besloten vennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid (bv’s)). Daarnaast betreft het lichamen (veelal stichtingen) waarvan de 

bestuurders uitsluitend door Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen onmiddellijk of 

middellijk worden benoemd en ontslagen en waarvan het vermogen bij liquidatie uitsluitend 

ter beschikking komt van Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen.  

 

2.1.1. Belastingplicht directe overheidsbedrijven  

 

Een direct overheidsbedrijf is alleen vennootschapsbelastingplichtig voor zover de 

werkzaamheden van de onderneming vallen onder de (limitatieve) opsomming van belaste 

bedrijfsactiviteiten in de wet. Het gaat hierbij om:  

- landbouwbedrijven;  

- nijverheidsbedrijven die niet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend water leveren, waarbij 

onder nijverheidsbedrijven mede worden begrepen bedrijven die gas, elektriciteit of 

warmte produceren, transporteren of leveren alsmede bedrijven die netten of leidingen 

aanleggen of beheren ten behoeve van het transport van gas, elektriciteit of warmte;  

- mijnbouwbedrijven;  

- handelsbedrijven die niet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend de handel in onroerende 

zaken of daarop betrekking hebbende rechten tot voorwerp hebben;  

- vervoersbedrijven met uitzondering van bedrijven die uitsluitend of nagenoeg 

uitsluitend het vervoer van personen binnen de grenzen van een gemeente tot 

voorwerp hebben;  

- bouwkassen.  

 

Uit dit wettelijke systeem volgt dat er voor directe overheidsbedrijven geen 

vennootschapsbelastingplicht bestaat als de door dat bedrijf verrichte activiteiten niet in de 

wettelijke opsomming zijn opgenomen.  

 

2.1.2. Belastingplicht indirecte overheidsbedrijven  

 

Indirecte overheidsbedrijven zijn in beginsel (eveneens) alleen 

vennootschapsbelastingplichtig voor zover de werkzaamheden van het lichaam vallen onder 

de hiervoor weergegeven opsomming van belaste bedrijfsactiviteiten. Ook bij indirecte 

overheidsbedrijven geldt dat er in beginsel geen vennootschapsbelastingplicht bestaat voor 

zover het bedrijf activiteiten uitoefent die niet in de opsomming zijn opgenomen.  

 

Hiermee is de kous voor indirecte overheidsbedrijven echter nog niet af. Naast de hiervoor 

beschreven hoofdregel geldt een integrale vennootschapsbelastingplicht voor indirecte 

overheidsbedrijven die specifiek met naam in de Wet Vpb 1969 worden genoemd. Hetzelfde 

geldt voor de lichamen waarin deze bij naam genoemde bedrijven een belang hebben of 

waarvan deze een bestuurder kunnen benoemen of ontslaan. Deze groep integraal 

belastingplichtige indirecte overheidsbedrijven omvat onder meer de Stichting Exploitatie 

Nederlandse Staatsloterij, De Koninklijke Nederlandse Munt N.V. en de genationaliseerde 

financiële instellingen zoals Fortis Bank (Nederland) N.V., ASR Nederland N.V., ABN AMRO 

Group N.V. en SNS REAAL N.V.  

 

In de voorgestelde regeling komt de term «overheidsbedrijf» overigens niet meer voor. 

Daarom zal hierna alleen over een direct of indirect overheidsbedrijf worden gesproken in 
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het kader van de beschrijving van de huidige regeling in de Wet Vpb 1969. Elders in deze 

memorie zal steeds worden gesproken over een directe overheidsonderneming (of 

onderneming van een publiekrechtelijk rechtspersoon) of een indirecte 

overheidsonderneming (of privaatrechtelijk overheidslichaam).  

 

2.2. Ontwikkelingen  

 

Als directe of indirecte overheidsondernemingen en private ondernemingen vergelijkbare 

ondernemingsactiviteiten verrichten en overheidsondernemingen niet en particuliere 

ondernemingen wel in de heffing van de vennootschapsbelasting worden betrokken, kan dit 

tot gevolg hebben dat voor overheidsondernemingen een oneigenlijk voordeel ontstaat. 

Deze mogelijke fiscale concurrentieverstoring is in de afgelopen decennia toegenomen 

doordat overheden zich in toenemende mate zijn gaan bezighouden met meer en andere 

commerciële activiteiten, met name op het gebied van dienstverlening. Ook zijn er situaties 

waarbij overheden activiteiten naar zich toe trekken omdat ze vinden dat de markt deze 

onvoldoende oppakt. Na verloop van tijd kan het zijn dat marktpartijen deze activiteiten 

alsnog gaan oppakken, waardoor ook hier een gemengde markt ontstaat waarop zowel 

private ondernemingen als overheidsondernemingen actief zijn.  

 

De hiervoor beschreven wettelijke bepalingen inzake de belastingplicht van 

overheidsondernemingen zijn sinds 1956 niet wezenlijk gewijzigd. De wettelijke systematiek 

is daardoor steeds minder goed toegesneden op de huidige situatie, ondanks dat de 

belastingplicht voor overheidsondernemingen in de loop der jaren wel op punten is 

aangepast wanneer daar voor specifieke en met naam genoemde ondernemingen een 

directe aanleiding voor was. Bij de opstelling en uitbreiding van de lijst van met naam 

genoemde ondernemingen is steeds de leidraad geweest of in concurrentie met private 

ondernemingen werd getreden. Zo zijn bijvoorbeeld de N.V. Luchthaven Schiphol, de N.V. 

Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank N.V. belastingplichtig 

gemaakt en zijn na de nationalisatie ABN AMRO Group N.V. en SNS REAAL N.V. toegevoegd 

aan de lijst van vennootschapsbelastingplichtige lichamen. De specifieke aanpassingen die 

in de loop der jaren zijn gedaan, laten onverlet dat een fundamentele herziening 

achterwege is gebleven. Hierdoor kan sprake zijn van een ongelijk speelveld tussen niet-

belastingplichtige overheidsondernemingen en belastingplichtige private ondernemingen. 

 

2.3 Inventarisatie activiteiten en juridische vorm 
 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 5-8 

 

3. Overheid: een inventarisatie naar activiteiten en juridische vorm  

 

Om een gelijk speelveld te kunnen creëren is, zoals vermeld in de eerdergenoemde brief van 

21 mei 2013, eerst een ambtelijke inventarisatie gemaakt van de verschillende 

economische activiteiten van medeoverheden en departementen, alsmede van de wijze 

waarop die activiteiten worden georganiseerd.  

 

Overheden, zowel centraal als decentraal, hebben een veelheid aan taken en bevoegdheden 

op basis van een scala aan wet- en regelgeving. Zij hebben veelal de mogelijkheid om 

zichzelf taken en bevoegdheden toe te kennen. Hoe overheden de uitvoering van hun taken 

en bevoegdheden juridisch organiseren, hebben zij in beginsel in eigen hand. Zo kunnen zij 

ervoor kiezen om een activiteit op afstand te plaatsen of om een activiteit in de eigen 

organisatie te houden, bijvoorbeeld als dienstonderdeel van de publiekrechtelijke 

Gelijk speelveld 

Dienstonderdeel 
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rechtspersoon. Onderstaand wordt ingegaan op de wijze waarop enerzijds de Staat en 

anderzijds de decentrale overheden de uitvoering van zijn, onderscheidenlijk hun, taken en 

bevoegdheden juridisch kan, onderscheidenlijk kunnen, organiseren.  

 

3.1. De Staat  

 

Voor zover de verschillende departementen van de rijksoverheid ervoor kiezen om een 

activiteit in de eigen organisatie te houden, wordt de activiteit verricht door de 

publiekrechtelijke rechtspersoon «Staat». Een voorbeeld hiervan is de Belastingdienst als 

onderdeel van het Ministerie van Financiën. Daarnaast worden door de rijksoverheid 

activiteiten ontplooid in uitvoeringsorganisaties die kwalificeren als agentschappen. 

Voorbeelden zijn de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Dienst Uitvoering Onderwijs. Net als 

(de dienstonderdelen van) de ministeries vallen de agentschappen volledig onder de 

verantwoordelijkheid van de betreffende ministers. Ook hier wordt de activiteit verricht 

door de publiekrechtelijke rechtspersoon «Staat».  

 

Wanneer de rijksoverheid ervoor kiest een bepaalde activiteit op afstand te plaatsen in een 

zelfstandig lichaam, gaat het veelal om een zogenoemd zelfstandig bestuursorgaan 

(ZBO).37 ZBO’s kunnen publiekrechtelijke ZBO’s, privaatrechtelijke ZBO’s en ZBO’s zonder 

rechtspersoonlijkheid zijn. De publiekrechtelijke ZBO’s zijn ingesteld bij een wet die expliciet 

bepaalt dat de betreffende ZBO rechtspersoonlijkheid heeft. Voorbeelden zijn de 

Luchtverkeersleiding Nederland en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. 

Privaatrechtelijke ZBO’s hebben bijvoorbeeld de rechtsvorm stichting, nv of bv. Voorbeelden 

hiervan zijn De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten. In 

sommige gevallen heeft een ZBO geen rechtspersoonlijkheid. In dat geval is de betreffende 

instelling civieljuridisch onderdeel van de Staat. Voorbeelden zijn het College ter 

Beoordeling van Geneesmiddelen en de Autoriteit Consument en Markt.  

 

Een aan de categorie ZBO’s verwante categorie wordt gevormd door de zogenaamde 

rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s). Daarmee wordt gedoeld op 

«rechtspersonen voor zover die een bij of krachtens de wet geregelde taak uitoefenen en 

daartoe geheel of gedeeltelijk worden bekostigd uit de opbrengst van bij of krachtens de wet 

ingestelde heffingen».38 Een belangrijke categorie van RWT’s die niet tevens zijn aan te 

merken als ZBO’s, betreft de in een privaatrechtelijke rechtsvorm gedreven scholen die 

worden bekostigd door de overheid.  

 

3.2. Decentrale overheid  

 

Bij decentrale overheden – de provincies, gemeenten en waterschappen – bestaan ook grote 

variaties in de wijze waarop activiteiten zijn georganiseerd. Wanneer de publiekrechtelijke 

rechtspersoon «gemeente» als voorbeeld wordt genomen, wordt veelal van een 

zogenoemde «dienst» gesproken als de gemeente de activiteit zelf verricht. De mate van 

zelfstandigheid van een dergelijke dienst kan overigens variëren.  

 

Het komt ook voor dat een gemeente bepaalde activiteiten onderbrengt in een afzonderlijke 

privaatrechtelijke rechtsvorm zoals een bv of nv waarvan de gemeente alle aandelen houdt. 

                                                
37

  Artikel 1 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen definieert een ZBO als volgt: een bestuursorgaan 

van de centrale overheid dat bij de wet, krachtens de wet bij algemene maatregel van bestuur of krachtens 

de wet bij ministeriële regeling met openbaar gezag is bekleed, en dat niet hiërarchisch ondergeschikt is 

aan de Minister. 
38

  Artikelen 43 en 91 van de Comptabiliteitswet 2001. 
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Ook kan sprake zijn van het onderbrengen van activiteiten in een stichting. Bij het 

onderbrengen van activiteiten in een privaatrechtelijke rechtsvorm kunnen aspecten 

meewegen als de wettelijke (on)mogelijkheden voor het op afstand plaatsen van taken en 

bevoegdheden en de gewenste mate van democratische controle, bestuurlijke autonomie en 

slagkracht, sturing en bedrijfsmatig opereren. Bij provincies en waterschappen zijn in meer 

of mindere mate vergelijkbare organisatievormen te onderkennen.  

 

3.3. Samenwerking  

 

Publiekrechtelijke lichamen kunnen er ook voor kiezen om te gaan samenwerken. 

Gemeenten doen dit vaak vanuit efficiëntieoverwegingen. Samenwerking kan op vele 

manieren. Het kan bijvoorbeeld gaan om een zogenoemde gemeenschappelijke regeling 

waarbij ofwel de ene (veelal grotere) gemeente activiteiten verricht ten behoeve van een 

andere gemeente in het kader van samenwerking (zogenoemde 

centrumgemeenteconstructie) ofwel een openbaar lichaam activiteiten verricht voor de 

participerende gemeenten (bijvoorbeeld een gemeenschappelijke belasting- en 

registratiedienst die de heffing en inning van gemeentelijke belastingen en soms ook 

waterschapslasten in verschillende gemeenten voor zijn rekening neemt). Voorts kan de 

samenwerking plaatsvinden doordat twee of meer publiekrechtelijke rechtspersonen 

bijvoorbeeld een vennootschap onder firma of een maatschap aangaan of een bv of nv 

oprichten. Bij een bv of nv zijn de samenwerkende gemeenten aandeelhouders en voert de 

bv of nv activiteiten uit ten behoeve van de samenwerkende gemeenten. Ook komen in de 

praktijk combinaties voor, bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling die alle aandelen 

houdt in een nv, waarin de activiteiten worden uitgevoerd.  

 

Samenwerking tussen decentrale overheden beperkt zich niet tot samenwerking tussen 

hetzelfde type decentrale overheden (bijvoorbeeld alleen gemeenten). Er bestaan ook 

samenwerkingsverbanden tussen bijvoorbeeld gemeenten en waterschappen. Het type 

activiteiten dat in voorkomende gevallen in samenwerking wordt verricht, is zeer divers. 

Voorbeelden zijn ict-diensten, heffing en invordering van belastingen alsmede 

huisvuilophaal. Ook ministeries werken samen, bijvoorbeeld op het gebied van ict-

dienstverlening, personeelszaken (P-direkt) en de interne postbezorging. De activiteiten 

verricht tussen ministeries, diensten en agentschappen zijn activiteiten binnen dezelfde 

publiekrechtelijke rechtspersoon (de Staat). Dit betekent bijvoorbeeld dat de dienstverlening 

door het zogenoemde Shared Service Center-ICT (SSC-ICT) aan de verschillende ministeries 

te zien is als een «interne activiteit». Kenmerk van een interne activiteit is dat de 

opdrachtnemer en de opdrachtgever onderdeel zijn van dezelfde juridische entiteit.  

 

3.4. Conclusie naar aanleiding van inventarisatie  

 

Uit het voorgaande blijkt dat overheden niet alleen een veelheid aan activiteiten ontplooien 

maar daarnaast die activiteiten op allerlei verschillende manieren hebben georganiseerd. 

Het uitputtend benoemen van verschijningsvormen van overheidsondernemingen en -

samenwerkingsvormen die in de heffing van de vennootschapsbelasting zouden moeten 

worden betrokken, is naar de mening van het kabinet dan ook geen begaanbare weg. De 

modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen wordt 

daarom vormgegeven aan de hand van algemeen geldende principes, waarbij ernaar wordt 

gestreefd de fiscale gevolgen van deze modernisering voor directe en indirecte 

overheidsondernemingen materieel zo veel mogelijk gelijk aan elkaar te laten zijn. Als 

gevolg van de modernisering ontstaat een systeem waarin een overheidsonderneming, 

anders dan nu, in beginsel belastingplichtig wordt voor de Wet Vpb 1969. 
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2.4 Herziene belastingplicht en algemene vrijstellingen 
 

2.4.1 Inleiding 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 8 

 

4. Vormgeving belastingplicht en algemene vrijstellingen  

 

In deze memorie zijn, naast de uitnodiging van de Commissie tot het treffen van dienstige 

maatregelen, tot nu toe twee belangrijke uitgangspunten aan de orde gekomen die voor het 

kabinet een leidende rol hebben gespeeld bij de vormgeving van de modernisering van de 

belastingplicht voor overheidsondernemingen. Volledigheidshalve worden deze 

uitgangspunten hieronder opgesomd:  

- Het wetsvoorstel beoogt een gelijk speelveld te creëren op het gebied van de 

vennootschapsbelasting voor private ondernemingen en daarmee concurrerende 

overheidsondernemingen.  

- Voor de fiscale behandeling van overheidsondernemingen wordt materieel zo min 

mogelijk onderscheid gemaakt naar de wijze waarop deze (juridisch) zijn georganiseerd. 

In het verlengde hiervan moet de samenwerking tussen overheidslichamen zo min 

mogelijk fiscaal worden belemmerd.  

 

Bij de vormgeving hebben tevens de navolgende additionele punten een belangrijke rol 

gespeeld:  

- Activiteiten die verband houden met typische overheidstaken en -bevoegdheden 

waarmee niet in concurrentie wordt getreden met private ondernemingen, blijven 

buiten de belastingplicht.  

- De belastingplicht voor overheidsondernemingen moet passen binnen het stelsel en de 

systematiek van belastingheffing van de Wet Vpb 1969.  

- De stijging van de administratieve lasten voor de betrokken overheidsinstellingen en van 

de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst wordt zo beperkt mogelijk gehouden.  

 

Deze uitgangspunten liggen ten grondslag aan de keuzes met betrekking tot de vormgeving 

van de belastingplicht voor overheidsondernemingen en van de vrijstellingen die hiervoor 

gaan gelden. Vanwege voorgaande uitgangspunten is in dit wetsvoorstel niet voorzien in 

antimisbruikmaatregelen die bijvoorbeeld de uitholling van de winstgrondslag door 

overheidsondernemingen moeten tegengaan. Van de overheid en medeoverheden mag op 

dat punt terughoudendheid worden verlangd. Ingeval blijkt dat die terughoudendheid niet 

aan de dag wordt gelegd, zal het kabinet zich genoodzaakt zien, al dan niet met 

terugwerkende kracht, alsnog passende maatregelen te treffen.  

 

Ten slotte is in dit kader van belang op te merken dat de maatregelen in dit wetsvoorstel 

uitsluitend zien op directe en indirecte overheidsondernemingen. Directe en indirecte 

overheidsondernemingen verkeren naar de mening van het kabinet niet in alle opzichten in 

een met private ondernemingen vergelijkbare positie omdat het vermogen van directe 

overheidsondernemingen alsook van indirecte overheidsondernemingen, anders dan bij 

private ondernemingen, uiteindelijk toekomt aan een publiekrechtelijke rechtspersoon en 

zodoende kan worden aangewend ten behoeve van de uitoefening van overheidstaken en -

bevoegdheden. Daarom gelden alleen voor directe en indirecte overheidsondernemingen 

Gelijk speelveld 

Typische 

overheidstaken 

Geen anti-misbruik-

maatregelen 



   

24   Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen 

een aantal hierna te beschrijven algemene vrijstellingen. De vennootschapsbelastingplicht 

van andere belastingplichtigen blijft in dit wetsvoorstel ongewijzigd, met uitzondering van 

private onderwijsinstellingen en academische ziekenhuizen die gebruik kunnen maken van 

de hierna te beschrijven specifieke vrijstellingen.  

 

Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 4, p. 6-16  

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt. 

 

2. Reikwijdte wetsvoorstel  

 

Indien de Europeesrechtelijke uitgangspunten voor de te nemen dienstige maatregelen 

(zoals hiervoor onder 1b beschreven) worden gelegd naast het voorliggende wetsvoorstel 

(zoals hiervoor onder 1c beschreven) komen de volgende algemene en meer specifieke 

aandachtspunten op (zie hierna onder a respectievelijk b) inzake de reikwijdte van het 

wetsvoorstel. De conclusie dienaangaande is opgenomen onder c hierna. 

 

a. Algemene aandachtspunten  

 

De toelichting noemt twee «belangrijke» uitgangspunten die «een leidende rol» hebben 

gespeeld bij de vormgeving van de modernisering van de Vpb-plicht voor 

overheidsondernemingen: 

1. «Het wetsvoorstel beoogt een gelijk speelveld te creëren op het gebied van de 

vennootschapsbelasting voor private ondernemingen en daarmee concurrerende 

overheidsondernemingen», en 

2. «Voor de fiscale behandeling van overheidsondernemingen wordt zo min mogelijk 

onderscheid gemaakt naar de wijze waarop deze (juridisch) zijn georganiseerd. In het 

verlengde hiervan moet de samenwerking tussen overheidslichamen zo min mogelijk 

fiscaal worden belemmerd».39  

De toelichting vermeldt vervolgens dat bij de vormgeving tevens drie «additionele» punten 

«een belangrijke rol» hebben gespeeld:  

3. «Activiteiten die verband houden met typische overheidstaken en 

overheidsbevoegdheden waarmee niet in concurrentie wordt getreden met private 

ondernemingen, blijven buiten de belastingplicht», 

4. «De belastingplicht voor overheidsondernemingen moet passen binnen het stelsel en de 

systematiek van belastingheffing van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969», en 

5. «De stijging van de administratieve lasten voor de betrokken overheidsinstellingen en 

van de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst wordt zo beperkt mogelijk 

gehouden».40  

 

De Afdeling merkt op dat bij deze opsomming van uitgangspunten aandacht voor de 

Europeesrechtelijke aspecten ontbreekt. De nationale dimensie lijkt bij het opstellen van het 

voorstel uitgangspunt te zijn geweest, namelijk (het vierde punt hierboven) dat de 

belastingplicht voor overheidsondernemingen moet passen binnen het huidige stelsel en 

binnen de systematiek van de Wet Vpb 1969. In de toelichting ontbreekt een analyse of en 

zo ja in hoeverre de te nemen dienstige maatregelen die de Commissie voorstelt passen in 

het huidige stelsel/systematiek. Die analyse zou kunnen uitwijzen dat dat niet het geval is en 

dat dus het stelsel dan wel de systematiek moet worden aangepast ten einde te voldoen aan 

de Europeesrechtelijke uitgangspunten/maatstaven. Juist omdat het voorstel mede dient 

                                                
39

  Toelichting, paragraaf 4, eerste tekstblok. 
40

  Toelichting, paragraaf 4, tweede tekstblok. 
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voor het uitvoeren van de dienstige maatregelen van de Commissie, zou eveneens leidend 

uitgangspunt moeten zijn dat de op nieuwe leest te schoeien Vpb voldoet aan de eisen die 

het recht van de EU stelt op het gebied van mededinging en staatssteun. 

 

Indien de Europeesrechtelijke uitgangspunten/maatstaven voor de te nemen dienstige 

maatregelen worden gelegd naast het voorstel komen de volgende meer specifieke 

aandachtspunten op inzake de reikwijdte van het wetsvoorstel. 

 

b. Specifieke aandachtspunten  

 

i. Economische activiteiten uitoefenen op een markt  

 

Zoals hiervoor (onder 1c) is aangeduid hanteert het voorstel als essentiële elementen voor 

de aanwezigheid van Vpb-plicht voor zowel directe overheidsondernemingen als indirecte 

overheidsondernemingen in de vorm van een vereniging of stichting, dat er (cumulatief) 

sprake is van de aanwezigheid van: rechtspersoonlijkheid, het drijven van een onderneming 

(winststreven implicerend) in de zin van de Wet IB 2001 (waaronder begrepen het verrichten 

van uiterlijk met het drijven van een onderneming overeenkomende werkzaamheden 

waarmee in concurrentie wordt getreden) alsmede in concurrentie treden. 

 

Kern van de dienstige maatregelen van de Commissie is een Vpb-plicht voor 

overheidsondernemingen die economische activiteiten uitoefenen in de zin van het EU-

recht.41 Daar ligt aan ten grondslag, zoals de Commissie ook aangeeft,42 dat volgens vaste 

rechtspraak «het begrip onderneming elke eenheid omvat die een economische activiteit 

uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd», waarbij 

«het feit dat een entiteit geen winst nastreeft, niet bepalend is om vast te stellen of zij al dan 

niet een onderneming is» en waarbij «een economische activiteit elke activiteit is bestaande 

in het aanbieden van goederen en diensten op een markt (ook non-profit-entiteiten kunnen 

goederen en diensten aanbieden op een markt)» waarop ook private ondernemingen actief 

zijn. 

 

De Afdeling leidt uit het voorgaande af dat het voorstel enerzijds en de te nemen dienstige 

maatregelen zoals de Commissie deze beschrijft anderzijds, qua systematiek en terminologie 

grote verschillen kennen. Het is daarbij dan ook zeer de vraag of het voorstel bereikt wat 

Europeesrechtelijk noodzakelijk is. Een analyse daarvan ontbreekt in de toelichting. Het 

argument zoals de toelichting dat hanteert met betrekking tot het nationaalrechtelijke 

begrip «drijven van een onderneming», namelijk dat bij dit begrip wordt aangesloten (en dus 

niet bij een nieuw begrip uit het Europeesrechtelijke begrippenkader) omdat het een «in de 

jurisprudentie nader ingekaderd begrip» betreft,43 overtuigt niet. Ook het 

Europeesrechtelijke begrippenkader is in jurisprudentie ingekaderd, zoals ook blijkt uit de 

verwijzingen daarnaar in de brief van 2 mei 2013 van de Commissie. Daarnaast is ook het 

nationale begrippenkader nog aan inkadering onderhevig, getuige ook de recente 

jurisprudentie met betrekking tot het begrip «in concurrentie treden».44 In verband met het 

vorenstaande merkt de Afdeling nog op dat in de Mededingingswet en vervolgens bij de 

aanpassing van de Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid (de 

                                                
41

  Zie ook de brief van de Commissie van 2 mei 2013, overweging 85. 
42

  Brief van de Commissie van 2 mei 2013, overweging 54. 
43

  Toelichting, paragraaf 4.1.2, eerste tekstblok, eerste en tweede volzin. 
44

  Arrest Hoge Raad, 22 juni 2012, nr. ECLI:NL:HR:2012:BR6294, BNB 2012/226. 
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zogenoemde Wet Markt en Overheid), mede na advies van de Raad van State45, voor zover 

mogelijk aansluiting is gezocht bij het Europese begrippenkader ter zake.46  

 

Meer concreet merkt de Afdeling over het vorenstaande nog het volgende op. 

 

Terminologie 

 

Met betrekking tot de in het voorstel gehanteerde terminologie stelt de toelichting dat «in 

gevallen dat de begrippen47 niet geheel overeenkomen, dit evenzeer voor privaatrechtelijke 

ondernemingen geldt, waardoor naar de mening van het kabinet geen verstoring van het 

gelijke speelveld optreedt».48  

 

De Afdeling merkt op dat de vraag niet zozeer is wat het kabinet van oordeel is, maar of de 

Commissie en eventueel het Hof van Justitie van de Europese Unie dit oordeel delen. De in 

het voorstel gehanteerde terminologie is inderdaad zowel voor overheidsondernemingen als 

voor private ondernemingen hetzelfde, zodat in zoverre beide partijen gelijk behandeld 

worden. Dat neemt echter niet weg dat, zo de Europeesrechtelijke terminologie inhoudelijk 

afwijkt van de terminologie in het voorstel, er toch sprake kan zijn van een vanuit 

staatssteunoptiek niet gewenst resultaat. Zo is denkbaar dat een overheidsinstelling 

economische activiteiten uitoefent op een markt maar daarmee feitelijk niet in concurrentie 

treedt (volgens de toelichting gaat het om «feitelijk» in concurrentie treden met private 

partijen; zie nader daarover hierna onder punt 4b, onder ii). Dan is daarmee niet voldaan 

aan de voorgestelde wettelijke cumulatieve voorwaarden zodat Vpb-plicht ontbreekt. In die 

situatie kan echter niettemin sprake zijn van niet toegestane staatssteun omdat het 

ontbreken van Vpb-plicht de mededinging kan «dreigen te vervalsen». 

 

Systematiek 

 

Met betrekking tot de in het voorstel gehanteerde systematiek – die blijft aansluiten bij de 

bestaande Vpb-systematiek – merkt de Afdeling het volgende op. 

Bij een indirecte overheidsonderneming in de vorm van een NV of BV geldt volgens het 

voorstel dat op grond van deze rechtsvorm per definitie sprake is van een (integrale) Vpb-

plicht (omdat een NV of BV wettelijk geacht wordt met het gehele vermogen een 

onderneming te drijven). Van een Vpb-plicht is dus ook sprake indien het pure 

overheidstaken betreft die niet door private ondernemingen worden aangeboden. Om nu te 

bewerkstelligen dat er materieel gezien geen Vpb-heffing plaatsvindt, is er in het voorstel 

voor gekozen om de voordelen uit activiteiten die door deze indirecte overheidsonderneming 

worden verricht in verband met de uitoefening van de pure overheidstaken, bij het bepalen 

van de winst buiten aanmerking te laten.49 Aldus is er weliswaar formeel sprake van Vpb-

plicht maar materieel niet. 

                                                
45

  Kamerstukken II 2007/08, 31 354, nr. 4. 
46

  In de brief van de Commissie van 9 juli 2014 (overweging 2) verwijst de Commissie expliciet naar de 

totstandkoming van de Wet Markt en Overheid. Zij merkt op dat de Nederlandse regering in de jaren 90 een 

wetsvoorstel had ingediend om overheidsentiteiten die in concurrentie waren met ondernemingen in de 

privésector aan de vennootschapsbelasting te onderwerpen, maar dat de Nederlandse regering het voorstel 

in 2004 heeft ingetrokken. 
47

  Bedoeld zijn het nationale begrip «materiële onderneming» enerzijds en het Europeesrechtelijke 

«aanbieden van goederen en diensten op een markt» anderzijds. 
48

  Toelichting, paragraaf 4.1.2, eerste tekstblok, laatste volzin. 
49

  Het voorgestelde artikel 8f, eerste lid, aanhef en onderdeel b, (nieuw) van de Wet Vpb 1969 (artikel I, 

onderdeel E). 
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Daarentegen is bij een directe overheidsonderneming (die zelf de pure overheidsactiviteiten 

verricht), noch formeel noch materieel sprake van Vpb-plicht omdat niet is voldaan aan de 

wettelijke voorwaarde dat sprake is van in concurrentie treden (het betreft immers pure 

overheidstaken). Daarmee ontstaat in de systematiek van het voorstel een verschil in 

behandeling dat op gespannen voet staat met de eerder (onder punt 2a) vermelde 

uitgangspunten 2 en 3 voor de vormgeving van het voorstel. 

In de Europeesrechtelijke systematiek is er in het voorbeeld, anders dan in het voorstel, 

zowel bij een directe overheidsonderneming als bij een indirecte overheidsonderneming in 

de vorm van een NV of BV, noch formeel noch materieel sprake van Vpb-plicht, omdat er 

geen sprake is van het verrichten van «economische activiteiten op een markt waarop ook 

private ondernemingen actief zijn». 

 

ii. Vrijstellingen/DAEB  

 

Aan de al in de Wet Vpb 1969 bestaande subjectieve50 en objectieve51 vrijstellingen, voegt 

het voorstel een flink aantal nieuwe subjectieve52 en objectieve53 vrijstellingen toe. 

 

Nieuwe subjectieve en objectieve vrijstellingen 

 

Bij de voorgestelde nieuwe subjectieve vrijstellingen gaat het om een vrijstelling voor 

academische ziekenhuizen, voor bekostigd onderwijs en voor zeehavenbeheerders. Bij de 

voorgestelde nieuwe objectieve vrijstellingen gaat het om het buiten de winst blijven van 

voordelen uit activiteiten die overheidsondernemingen in verschillende onderlinge 

verhoudingen verrichten: binnen het lichaam zelf (zogenoemde interne activiteiten, helder 

geïllustreerd in de figuren 1 en 2 van de toelichting op het voorstel), buiten het lichaam zelf 

maar ten behoeve van een eigen gemeente-BV (zie figuur 4 van de toelichting), door middel 

van het laten «uitzakken» van de activiteiten in een BV (zogenoemde quasi-inbesteding, zie 

figuur 5/6 van de toelichting), of in de vorm van een samenwerkingsverband (een 

gemeenschappelijke regeling, zie figuur 7 van de toelichting). 

 

Zoals hiervoor (onder 1b) inzake de inhoud van de te nemen dienstige maatregelen al is 

opgemerkt, kan staatssteun verenigbaar zijn met de interne markt – het ontbreken van een 

Vpb-plicht voor overheidsondernemingen zou uit dien hoofde zijn toegestaan – indien sprake 

is van een van de in het VWEU genoemde uitzonderingen, DAEB-diensten daaronder 

begrepen (artikelen 106, tweede lid, en 107, tweede en derde lid, VWEU). 

 

De Afdeling merkt op dat in de toelichting op het voorstel een analyse ontbreekt in hoeverre 

de voorgestelde nieuwe subjectieve en objectieve vrijstellingen zijn toegestaan in het licht 

van bedoelde uitzonderingen van het VWEU. Het komt de Afdeling voor dat het argument uit 

de toelichting54 dat een dergelijke objectieve vrijstelling strookt met de door het kabinet zo 

veel mogelijk nagestreefde neutraliteit en met het uitgangspunt dat de fiscaliteit zo min 

                                                
50

  Bij een subjectieve vrijstelling is in beginsel sprake van Vpb-plicht, maar worden bepaalde lichamen 

niettemin vrijgesteld van Vpb-heffing: zie de artikelen 5, 6 en 6a van de Wet Vpb 1969. 
51

  Bij een objectieve vrijstelling blijft bij het bepalen van het object van heffing (de winst) een gedeelte 

daarvan buiten aanmerking: zie bijvoorbeeld de artikelen 8c en 8d van de Wet Vpb 1969. 
52

  Zie de voorgestelde artikelen 6b en 6c van de Wet Vpb 1969 (artikel I, onderdeel D). 
53

  Zie de voorgestelde artikelen 8e tot en met 8g van de Wet Vpb 1969 (artikel I, onderdeel E). 
54

  Toelichting op artikel I, onderdeel E, tweede alinea onder figuur 11. 

DAEB-diensten 

Vrijstellingen: 

uitzonderingen van 

het VWEU 



   

28   Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen 

mogelijk bepalend moet zijn voor de gewenste structurering van activiteiten55, op zich niet 

een voldoende rechtvaardiging vormt, maar moet worden gehouden tegen de 

uitzonderingsgronden van het VWEU. 

 

Bestaande vrijstellingen 

 

Met betrekking tot de al bestaande vrijstellingen in de Wet Vpb 1969 merkt de Afdeling nog 

het volgende op. 

De Commissie stelt in haar brief van 2 mei 2013: «Opgemerkt zij dat de artikelen 5 en 6 van 

de Wet Vpb, in combinatie met Uitvoeringsbesluit Vennootschapsbelasting 1971, voorzien in 

de vrijstelling van vennootschapsbelasting van bepaalde lichamen die een sociale 

doelstelling hebben of een non-profit karakter of een beperkt profit karakter hebben. 

Vrijgesteld zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, ouderenzorg, begrafenisdiensten en bibliotheken. 

Zoals de Commissie in haar artikel 17-brief reeds heeft opgemerkt, kunnen, aangezien 

volgens het EU-mededingingsrecht met het criterium maken van winst geen rekening moet 

worden gehouden bij het besluiten of een entiteit al dan niet een onderneming is, de 

vrijstellingen in artikel 5 en 6 Wet Vpb in bepaalde gevallen eveneens staatssteun vormen. 

Deze bepalingen worden evenwel niet verder onderzocht in voorliggend besluit, dat enkel 

betrekking heeft op de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven die 

zijn opgenomen in artikel 2, leden 1, 3 en 7, Wet Vpb».56  

Gelet op deze stellingname van de Commissie, is de Afdeling van oordeel dat ook met 

betrekking tot de al bestaande vrijstellingen in de Wet Vpb 1969 een analyse dient te worden 

gemaakt hoe deze zich verhouden tot de Europeesrechtelijke regels inzake staatssteun (de 

hiervoor aangeduide VWEU-uitzonderingen, DAEB-diensten daaronder begrepen). 

Aanpassingen van de Wet Vpb 1969 die op grond daarvan noodzakelijk zijn, zouden dan 

meteen in het voorstel kunnen worden meegenomen. 

 

iii. Overige staatssteunaspecten  

 

Fictie één overheidsonderneming 

 

Met betrekking tot directe overheidsondernemingen, zijnde de Staat, stelt de toelichting: 

«Uit praktische overwegingen worden alle (concurrerende en dus belastingplichtige) 

ondernemingen gedreven door de Staat die behoren tot hetzelfde ministerie geacht tezamen 

één onderneming gedreven door de Staat te vormen. Deze onderneming (van een ministerie) 

vormt daarmee het belastingplichtige lichaam (als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969). Hiermee wordt bereikt dat er op het niveau van de Staat per 

ministerie één aangifte wordt ingediend en kunnen de winsten en verliezen van de 

verschillende ondernemingen van dat ministerie met elkaar worden verrekend».57  

Met betrekking tot directe overheidsondernemingen, niet zijnde de Staat, stelt de 

toelichting: «Op overeenkomstige wijze bepaalt het voorgestelde artikel 2, zevende lid, van 

de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 dat de ondernemingen van een 

publiekrechtelijke rechtspersoon, niet zijnde de Staat, tezamen één onderneming geacht 

worden te vormen».58  

 

                                                
55

  Met andere woorden, het argument dat het fiscaal niet mag uitmaken of de activiteiten binnen de 

publiekrechtelijke rechtspersoon zelf blijven of op afstand worden gezet in een aparte rechtspersoon. 
56

  Brief van de Commissie van 2 mei 2013, noot 5. 
57

  Toelichting op artikel I, onderdeel A, tweede tekstblok. Zie het voorgestelde artikel 2, tweede lid, tweede 

volzin, van de Wet Vpb 1969. 
58

  Toelichting op artikel I, onderdeel A, derde tekstblok, eerste volzin. 

Eén onderneming 
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De Afdeling merkt op dat deze fictiebepaling ziet op directe overheidsondernemingen die in 

beginsel Vpb-plichtig zijn omdat ze in concurrentie treden met private ondernemingen. Zoals 

de aangehaalde toelichting ook duidelijk maakt, dienen deze verschillende ondernemingen 

hun winsten en verliezen onderling te verrekenen. Naar het de Afdeling voorkomt, kan dit 

onder omstandigheden een voordeel opleveren ten opzichte van private ondernemers 

waarmee in concurrentie wordt getreden. Dit roept de vraag op in hoeverre met de 

introductie van de fictiebepaling sprake is van nieuwe (en terugvorderbare) staatssteun die 

moet worden aangemeld bij de Commissie. De toelichting gaat hier niet op in. 

In dit verband merkt de Afdeling nog op dat deze fictiebepaling niet was opgenomen in de 

consultatieversie van voorliggend wetsvoorstel59 en de bepaling uit dien hoofde niet bekend 

is bij de Commissie. 

 

Zeehavens 

 

Zoals uit punt 1a van onderhavig advies naar voren komt, brengt de huidige opzet van de 

Wet Vpb 1969 («niet belastingplichtig, tenzij») mee dat voor veel overheidsondernemingen, 

waaronder zeehavens, thans geen sprake is van Vpb-plicht. Het voorstel wijzigt de 

systematiek van de Wet Vpb 1969 zodanig («belastingplichtig, tenzij») dat beoogd wordt 

daarmee te voldoen aan de uitnodiging van de Commissie tot het nemen van dienstige 

maatregelen. Ondanks het feit dat het ontbreken van een Vpb-plicht juist met betrekking tot 

overheids-zeehavens onderwerp is van de staatssteunprocedure van de Commissie, wordt in 

het voorstel voor overheids-zeehavens toch een expliciete vrijstelling opgenomen.60 

Rechtvaardiging voor de continuering van de vrijstelling is dat, zolang Europese zeehavens 

die concurreren met Nederlandse zeehavens niet op dezelfde manier behandeld worden, de 

vrijstelling van Vpb-plicht in stand mag worden gehouden.61  

 

Het opnemen van deze expliciete vrijstelling doet de vraag rijzen of daarmee sprake is van 

nieuwe (en terugvorderbare) staatssteun die moet worden aangemeld bij de Commissie. 

Daarbij zij opgemerkt dat het feit dat in andere lidstaten gelijksoortige of identieke 

belastingstelsels bestaan die niet bij de Commissie werden aangemeld, geen invloed heeft op 

een onderzoek naar de vraag of een bepaalde maatregel staatssteun vormt.62 Anders 

gezegd, een eventuele aanwezigheid van staatssteun in andere lidstaten (en een lopend 

onderzoek daarnaar), kan – hoezeer Nederland daardoor wellicht in een nadelige positie 

verkeert – geen rechtvaardiging vormen voor het continueren van een bestaande vrijstelling 

(verbod van eigenrichting).63 Voor het aanpakken van (vergelijkbare) staatssteun in andere 

lidstaten is het aan de Commissie om adequaat te handhaven, waartoe zij inmiddels al 

stappen heeft gezet blijkens haar recente antwoord op een vraag dienaangaande van een lid 

van het Europees parlement64. 

De toelichting gaat niet op het vorenstaande in. 

 

                                                
59

  Een conceptwetsvoorstel is van 14 april tot en met 2 mei 2014 in internetconsultatie geweest. 
60

  Het voorgestelde artikel 6c van de Wet Vpb 1969 (artikel I, onderdeel D). Genoemd worden Groningen 

Seaports N.V., Havenbedrijf Amsterdam N.V., Havenbedrijf Rotterdam N.V., Havenschap Moerdijk, Zeeland 

Seaports N.V., en – nieuw ten opzichte van de consultatieversie van het voorstel – N.V. Port of Den Helder. 
61

  Zoals de Commissie het verwoordt in haar brief van 9 juli 2014, overweging 15. Voorts is dit de strekking 

van hetgeen wordt gesteld in paragraaf 5.3 van de toelichting op het voorstel. 
62

  Overweging 100 van het Besluit van de Commissie van 26 januari 2011 betreffende de steunmaatregel van 

Duitsland C 7/10 (ex CP 250/09 en NN 5/10) «KStG, Sanierungsklausel». 
63

  Arrest van het Hof van Justitie van 13 november 1964 in de gevoegde zaken 90 en 91/63, Commissie 

versus België en Luxemburg. 
64

  Vraag van 21 januari 2014 en antwoord van de Commissie van 11 maart 2014, nr. E- 00552/2014. 
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c. Conclusie  

 

Met betrekking tot de reikwijdte van het voorliggende wetsvoorstel merkt de Afdeling 

concluderend op dat bij de (opsomming van) uitgangspunten die aan het voorstel ten 

grondslag liggen, de noodzakelijke aandacht voor de Europeesrechtelijke aspecten 

ontbreekt. Veeleer lijkt bij het opstellen van het voorstel de nationale dimensie – 

bijvoorbeeld dat de belastingplicht voor overheidsondernemingen moet passen binnen het 

huidige stelsel en binnen de systematiek van de Wet Vpb 1969 – uitgangspunt te zijn 

geweest. Gelet op de door de Afdeling gesignaleerde aandachtspunten/discrepanties is het 

niet duidelijk of het voorstel (ook voor de toekomst) in overeenstemming is met het EU-

recht. De toelichting besteedt hier nauwelijks aandacht aan. Een analyse van wat de 

Commissie met de te nemen dienstige maatregelen beoogt vanuit staatssteun-optiek, 

evenals een analyse van de gevolgen ervan voor de bestaande systematiek van de Wet Vpb 

1969 ontbreekt. Bepaalde onderdelen van het voorstel lijken te moeten worden beschouwd 

als nieuwe staatssteun die moet worden aangemeld bij de Commissie omdat anders het 

risico bestaat dat deze zal worden teruggevorderd. 

 

De Afdeling adviseert in de toelichting een gedegen motivering ten aanzien van de EU-

aspecten van het voorstel op te nemen in het licht van hetgeen hiervoor is opgemerkt, en zo 

nodig het voorstel aan te passen. 

 

2. Reikwijdte wetsvoorstel  

 

a. Algemene aandachtspunten  

 

Het kabinet is verheugd dat de Afdeling de strekking van het onderhavige wetsvoorstel 

onderschrijft. Uit het advies van de Afdeling blijkt dat een eenvoudige oplossing voor het 

wegnemen van de concurrentieverstoring niet voor handen is. Het kabinet herkent die 

worsteling. Het kabinet en voorgaande kabinetten zijn immers al sinds 1997 over dit 

onderwerp in gesprek met de Europese Commissie (hierna: Commissie). Het voorgaande 

doet echter niets af aan de overtuiging van het kabinet dat de vennootschapsbelastingplicht 

(hierna: Vpb-plicht) voor overheidsondernemingen dient te worden gemoderniseerd.  

 

Door het voorstel voor dienstige maatregelen in mei 2013 (hierna: besluit van 2 mei 

2013)65 en de opening van de formele onderzoeksprocedure op 9 juli 201466 is duidelijk 

geworden dat de Commissie wil dat Nederland haast maakt met de modernisering. Het 

onderhavige wetsvoorstel voorziet dan ook in een modernisering van de Vpb-plicht voor 

overheidsondernemingen die effect zal hebben op boekjaren die op of na 1 januari 2016 

aanvangen. Zonder coulance van de Commissie zal verder uitstel een nadrukkelijk 

terugvorderingsrisico met zich dragen.  

 

Na een uitvoerige inventarisatie- en consultatieronde heeft het kabinet een vijftal 

uitgangspunten geformuleerd die leidend zijn bij de vormgeving van het onderhavige 

wetsvoorstel. Daarnaast heeft het Europese recht een belangrijke rol gespeeld bij de 

vormgeving van het onderhavige wetsvoorstel. Deze rol is in de memorie van toelichting in 

eerste instantie onvoldoende uitgewerkt, maar de beschrijving van de EU-aspecten is naar 

aanleiding van de opmerkingen van de Afdeling aanzienlijk uitgebreid. Het wetsvoorstel 

                                                
65

  Het besluit van de Commissie is gepubliceerd in PbEU 2013, C 204. Het besluit is ook raadpleegbaar via 

navolgende link: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/224998/224998_1434332_131_2/pdf 
66

  Het besluit van de Commissie is gepubliceerd in PbEU 2014, C 280. Het besluit is ook raadpleegbaar via 

navolgende link: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253498/253498_1564413_30_2.pdf 
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heeft immers mede tot doel invulling te geven aan de dienstige maatregelen van de 

Commissie. Naar de mening van het kabinet wordt de kernboodschap van het besluit van 2 

mei 2013 weergegeven door middel van het eerste uitgangspunt (paragraaf 4 van het 

algemeen deel van de memorie van toelichting). Dat uitgangspunt luidt dat het wetsvoorstel 

beoogt een gelijk speelveld te creëren op het gebied van de vennootschapsbelasting voor 

private ondernemingen en daarmee concurrerende overheidsondernemingen.  

 

b. Specifieke aandachtspunten  

 

i. Economische activiteiten uitoefenen op een markt  

 

Het kabinet onderkent dat de grondslag van het wetsvoorstel zowel een Europeesrechtelijke 

dimensie als, in de woorden van de Afdeling, een nationale dimensie kent.  

 

De Afdeling benoemt de kern van de dienstige maatregelen als het instellen van een Vpb-

plicht voor overheidsondernemingen die economische activiteiten uitoefenen. In de ogen 

van het kabinet laat zich dat vertalen in het wegnemen van een concurrentievoordeel dat 

dergelijke ondernemingen als gevolg van de thans geldende Vpb-plicht voor 

overheidsondernemingen kunnen genieten en het daarmee voorkomen of bestrijden van 

concurrentievervalsing. Naar de mening van het kabinet staat bij de Commissie het 

uitgangspunt voorop dat economische activiteiten van publiekrechtelijke lichamen op een 

gelijke wijze in de heffing van de vennootschapsbelasting dienen te worden betrokken als 

die van privaatrechtelijke lichamen. Dit uitgangspunt sluit volledig aan bij de uitgangspunten 

die leidend zijn geweest bij het onderhavige wetsvoorstel. De Commissie heeft dit in 

paragraaf 86 van haar besluit van 2 mei 2013 kernachtig onder woorden gebracht: «De 

Nederlandse autoriteiten worden hierbij uitgenodigd om wetgeving vast te stellen die 

garandeert dat overheidsbedrijven die economische activiteiten uitoefenen op dezelfde 

wijze als private bedrijven aan vennootschapsbelasting zullen worden onderworpen. (...)». 

Dat betekent volgens het kabinet in zijn algemeenheid dat als het resultaat uit een 

economische activiteit in de heffing van vennootschapsbelasting zou worden betrokken als 

deze activiteit door een private onderneming zou zijn verricht, dat ook dient te gelden als 

deze activiteit direct of indirect door een (mede)overheid wordt verricht. Daardoor wordt 

immers de marktverstoring die ontstaat door het verschil in vennootschapsbelasting 

effectief verholpen. Daarmee geldt in zijn algemeenheid dus dat de belastingregels zoals die 

gelden voor het resultaat uit economische activiteiten van overheidsondernemingen 

hetzelfde dienen te zijn als die voor private ondernemingen. Het voorgaande betekent 

volgens het kabinet dat – kort gezegd – nv’s en bv’s die volledig in handen zijn van 

publiekrechtelijke rechtspersonen (hierna: overheids-bv’s en nv’s) voor de bepaling van de 

belastingplicht hetzelfde zullen worden behandeld als nv’s en bv’s die (deels) in private 

handen zijn. Voor stichtingen en verenigingen die volledig worden beheerst door 

publiekrechtelijke rechtspersonen (hierna: overheidsstichtingen en verenigingen) geldt een 

vergelijkbare benadering. Zij zullen voor de bepaling van de belastingplicht hetzelfde 

worden behandeld als stichtingen en verenigingen die (deels) worden beheerst door 

anderen dan publiekrechtelijke rechtspersonen. Voor publiekrechtelijke rechtspersonen 

wordt eveneens voor de bepaling van de belastingplicht aangesloten bij de behandeling van 

stichtingen en verenigingen. Die vergelijking ligt naar de mening van het kabinet voor de 

hand omdat publiekrechtelijke rechtspersonen net als stichtingen en verenigingen geen 

aandeelhouders of leden et cetera hebben aan wie de winst toekomt maar primair zijn 

gericht op de behartiging van het algemene belang respectievelijk (in statuten) specifiek 

vastgelegde doelen. Slechts voor zover zij een onderneming drijven, zou naar de mening 

van het kabinet Vpb-plicht aan de orde moeten zijn. Het kabinet heeft deze benadering 

gekozen bij het ontwerp van het wetsvoorstel.  
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De aandachtspunten die de Afdeling in dit kader opwerpt, zouden ertoe leiden dat voor de 

belastingplicht van overheidsondernemingen, ongeacht de juridische verschijningsvorm, 

een nauwere aansluiting wordt gezocht bij het Europeesrechtelijke begrip «economische 

activiteit» in plaats van de hiervoor geschetste benadering. Hierdoor zou voor de heffing 

naar de winst een onderscheid ontstaan tussen enerzijds overheidsondernemingen 

waarvoor, ongeacht de juridische verschijningsvorm, wordt aangesloten bij het begrip 

«economische activiteit» en anderzijds niet-overheidsondernemingen (in de 

vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting) waarvoor het bestaande recht zou blijven 

bestaan. Naar de mening van het kabinet zou daardoor een nieuwe ongelijkheid worden 

gecreëerd. Of deze ongelijke behandeling te rechtvaardigen is, is op voorhand onzeker. In 

het meest extreme geval zou in het gehele systeem van de belastingheffing over winsten, 

dus ook voor niet-overheidsondernemingen, moeten worden aangesloten bij «economische 

activiteit». Een dergelijke ingrijpende consequentie acht het kabinet onwenselijk.  

 

De Afdeling signaleert voorts een afwijkende uitleg van het begrip onderneming doordat in 

de nationale ondernemingsdefinitie een geobjectiveerd winststreven is opgenomen dat 

ontbreekt in de Europeesrechtelijke definitie, en mist hierover een analyse. Over het 

geobjectiveerde winststreven, merkt het kabinet op dat dit alleen relevant kan zijn voor 

ondernemingen die niet in een privaatrechtelijke rechtspersoon zijn ondergebracht, en voor 

bepaalde rechtspersonen als stichtingen en verenigingen. Immers, voor de 

privaatrechtelijke rechtspersonen, genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, b, c en d, 

van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb 1969), geldt dat deze 

geacht worden met hun gehele vermogen een onderneming te drijven (artikel 2, vijfde lid, 

van de Wet Vpb 1969), ongeacht of de eigendom of zeggenschap in private of publieke 

handen is.  

 

Als een publiekrechtelijk lichaam, een stichting of een vereniging met een potentieel als 

onderneming kwalificerende economische activiteit winst maakt, is er materieel weinig 

verschil tussen de nationale en Europese ondernemingsdefinitie. In beide gevallen zal de 

conclusie zijn dat er een subject (een belastingplichtige) is van wie vennootschapsbelasting 

wordt geheven, alsmede een object (de winst) waarover belasting wordt geheven. Een 

verschil kan formeel wel optreden in de situatie dat met economische activiteiten 

structurele verliezen worden gemaakt. Daarentegen is het materiële effect van beide 

benaderingen gelijk. Nationaalrechtelijk is er in een dergelijke situatie immers geen 

onderneming bij gebrek aan een (geobjectiveerd) winststreven, derhalve een subject noch 

een object van heffing. Aan de heffing van vennootschapsbelasting wordt niet toegekomen. 

Bij het hanteren van de Europese definitie zou er in een dergelijk geval wellicht wel een 

belastingplichtige zijn, met als gevolg – onder andere – dat een administratie dient te 

worden gevoerd en aangifte dient te worden gedaan, maar zou er door gebrek aan winst 

geen object van heffing zijn, waardoor ook geen vennootschapsbelasting is verschuldigd.  

 

Hoewel de Commissie spreekt over een gelijkwaardige onderworpenheid, hetgeen slechts 

zou kunnen duiden op het subject van heffing, meent het kabinet dat de Commissie primair 

een materieel gelijkwaardige behandeling op het oog heeft. Zeker als daarmee een toename 

van de administratieve lasten, waar geen belastingopbrengst tegenover staat, kan worden 

voorkomen. Het kabinet benadrukt dat de nationaalrechtelijke uitleg van het 

ondernemingsbegrip geldt voor zowel de private sfeer als, via dit wetsvoorstel, voor de 

publieke sfeer, waardoor de wet geen marktverstorend onderscheid maakt ten gunste van 

economische activiteiten van overheden. Het kabinet stelt overigens met genoegen vast dat 

de Afdeling concludeert dat «de in het wetsvoorstel gehanteerde terminologie (...) zowel 

voor overheidsondernemingen als voor private ondernemingen hetzelfde (is), zodat in 

zoverre beide partijen gelijk behandeld worden.»  
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Het kabinet meent dat het met dit wetsvoorstel het meeste tegemoetkomt aan het streven 

naar een gelijk speelveld, alsmede dat het de maatregelen treft die de Commissie de 

Nederlandse regering gevraagd heeft te treffen. Gelet op het overleg dat op dit punt met de 

Commissie is gevoerd, bestaat bij het kabinet de indruk dat het de Commissie niet te doen is 

om het sec hanteren van de Europeesrechtelijke terminologie. Voor de Commissie is van 

belang dat het effect van de gehanteerde Nederlandse terminologie (materieel) hetzelfde is. 

En dat is het geval.  

 

Terminologie 

 

Het kabinet heeft naar aanleiding van de opmerking van de Afdeling het in de aan de 

Afdeling ter advisering voorgelegde versie van het wetsvoorstel opgenomen criterium van 

«in concurrentie treden» als nadere voorwaarde voor belastingplicht voor publiekrechtelijke 

rechtspersonen geschrapt. Ook de memorie van toelichting is op dit punt aangepast. 

Zodoende wordt voor de vormgeving van de belastingplicht van publiekrechtelijke 

rechtspersonen zo goed mogelijk aangesloten bij die voor stichtingen en verenigingen. Dit 

betekent dat het concurrentiecriterium voor de vaststelling van de belastingplicht van een 

publiekrechtelijke rechtspersoon geen rol meer speelt, nadat is geconstateerd dat een 

werkzaamheid van een publiekrechtelijke rechtspersoon kwalificeert als onderneming. Bij 

stichtingen en verenigingen is dat ook het geval. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat 

het voorgaande betekent dat bij de invulling van het ondernemersbegrip het in artikel 4 van 

de Wet Vpb 1969 opgenomen concurrentiecriterium voor publiekrechtelijke rechtspersonen 

dezelfde rol zal spelen als die thans ook voor de beoordeling van de belastingplicht van 

stichtingen en verenigingen aan de orde is.  

 

Systematiek 

 

Het kabinet vindt het belangrijk dat er een materieel gelijk speelveld wordt gecreëerd 

tussen overheidsondernemingen die (juridisch) verschillend zijn georganiseerd. Het kabinet 

beseft naar aanleiding van de opmerking van de Afdeling wel dat uit de aanvankelijk in de 

memorie van toelichting opgenomen uitgangspunten niet helder naar voren kwam dat het 

om een materieel gelijk speelveld gaat. Dit is alsnog verduidelijkt in de uitgangspunten zoals 

thans verwoord in de memorie van toelichting. Omdat met het wetsvoorstel geen materiële 

ongelijkheid wordt geschapen, ziet het kabinet geen aanleiding de in het wetsvoorstel 

gehanteerde systematiek te wijzigen.  

 

ii. Vrijstellingen/DAEB  

 

Nieuwe subjectieve en objectieve vrijstellingen 

 

De memorie van toelichting is op dit punt aangepast. 

 

Bestaande vrijstellingen 

 

De Commissie heeft in voetnoot 5 van haar besluit van 2 mei 2013 terloops belicht dat de 

bestaande vrijstellingen in de artikelen 5 en 6 van de Wet Vpb 1969 in bepaalde gevallen 

eveneens (bestaande) staatssteun zouden kunnen vormen. De Commissie heeft evenwel op 

dezelfde plaats verklaard dat haar uitnodiging tot het nemen van dienstige maatregelen ten 

aanzien van de overheidsondernemingen zich niet uitstrekt tot deze vrijstellingen. Over de 

bestaande vrijstellingen in de artikelen 5 en 6 van de Wet Vpb 1969 heeft geen inhoudelijke 

gedachtewisseling plaatsgevonden tussen het kabinet en de Commissie.  
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Het kabinet beoogt met dit wetsvoorstel in de eerste plaats te bereiken dat een gelijk 

speelveld ontstaat tussen private ondernemingen enerzijds en overheidsondernemingen 

anderzijds. Daarnaast heeft dit wetsvoorstel tot doel om die dienstige maatregelen te 

treffen die het object vormen van de uitnodiging daartoe in het besluit van 2 mei 2013.  

 

Gezien deze omstandigheden is het naar de mening van het kabinet niet aan de orde om 

gelijktijdig met de modernisering van de Vpb-plicht voor overheidsondernemingen 

ingrijpende initiatieven te ontplooien met betrekking tot de bestaande vrijstellingen van de 

artikelen 5 en 6 van de Wet Vpb 1969.  

 

iii. Overige staatssteunaspecten  

 

Fictie één overheidsonderneming 

 

Ten aanzien van de in het wetsvoorstel voorgestelde fictiebepalingen van artikel 2, tweede 

lid, tweede volzin, en zevende lid, van de Wet Vpb 1969 merkt de Afdeling op dat directe 

overheidsondernemingen mogelijk een voordeel zouden genieten ten opzichte van private 

ondernemingen. Het kabinet deelt deze mening niet. Met deze fictiebepaling wordt 

bewerkstelligd dat alle resultaten die worden behaald met belastbare activiteiten binnen één 

rechtspersoon, dan wel op het niveau van een ministerie, worden gesaldeerd. Dit komt 

overeen met de wijze waarop bijvoorbeeld stichtingen, nv’s en bv’s in de heffing van de 

vennootschapsbelasting worden betrokken. Van nieuwe staatssteun is met de introductie 

van deze fictiebepaling naar de mening van het kabinet dan ook geen sprake.  

 

Zeehavens 

 

De memorie van toelichting is op dit punt aangepast. 

 

c. Conclusie  

 

De memorie van toelichting is op dit punt aangevuld. 

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 6-7 

 

Vormgeving belastingplicht en algemene vrijstellingen 

 

De leden van de fractie van de PvdA vragen hoe de in het wetsvoorstel opgenomen 

gemoderniseerde vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen zich 

verhoudt tot de wijze waarop in andere landen de belastingheffing naar de winst van 

overheidsondernemingen is vormgegeven. Voorts vragen zij naar de verwachte effecten van 

dit wetsvoorstel voor de grensoverschrijdende uitvoering van taken door 

overheidsondernemingen. Ook de leden van de fracties van de VVD en het CDA vragen 

hiernaar. De leden van de fractie van het CDA vragen verder nog specifiek om in te gaan op 

de verschillen met het Duitse systeem van vennootschapsbelastingheffing van 

overheidsondernemingen.  

Uit een onderzoek uitgevoerd door PwC komt het beeld naar voren dat de huidige 

vormgeving van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen in 

Nederland uit de pas loopt met de wijze waarop die in andere landen is vormgegeven.67 

Vooral voor directe overheidsondernemingen is het contrast groot. De wijze waarop in het 
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onderhavige wetsvoorstel de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen 

wordt gemoderniseerd, sluit meer aan bij de wijze waarop de ons omringende landen dat 

geregeld hebben. Ook zij kennen veelal een belastingplicht als uitgangspunt, aangevuld met 

meer algemene of specifiek vormgegeven vrijstellingen. Een vergelijking van de systemen in 

de verschillende landen is echter niet een-op-een te maken.  

Het federatieve karakter van Duitsland bijvoorbeeld, met bevoegdheden op het gebied van 

belastingheffing op het niveau van de deelstaten, compliceert het maken van een 

vergelijking met dat land. In 2007 heeft reeds een beknopte analyse plaatsgevonden van de 

wijze waarop onder andere in Duitsland de belastingheffing naar de winst van 

overheidsondernemingen is vormgegeven.68 In dat kader is destijds alleen gekeken naar de 

wetgeving op federaal niveau. Op basis van die analyse werd destijds geconstateerd dat in 

Duitsland privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld AG of GmbH) belastingplichtig zijn 

op basis van hun rechtsvorm, dus ook indien er sprake is van een indirect 

overheidsonderneming. Sommige van deze indirecte overheidsondernemingen zijn 

vrijgesteld van winstbelasting, zoals de Deutsche Bundesbank. De overheidsondernemingen 

die niet worden gedreven als privaatrechtelijke rechtspersonen (directe 

overheidsondernemingen) zijn in Duitsland slechts onderworpen aan winstbelasting voor 

zover de onderneming wordt gedreven op commerciële grondslag, niet zijnde een bosbouw- 

of landbouwonderneming. Dit beeld komt overeen met het beeld dat is af te leiden uit 

genoemd onderzoek van PwC.  

De – vergelijking met de – wijze waarop overheidsondernemingen in de ons omringende 

landen aan de belastingheffing naar de winst zijn onderworpen, doet verder niet af aan het 

uitgangspunt dat volgens het kabinet in Nederland voor de vennootschapsbelasting een 

gelijk speelveld met private ondernemingen gewenst is.  

De leden van de fractie van de VVD vragen daarnaast of de gemoderniseerde 

vennootschapsbelastingplicht tot verslechtering van de concurrentiepositie leidt doordat 

vergelijkbare bedrijven in de (Europese Unie) EU wel een vrijstelling hebben. Als 

buitenlandse overheidsondernemingen in Nederland actief zijn, vallen zij in beginsel onder 

het toepassingsbereik van de Nederlandse vennootschapsbelasting en zullen zij daarom op 

gelijke voet als Nederlandse overheidsondernemingen belastingplichtig zijn, waardoor ten 

aanzien van deze groep ondernemingen een gelijk speelveld voor de 

vennootschapsbelasting is gewaarborgd. Indien Nederlandse overheidsondernemingen over 

de grens actief zijn, kan de situatie ontstaan dat zij in het andere land onderworpen zijn aan 

een belastingheffing naar de winst. Eventuele dubbele belasting kan dan worden voorkomen 

door de van toepassing zijnde belastingverdragen. 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 16-17   

 

Staatssecretaris Wiebes: Voorzitter. Ik zal ingaan op de vragen over de totstandkoming van 

dit wetsvoorstel. Daarna zal ik het hebben over de implementatie, de complexiteit en de 

administratieve lasten. Daarna komt de compensatievraag aan de orde die de woordvoerder 

van D66 ook zo succesvol in het nieuws heeft gebracht. Ik ga in op 

samenwerkingsverbanden. Dan de zeehavens. Wat dat betreft hebben wij een gezamenlijke 

liefhebberij en daar ga ik dan ook graag op in. Dan zijn er nog een heleboel overige vragen 

waarop ik in zal gaan.  

Ik begin met de totstandkoming van dit wetsvoorstel. In het parlementaire debat is er altijd 

een grote zoektocht naar dat dossier waarbij Nederland nu eens niet het braafste jongetje 

van de klas is. Dat braafste jongetje is denk ik het grootste parlementaire cliché van de 

laatste tien jaar. Dat dossier hebben we nu gevonden. Nederland is het stoutste jongetje van 
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de Europese klas. Er is, naar verluidt, nog één ander land dat zo nalatig en zo traag is 

geweest met het implementeren van deze wetgeving, maar omdat ik niet zeker weet of het 

net zo stout is als ons land zal ik dat land niet noemen. Je moet tegen collega-lidstaten 

altijd aardig zijn en pas onaardig als je weet dat ze echt net zo stout zijn als jij.  

Verschillende keren is er bij Nederland op aangedrongen om dit te regelen. Uiteindelijk is dit 

met enige norsheid van de kant van de Commissie toch aan Nederland opgelegd. Knorrend 

en mokkend is de Commissie akkoord gegaan met de startdatum van 1 januari 2016. Je zou 

uit deze inleiding kunnen opmaken dat dit helemaal niet wenselijk is. De rondpompverhalen 

van de heer Bashir zijn in één opzicht ook juist, maar aan de andere kant moeten we 

vaststellen dat er een heleboel in dit wetsvoorstel staat wat wij juist zouden moeten beogen. 

De Commissie is hier ook niet uit eigen hobbyisme mee aan de gang gegaan. Zij heeft zich 

gebaseerd op een aantal klachten uit Nederland van bedrijven die zich benadeeld voelen. Zij 

worden namelijk geacht op ongelijke voorwaarden tegen een overheid te concurreren. Dat is 

niet goed voor het land en het is ook niet eerlijk tegenover bedrijven. In die zin is het ook 

niet – en ik citeer de heer Koolmees – de slinger die naar de andere kant gaat. Nee, de 

slinger gaat naar precies dezelfde kant. Wij proberen het zo eerlijk en zo zindelijk mogelijk 

te doen. Dat betekent dat overheden die ondernemingen drijven die niet onder die 

vrijstellingen vallen, aan dezelfde belastingvoorwaarden onderhevig moeten zijn als private 

bedrijven. Het is goed dat wij in die zin straks gewoon bij de brave jongetjes van de klas 

horen. De heren Groot en Bashir merkten op dat dit overbodige wetgeving is omdat het al is 

geregeld via de Mededingingswet. Volgens mij wordt daarmee bedoeld de specifieke delen 

van de Wet markt en overheid. De Wet markt en overheid zegt wat er mag en wat er niet 

mag en onder welke voorwaarden, maar hier wordt een gelijk speelveld gecreëerd in fiscale 

zin en dat gebeurt niet in de Wet markt en overheid. Dat sluit mooi op elkaar aan. Dat is de 

slinger die de heer Koolmees noemde, die twee keer dezelfde kant op slingert. Dit zou 

ervoor moeten zorgen dat de Nederlandse klagers niet meer hoeven te klagen over de 

Nederlandse overheid in Brussel. Dat is mooi.  

Een van de sprekers suggereerde dat dit wetsvoorstel zo haastig tot stand is gekomen dat er 

geen tijd is voor diepgang. Nee, het omgekeerde is het geval. De enorm lange tijd dat 

hierover gepraat is, heeft juist tot een oeverloze, bijna overvloedige diepgang geleid. Ik 

noem alleen al de discussies met de VNG die twee jaar lang bijna maandelijks plaatsvonden. 

Uiteraard zijn allerlei private partijen – universiteiten, ziekenhuizen en VNO-NCW – er op 

allerlei manieren bij betrokken geweest. Als ze niet zijn betrokken bij de voorbereiding, dan 

toch wel bij de consultatie. Al die partijen zijn gehoord en dit heeft geleid tot dit 

wetsvoorstel.  

Als gevolg van die inbreng zijn er een heleboel wijzigingen in het uiteindelijke voorstel 

opgenomen. Degene die zich kampioen mag noemen in het realiseren en bepleiten van 

wijzigingen is de VNG. Op ten minste acht punten zijn heel verstandige suggesties 

overgenomen om de administratieve lasten te beperken of om begrippen hanteerbaarder te 

maken of om op een of andere manier minder gedoe te veroorzaken.  

Die implementatie wordt toch nog wel een hele klus. De datum van 1 januari 2016 geeft ons 

nog een jaar. Is dat ook echt een jaar? Als het ingaat op 1 januari 2016 moet er midden 

2017 aangifte worden gedaan. Op basis van de belastingconsumentenregeling kan dan nog 

wel uitstel worden aangevraagd. Veel van deze partijen zullen de aangifte pas echt rond 

moeten hebben in oktober 2017. Dat geeft tussen nu en oktober 2017 nog wel vrijheid om 

een getal vast te stellen dat niet anders is dan het verschil tussen de kosten en de 

opbrengsten. Daarover zal de Belastingdienst een belastingaanslag opleggen. Heel veel 

mogelijkheden om daar meer rek in te zien, zijn er niet. De oorspronkelijke door de 

Commissie voorgestelde termijn was bepaald niet 1 januari 2016. Er is nogal wat water 

door de Rijn gegaan voordat men knorrend akkoord ging.  

Dan sta je voor de taak om daar een implementatietraject voor te maken. Het is iets te 

gemakkelijk om gewoon te zeggen: de wet geldt voor iedereen, dus ook voor «gij overheid 

die onderneemt». Daarom hebben we bedacht, omdat deze problematiek in heel Nederland 
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tegelijkertijd speelt, om iedereen – al die gemeentes en andere overheden – centraal te 

bedienen. We hebben ervoor gekozen om samen met VNG, IPO en de Unie van 

Waterschappen een convenant te sluiten om dit varkentje te wassen. Iedereen heeft daarin 

een eigen rol. Gemeentes moeten bijvoorbeeld aangifte doen. Zij zijn daar natuurlijk zelf 

verantwoordelijk voor, maar wij proberen ons als een ordentelijke overheid op te stellen 

door al die partijen samen voor te lichten en hen te begeleiden in het zoekproces of er 

sprake is van een onderneming of niet en of de vrijstelling al dan niet geldt. Wij willen dat 

centraal aanpakken en de zaken themagewijs in gezamenlijkheid uitdiepen. Op die wijze 

willen wij helderheid geven, want dat is nodig in de startsituatie. Bij die thema's gaat het 

over het ondernemingsbegrip, de winstbepalingsregelingen, de openingsbalans, de open 

norm wat een overheidstaak is. Er zijn nog allerlei voornemens om de administratieve lasten 

laag te houden in het proces. Dat gaan we gezamenlijk doen. 

(…) 

 

Verslag van een schriftelijk overleg  

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. A 

 

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN  

 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

 

Den Haag, 14 april 2014 

 

Bij brief van 21 mei 2013 heeft het kabinet het voorstel van de Europese Commissie tot het 

nemen van dienstige maatregelen ten aanzien van de vennootschapsbelastingheffing van 

overheidsondernemingen geaccepteerd. Het voorstel tot het nemen van dienstige 

maatregelen ondersteunt het streven van het kabinet om een gelijk speelveld te creëren 

voor overheidsbedrijven die niet aan vennootschapsbelasting zijn onderworpen en 

vennootschapsbelastingplichtige particuliere ondernemingen. Bijgaand tref u een 

conceptwetsvoorstel69 aan dat invulling geeft aan de dienstige maatregelen. Met dit 

conceptwetsvoorstel wordt beoogd een gelijk speelveld te creëren alsmede wordt hiermee 

tegemoetgekomen aan de wens van diverse fracties uit de Eerste Kamer en Tweede Kamer 

om de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen te moderniseren.  

 

Het conceptwetsvoorstel is per heden tevens voor internetconsultatie digitaal beschikbaar 

gemaakt op http://www.internetconsultatie.nl. Ook zullen de komende periode 

consultatiegesprekken worden gevoerd met diverse belanghebbenden. Zoals eerder is 

aangegeven is het de bedoeling dat het wetsvoorstel op Prinsjesdag 2014, in het kader van 

belastingplancyclus 2015, aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.  

 

Op basis van bijgevoegd conceptwetsvoorstel worden concurrerende 

overheidsondernemingen belastingplichtig, ongeacht de rechtsvorm waarin ze worden 

gedreven. Voor de indirecte overheidsondernemingen leiden de voorgestelde wijzigingen 

ertoe dat zij in beginsel in de vennootschapsbelasting worden betrokken op dezelfde wijze 

als de privaatrechtelijke rechtspersonen die in handen zijn van particulieren. NV’s en BV’s 

zijn derhalve in beginsel integraal vennootschapsbelastingplichtig, terwijl indirecte 

overheidsondernemingen die worden gedreven vanuit een stichting slechts belastingplichtig 

zijn voor zover een onderneming wordt gedreven. Naast de indirecte 

overheidsondernemingen worden ook ondernemingen van publiekrechtelijke 

rechtspersonen in beginsel vennootschapsbelastingplichtig.  
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Het conceptwetsvoorstel voorziet in een vrijstelling voor overheidstaken. Deze vrijstelling 

geldt in beginsel voor zowel directe als indirecte overheidsondernemingen. Mede vanwege 

de leesbaarheid van de bepalingen is er voor gekozen om deze vrijstellingen voor directe 

overheidsondernemingen te plaatsen in een nieuw te introduceren artikel 5a van de Wet op 

de vennootschapsbelasting 1969 en voor indirecte overheidsondernemingen in een nieuw 

te introduceren artikel 5b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. In deze artikelen 

is tevens een vrijstelling opgenomen voor samenwerking tussen overheden en voor situaties 

dat een overheidsonderneming, die is ondergebracht in een privaatrechtelijke 

rechtspersoon, activiteiten verricht voor de eigen publiekrechtelijke rechtspersoon.  

 

In bijgevoegd conceptwetsvoorstel wordt tevens voorzien in een aantal specifieke 

vrijstellingen. Zo is een vrijstelling voor door de overheid bekostigde onderwijsactiviteiten 

opgenomen en een vrijstelling voor UMC’s. Daarnaast is een vrijstelling opgenomen voor de 

vijf zeehavenbedrijven (Amsterdam, Rotterdam, Zeeland, Moerdijk, Groningen). De reden 

voor deze vrijstelling is dat het beeld bestaat dat deze zeehavenbedrijven alleen 

concurreren met buitenlandse zeehavenbedrijven die effectief ook geen belastingheffing 

naar de winst betalen.  

 

Een vergelijkbare brief is tegelijkertijd aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer.  

 

De Staatssecretaris van Financiën,  

E. Wiebes 

 

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIEN  

 

Aan de Staatssecretaris van Financiën 

 

Den Haag, 26 mei 2014 

 

De vaste commissie van Financiën heeft op 6 mei jl. gesproken over uw brief d.d. 14 april 

2014 inzake de internetconsultatie met betrekking tot een conceptwetsvoorstel over de 

modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen. Naar 

aanleiding van het conceptwetsvoorstel en de internetconsultatie wensen de leden van de 

PVV-fractie de volgende opmerkingen te maken, waarop zij graag een reactie zouden 

ontvangen na ommekomst van de consultatietermijn en indiening van het daadwerkelijke 

wetsvoorstel bij de Staten-Generaal.  

 

De leden van de PVV-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het 

consultatiedocument inzake de vormgeving van de vennootschapsbelastingplicht (vpb) voor 

overheidsondernemingen. Het is de leden van de PVV-fractie genoegzaam bekend dat dit 

onderwerp reeds circa 20 jaar wordt besproken. Nog kort vóór de brief uit Brussel van 2 

mei 2013 met een zogenoemde «uitnodiging tot het nemen van dienstige maatregelen» 

inzake dit onderwerp, had de toenmalige Staatssecretaris Weekers mondeling te kennen 

gegeven met dit onderwerp in het geheel geen haast te hebben. Dat veranderde op slag met 

de betreffende brief uit Brussel. Van de weeromstuit moesten er maatregelen getroffen 

worden vanwege het vermeende concurrentie-vervalsende karakter van de bestaande 

wetgeving. Nu is het de leden van de PVV-fractie maar al te zeer bekend hoe verschillen in 

belastingtarieven zwaar concurrentievervalsend kunnen werken. Hierbij kan gedacht 

worden aan het zeer ongelijke speelveld waarop Nederlandse ondernemers in de 

grensstreek moeten opereren door ongunstige tarieven op het gebied van accijnzen en btw, 

ten opzichte van het buitenland. Aanpak van dit ongelijke speelveld heeft naar de mening 

van de fractie van de PVV een veel hogere urgentie.  
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Uitgerekend op het gebied van de vpb is het concurrentievervalsende karakter tussen 

overheidsbedrijven en niet-overheidsbedrijven veel minder duidelijk of zelfs niet aanwezig. 

Immers de vpb zorgt hier voor een afroming van de winst en bijgevolg tot een verminderde 

uitkering aan de eigenaar, in casu de overheid. Mogelijk wordt hierdoor ook minder 

geïnvesteerd door overheidsbedrijven. Het betekent dus vooral een verschuiving van 

middelen van het ene deel van de overheid naar het andere en dat ten koste van een 

verhoging van de administratieve lastendruk van de Belastingdienst en de betreffende 

overheidsbedrijven.  

 

Graag zagen de leden van de PVV-fractie een fundamentele uitleg van het doel van deze 

belastingmaatregelen èn van de noodzaak tot de haast met de invoering. Het laatste 

afgezet tegen het laten voortduren van de erbarmelijke concurrentievervalsende 

belastingmaatregelen waaronder de ondernemers in de grensstreek gebukt gaan.  

 

Na lezing van uw voornemen het vpb-wetsvoorstel op Prinsjesdag in te dienen wil de 

commissie, op aangeven van de fractie van de SP, onder uw aandacht brengen dat vanuit 

deze Kamer altijd sterk wordt bepleit indiening van fiscale wetsvoorstellen zoveel mogelijk 

te spreiden over het parlementaire jaar, uit het oogpunt van spreiding van werklast. Deze 

zware werklast doet zich jaarlijks voor in de laatste weken van het kalenderjaar, inclusief de 

strak geplande behandeling van het Belastingplan met annexe wetsvoorstellen. Uw 

ambtsvoorganger heeft toegezegd deze gewenste spreiding goed in het oog te houden. 

Graag ziet de commissie dat u deze praktijk voortzet.  

 

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,  

P.H.J. Essers 

 

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN  

 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

 

Den Haag, 2 oktober 2014 

 

Bij brief van 26 mei 2014 heeft de voorzitter van de vaste commissie van Financiën in de 

Eerste Kamer mij namens de leden van de fracties van de PVV en de SP vragen gesteld over 

het, in de periode van 14 april 2014 tot en met 12 mei 2014 ter consultatie aangeboden, 

conceptwetsvoorstel over de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor 

overheidsondernemingen. In de brief word ik gevraagd te reageren na ommekomst van de 

consultatietermijn en indiening van het daadwerkelijke wetsvoorstel bij de Staten-Generaal. 

Met deze brief wil ik, na indiening van het wetsvoorstel op Prinsjesdag, graag meer 

duidelijkheid bieden en de door de leden gestelde vragen beantwoorden.  

 

De leden van de fractie van de PVV willen uitleg over het doel van deze 

belastingmaatregelen en de noodzaak van de haast met de invoering.  

 

In de afgelopen decennia zijn overheden zich in toenemende mate gaan bezighouden met 

commerciële activiteiten, met name ook als het gaat om het verrichten van diensten. Omdat 

overheidsondernemingen veelal niet zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting 

terwijl private ondernemingen dat in beginsel wel zijn, bestaan bij belanghebbenden, 

verschillende fracties in de Eerste en Tweede Kamer en de Europese Commissie (hierna: 

«Commissie») zorgen over mogelijke concurrentieverstoring. Om die reden wordt in het op 

16 september 2014 ingediende wetsvoorstel voorzien in gelijke 

vennootschapsbelastingregels voor ondernemingen die gelijke activiteiten uitvoeren. Dat is 
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het voornaamste doel van het wetsvoorstel; winsten van overheidsondernemingen op 

gelijke wijze in de heffing betrekken als private ondernemingen. Het wetsvoorstel beoogt 

niet om typische overheidstaken met vennootschapsbelasting te treffen, zo daarmee al 

winst zou worden gemaakt.  

 

Mede naar aanleiding van klachten van individuele burgers en bedrijven over de ongelijkheid 

op het gebied van de vennootschapsbelasting, is de Commissie begonnen met een 

onderzoek naar mogelijke staatssteun als gevolg van de huidige vormgeving van de 

vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen. Op 2 mei 2013 heeft het 

onderzoek van de Commissie geresulteerd in een zogenoemde uitnodiging tot het nemen 

van dienstige maatregelen. Het kabinet heeft de Commissie laten weten dat het kabinet de 

dienstige maatregelen aanvaardt en dat het, onder voorbehoud van parlementaire 

goedkeuring, voornemens is de vennootschapsbelasting zodanig aan te passen dat een 

gelijk speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen wordt 

gewaarborgd. De Commissie heeft op 9 juli 2014 besloten een zogenoemde formele 

onderzoeksprocedure in te leiden. De formele onderzoeksprocedure is gestart omdat 

Nederland de dienstige maatregelen volgens de Commissie niet onvoorwaardelijk heeft 

geaccepteerd en richt zich op de huidige vormgeving van de vennootschapsbelastingplicht 

voor overheidsondernemingen. In juli 2014 was er nog geen wetsvoorstel bij de Tweede 

Kamer ingediend en kon de Commissie van het wetsvoorstel nog geen formele appreciatie 

geven. Desalniettemin heeft de Commissie in mijn ogen met de formele 

onderzoeksprocedure een duidelijk signaal afgegeven dat haast dient te worden gemaakt 

met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen.  

 

In het besluit tot opening van de formele onderzoeksprocedure heeft de Commissie 

voorlopig geconcludeerd dat er in de huidige Wet op de vennootschapsbelasting 1969 

(hierna: «Wet Vpb») sprake is van bestaande staatssteun voor overheidsondernemingen in 

Nederland die niet verenigbaar meer is met de interne markt. Indien de definitieve conclusie 

van de formele onderzoeksprocedure vergelijkbaar is met deze voorlopige conclusie, zal de 

huidige Wet Vpb moeten worden aangepast en zal alle onrechtmatige «steun» die gegeven 

wordt in de periode tussen de definitieve conclusie en de aanpassing van de Wet dienen te 

worden teruggevorderd. Op de Commissie rust een inspanningsverplichting (geen 

resultaatsverplichting!) om een formele onderzoeksprocedure binnen 18 maanden af te 

ronden en tot een definitief oordeel te komen. In deze situatie zou dat betekenen dat dit 

oordeel in januari 2016 te verwachten valt. Hierdoor wordt in de ogen van het kabinet eens 

te meer onderstreept dat 1 januari 2016 voor de Commissie een harde datum is. Indien de 

Wet Vpb dan nog niet aangepast is, zullen alle overheidsondernemingen de vanaf dat 

moment de door hen verkregen steun, in de vorm van de vrijstelling voor de 

vennootschapsbelasting, met wettelijke rente moeten terugbetalen. Het kabinet acht dat 

allerminst een aantrekkelijk scenario. Dit vanwege de directe financiële gevolgen voor 

belanghebbenden, maar ook vanwege de ingewikkelde en tijdrovende taak van het 

berekenen van de gegeven staatssteun voor belanghebbenden en de Belastingdienst. Het 

kabinet is er veel aan gelegen niet in een terugvorderingssituatie terecht te komen.  

 

Daarnaast acht het kabinet een zo lang mogelijke implementatieperiode van zeer groot 

belang. Deze implementatieperiode kan een aanvang nemen zodra beide Kamers der 

Staten-Generaal met dit wetsvoorstel hebben kunnen instemmen. De implementatieperiode 

is belangrijk omdat de modernisering van de vennootschapsbelasting een omvangrijke 

groep overheidslichamen treft. Overheden zijn niet zoals private ondernemingen gewend 

aan toepassing van de vennootschapsbelasting en zullen zich, zeker in de initiële fase, 

inspanningen moeten getroosten om zich het begrippenkader en de benodigde 

administratieve inrichting eigen te maken. Daarnaast ziet ook de Belastingdienst zich 

geconfronteerd met een toename van de uitvoeringslasten. Tijdens deze 
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implementatieperiode hebben zowel belanghebbenden als de Belastingdienst de 

gelegenheid om de implicaties van het wetswijziging te inventariseren, de administratieve 

systemen en de organisatie op orde te krijgen alsmede (voor)overleg te voeren over 

eventuele fiscale vraag- en discussiepunten.  

 

Om bovengenoemde redenen hoopt het kabinet dat de beide Kamers der Staten-Generaal 

bereid zijn het wetgevingsproces zo spoedig mogelijk af te ronden. De Tweede Kamer heeft 

inmiddels, conform het verzoek van het kabinet2, de intentie uitgesproken de behandeling 

van het wetsvoorstel voor het kerstreces 2014 af te ronden. De behandeling van het 

wetsvoorstel in de Eerste Kamer der Staten-Generaal komt, mits de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal in meerderheid met het voorstel in zal kunnen stemmen, derhalve pas 

begin 2015 aan de orde. Zodoende wordt naar mijn mening de door de leden van de fractie 

van de SP genoemde spreiding van de werklast gewaarborgd. Wel maak ik van de 

gelegenheid gebruik om uw Kamer, met het oog op een zo lang mogelijke 

implementatieperiode, in overweging te geven de behandeling van dit wetsvoorstel in het 

eerste kwartaal van 2015 plaats te laten vinden. Zodra het wetsvoorstel door de Tweede 

Kamer is aanvaard, zouden wij u dan ook graag een technische briefing aanbieden, hetgeen 

mogelijk kan bijdragen aan de parlementaire behandeling. De nieuwe regels worden, zoals 

voorgesteld in het wetsvoorstel, van toepassing voor boekjaren die aanvangen op of na 1 

januari 2016.  

 

Met bovenstaande hoop ik, in antwoord op de vraag van de leden van de fractie van de PVV, 

duidelijk gemaakt te hebben waarom er een noodzaak is haast te maken met dit 

wetsvoorstel.  

 

Ten slotte zie ik dit wetsvoorstel los van het naar de mening van de leden van de fractie van 

de PVV ongelijke speelveld voor ondernemers in de grensstreek op het gebied van 

ondermeer de accijnzen. De zorgen over de effecten voor ondernemers in de grensstreek 

van de accijnsverhogingen op diesel en LPG, hebben de leden van de fractie van de PVV in 

de Eerste en Tweede Kamer diverse keren naar voren gebracht. U kent mijn reactie daarop. 

Voor zover ik kan overzien, zijn hierbij geen ondernemingen van overheden betrokken en 

gaat het hier om een andere belasting. Ik zie geen aanleiding om de accijnswetgeving in 

verbinding te brengen met het onderhavige wetsvoorstel over vennootschapsbelasting.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

De Staatssecretaris van Financiën,  

E. Wiebes 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 23 

 

De leden van de fractie van de SP vragen het kabinet de in hun woorden vage metafoor 

«gelijk speelveld» niet meer te gebruiken en te vervangen door een andere term. Het 

vervangen van de rechtstreeks op «level playing field» terug te voeren term «gelijk 

speelveld» is naar de mening van het kabinet niet aan de orde. Het is naar de mening van 

het kabinet duidelijk dat in dit geval met de term «gelijk speelveld» wordt bedoeld aan te 

geven dat het voor de vennootschapsbelasting in beginsel niet uit zou moeten maken of een 

onderneming wordt gedreven door een private partij of een (mede)overheid. 

 

 

 

 

Spoedige afronding 

Gelijk speelveld 
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2.4.2 Belastingplicht 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 9 

 

4.1. Belastingplicht  

 

Het algemene uitgangspunt met betrekking tot de belastingplicht van directe en indirecte 

overheidsondernemingen wordt in dit wetsvoorstel omgekeerd ten opzichte van de huidige 

situatie. Thans geldt, kort gezegd, voor overheidsondernemingen dat zij «niet 

belastingplichtig zijn, tenzij». De invulling van «tenzij» is vormgegeven door het opnemen 

van een lijst met belaste activiteiten en een lijst van met naam genoemde lichamen in de 

Wet Vpb 1969. De «tenzij» is aldus ingevuld met een relatief gesloten norm. In het 

voorliggende wetsvoorstel geldt een tegenovergesteld uitgangspunt voor 

overheidsondernemingen, waardoor «niet belastingplichtig, tenzij» wordt vervangen door 

«belastingplichtig, tenzij», waarbij de «tenzij» is vormgegeven door het opnemen van 

verschillende vrijstellingen.  

 

Door voor de belastingplicht van publiekrechtelijke rechtspersonen aan te sluiten bij de 

aanwezigheid van een onderneming, hoeven de te belasten activiteiten niet verplicht in een 

privaatrechtelijke rechtspersoon te worden ondergebracht. Dat had wel moeten gebeuren in 

de indirecte ondernemingsvariant, zoals beschreven in de begeleidende brief70 bij de op 11 

mei 2012 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal verstuurde notitie. In die brief heeft 

het kabinet een voorkeur voor die variant uitgesproken. In antwoord op de Kamervragen 

van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de heren De Vries en Groot (beiden 

PvdA)71 is echter aangekondigd dat het kabinet zijn eerdere voorkeur voor de indirecte 

ondernemingsvariant – mede naar aanleiding van de met de diverse publiekrechtelijke 

lichamen gevoerde inventarisatiegesprekken – heeft herzien ten faveure van de in dit 

wetsvoorstel neergelegde benadering. 

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 7-10 

 

Belastingplicht 

 

De leden van de fractie van de SP vragen of de huidige Wet Vpb 1969 niet meer 

duidelijkheid geeft over de belastingplicht van overheidsondernemingen dan het onderhavig 

wetsvoorstel. Onder de huidige Wet Vpb 1969 is een direct overheidsbedrijf alleen 

vennootschapsbelastingplichtig voor zover de werkzaamheden van de onderneming onder 

de in de wet opgenomen (limitatieve) opsomming van belaste bedrijfsactiviteiten vallen. 

Indirecte overheidsbedrijven zijn eveneens vennootschapsbelastingplichtig voor zover de 

werkzaamheden van het lichaam onder deze (limitatieve) opsomming van belaste 

bedrijfsactiviteiten vallen, dan wel voor zover zij specifiek met naam in de Wet Vpb 1969 

worden genoemd (daaronder begrepen de deelnemingen van deze met naam genoemde 

bedrijven). De huidige regeling voor de vennootschapsbelastingplicht van 

overheidsondernemingen sluit niet meer aan bij de huidige verschijningsvorm van de 

overheid. Dit betreft in het bijzonder de mogelijke concurrentieverstoring als gevolg van de 

verschillen in behandeling tussen de activiteiten van publieke ondernemingen enerzijds 

                                                
70

  Kamerstukken II 2011/12, 31 213, nr. 7. In de bijlage (de notitie) wordt ingegaan op de zogenoemde 

directe ondernemingsvariant. 
71

  Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr. 1357. 
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(vaak onbelast) en private ondernemingen anderzijds (belast). Verschillende fracties in de 

Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal hebben hierover de afgelopen jaren hun 

bezorgdheid geuit. Daarnaast verricht de EC al geruime tijd onderzoek naar mogelijke 

staatssteun als gevolg van de huidige vormgeving van de vennootschapsbelastingplicht voor 

overheidsondernemingen. Aanleiding voor dat onderzoek zijn onder andere klachten van 

individuele burgers en bedrijven geweest. Dit onderzoek heeft vooralsnog geresulteerd in 

een zogenoemde uitnodiging tot het nemen van dienstige maatregelen. Het kabinet heeft 

de EC laten weten dat het deze dienstige maatregelen aanvaardt en dat het, onder 

voorbehoud van parlementaire goedkeuring, de Wet Vpb 1969 zal aanpassen. De vraag van 

deze leden gaat naar de mening van het kabinet dan ook voorbij aan voornoemde 

ontwikkelingen. Het kabinet heeft beleidsmatig en juridisch niet de ruimte (of mogelijkheden 

om die ruimte te bepleiten) om de door de leden van de fractie van de SP genoemde 

afweging te maken.  

 

De leden van de fractie van de SP vragen naar een uitputtend overzicht van 

overheidsondernemingen die op dit moment niet belastingplichtig zijn en door het 

onderliggende wetsvoorstel wel belastingplichtig worden. In antwoord hierop merk ik op dat 

uit de ambtelijke inventarisatie, die er van de (organisatie van de) verschillende 

economische activiteiten van medeoverheden en departementen is gemaakt, is gebleken 

dat overheden niet alleen een veelheid aan activiteiten ontplooien maar daarnaast die 

activiteiten op allerlei verschillende manieren hebben georganiseerd. Het uitputtend 

benoemen van (verschijningsvormen van) overheidsondernemingen (en 

samenwerkingsvormen) die door de wijzigingen in het voorliggende wetsvoorstel in de 

heffing van de vennootschapsbelasting worden betrokken, is naar de mening van het 

kabinet dan ook niet mogelijk. Dit is tevens sterk afhankelijk van feiten en omstandigheden 

van het specifieke geval.  

 

De leden van de fractie van het CDA vragen waarom er in onderhavig wetsvoorstel voor 

directe overheidsondernemingen andere regels gelden dan voor indirecte 

overheidsondernemingen. De Orde vraagt waarom privaatrechtelijke overheidslichamen 

niet alleen belastingplichtig worden voor zover zij een onderneming drijven. Ik merk op dat 

het wetsvoorstel er in eerste instantie toe strekt om een gelijk speelveld op het gebied van 

de vennootschapsbelasting tussen private ondernemingen en overheidsondernemingen te 

creëren. Voor wat betreft directe overheidsondernemingen geldt in het wetsvoorstel als 

uitgangspunt dat belastingplicht ontstaat voor zover de activiteiten een (materiële) 

onderneming in de zin van de Wet IB 2001 vormen. Met deze benadering sluit het 

wetsvoorstel aan bij de belastingplicht voor stichtingen en verenigingen, waarbij naar 

hetzelfde (materiële) ondernemingsbegrip wordt gekeken. Een daarmee vergelijkbare 

benadering ligt voor de hand omdat, net zoals de meeste (private) stichtingen en 

verenigingen, publiekrechtelijke rechtspersonen veelal zonder winstoogmerk activiteiten 

verrichten en eventuele winsten niet kunnen worden uitgedeeld aan belanghouders. 

Indirecte overheidsondernemingen in de vorm van een stichting of vereniging worden 

verder uiteraard op dezelfde manier behandeld in onderhavig wetsvoorstel. Zij zijn slechts 

belastingplichtig voor zover zij een onderneming drijven. Indirecte 

overheidsondernemingen in de vorm van een nv of een bv zullen, net als private 

ondernemingen in de vorm van een nv of een bv, integraal belastingplichtig worden, omdat 

deze rechtsvormen op basis van een wetsfictie geacht worden een onderneming te drijven 

met behulp van hun gehele vermogen.72 Een benadering waarbij de belastingplicht van 

indirecte overheidsondernemingen in de vorm van nv’s of bv’s zou aansluiten bij de 

vormgeving van de belastingplicht voor directe overheidsondernemingen, zou ook 

                                                
72

  Artikel 2, vijfde lid van de Wet Vpb 1969. 
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negatieve uitstralingseffecten (kunnen) hebben naar de wijze waarop privaat gehouden nv’s 

en bv’s in de vennootschapsbelasting worden betrokken. Ten aanzien van de vraag van de 

leden van de fractie van het CDA of het verschil in behandeling tussen directe en indirecte 

overheidsondernemingen ertoe zou kunnen leiden dat overheden fiscaal gestimuleerd 

worden om de ene activiteit zelf te verrichten en de andere activiteit onder te brengen in 

een privaatrechtelijke rechtspersoon merk ik het volgende op. De in het wetsvoorstel 

opgenomen vennootschapsbelastingplicht gaat uit van de voor de activiteiten gekozen 

rechtsvorm. De gekozen rechtsvorm rechtvaardigt in die zin altijd de behandeling voor de 

Wet Vpb 1969, of het nu gaat om een publiekrechtelijk of privaatrechtelijk 

overheidslichaam. Daarnaast zijn overheden niet altijd vrij om te bepalen of zij een bepaalde 

activiteit onderbrengen in een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon; 

hiervoor gelden wettelijke beperkingen.  

 

De leden van de fractie van het CDA vragen of de directe en indirecte 

overheidsondernemingen een fiscale eenheid kunnen vormen. De Orde stelt een 

vergelijkbare vraag.  

Het wetsvoorstel beoogt overheidsondernemingen op gelijke wijze als private 

ondernemingen in de vennootschapsbelastingheffing te betrekken. Het kabinet ziet een 

directe overheidsonderneming waaraan de aandelen van een indirecte 

overheidsonderneming in de vorm van een bv of nv kunnen worden toegerekend, als 

vergelijkbaar met een onderneming van een private stichting of vereniging waaraan de 

aandelen van een bv of nv kunnen worden toegerekend. In laatstgenoemde situatie is er 

geen fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting mogelijk. Stichtingen en verenigingen 

zijn, in tegenstelling tot nv’s en bv’s, rechtspersonen die niet zijn ingericht op het maken van 

winst waardoor een geconsolideerde behandeling in de vennootschapsbelasting op basis 

van een fiscale eenheid niet voor de hand ligt. Door tussen een directe onderneming van 

een publiekrechtelijk rechtspersoon (die gelijkenis vertoont met stichtingen en 

verenigingen) en diens indirecte ondernemingen wel een fiscale eenheid toe te staan, zou er 

op dit punt een ongelijk speelveld ontstaan. Dit vindt het kabinet onwenselijk. Directe en 

indirecte overheidsondernemingen kunnen daarom, net als stichtingen en verenigingen, 

met hun bv’s of nv’s geen fiscale eenheid vormen.  

 

De leden van de fractie van het CDA vragen of er veelvoorkomende activiteiten zijn bij 

gemeenten die (bijna) nooit een onderneming vormen, die een onderneming vormen maar 

(bijna) altijd zijn vrijgesteld of een onderneming vormen en belastingplichtig zijn voor de 

vennootschapsbelasting. Indien dit het geval is vragen zij het kabinet een lijst te verschaffen 

met deze activiteiten en de bijbehorende kwalificatie voor de belastingplicht.  

Gemeenten oefenen een veelheid aan taken en bevoegdheden uit op basis van een scala 

aan wet- en regelgeving. Ten aanzien van bepaalde taken kan op voorhand gesteld worden 

dat het activiteiten zijn waarbij niet snel wordt voldaan aan alle cumulatieve criteria van de 

ondernemingstoets of dat, als dat toch het geval is, een beroep op een vrijstelling mogelijk 

is omdat met deze activiteiten niet in concurrentie wordt getreden met marktpartijen. 

Gedacht kan hierbij worden aan activiteiten zoals het legen van prullenbakken langs de 

openbare weg, de handhaving van de openbare orde en veiligheid, de afgifte van 

identiteitsbewijzen en het voltrekken van huwelijken. Door de diversiteit van de activiteiten 

en de verschillende verschijningsvormen waarin deze activiteiten zijn ondergebracht, acht 

het kabinet het echter niet wenselijk een (niet-limitatieve) lijst te verschaffen met een 

standaardkwalificatie van deze activiteiten voor de belastingplicht. In plaats van 

duidelijkheid zou een dergelijke lijst juist kunnen leiden tot schijnzekerheid doordat steeds 

de feiten en omstandigheden van een geval bepalend zijn voor de vraag of tot 

belastingplicht gekomen wordt of niet. Volledigheidshalve wil ik hierbij nog opmerken dat 

het primaire doel van dit wetsvoorstel is om te voorzien in een gelijk speelveld in de 

vennootschapsbelasting in materiële zin voor private ondernemingen en 
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overheidsondernemingen. Het kabinet kiest daarom bewust niet voor uitbreiding van de 

thans in de wet opgenomen lijst met belastingplichtige overheidsondernemingen- en 

activiteiten, maar sluit aan bij het ondernemingsbegrip van de Wet IB 2001, dat thans ook 

gehanteerd wordt bij de belastingplicht voor stichtingen en verenigingen.  

De juridische vormgeving van activiteiten kan verder verschillen. Zo kan de gemeente 

ervoor kiezen om een activiteit op afstand te plaatsen of om een activiteit vanuit de eigen 

organisatie te verrichten. De juridische vormgeving is van belang voor de stappen die 

doorlopen moeten worden bij de beoordeling van de belastingplicht. Bij activiteiten verricht 

door de gemeente zelf dient op basis van de feiten en omstandigheden beoordeeld te 

worden of er sprake is van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, waarmee wordt 

deelgenomen aan het economische verkeer, met het oogmerk daarmee winst te behalen, 

welke winst ook redelijkerwijs verwacht kan worden.  

Kiest de gemeente ervoor om een activiteit onder te brengen in een bv of nv, dan is er op 

basis van de rechtsvorm bij wetsfictie sprake van integrale belastingplicht. In beginsel kan 

derhalve een verschil in fiscale behandeling voorkomen tussen directe 

overheidsondernemingen en privaatrechtelijke overheidsondernemingen (anders dan in de 

vorm van stichtingen en verenigingen). Alsdan zijn de algemene (objectieve) vrijstellingen er 

mede voor bedoeld om, in voorkomende gevallen, zo veel mogelijk recht te doen aan het 

uitgangspunt van het wetsvoorstel dat voor de fiscale behandeling van een 

overheidsonderneming er materieel zo min mogelijk onderscheid gemaakt wordt naar de 

wijze waarop de activiteiten juridisch zijn georganiseerd. Dit wil ik graag illustreren aan de 

hand van het voorbeeld van huisvuil. Zoals in de memorie van toelichting is vermeld, zal er 

in beginsel geen sprake zijn van deelname aan het economische verkeer wanneer de 

gemeente zelf binnen de gemeentegrenzen het huisvuil ophaalt en de bekostiging van deze 

taak voortvloeit uit de heffing en inning van een afvalstoffenheffing van huishoudens in de 

gemeente. Het voorgaande geldt ook als voor de bekostiging, de Orde vraagt hiernaar, 

(gedeeltelijk) een DIFTAR-systeem wordt gehanteerd of een daarmee vergelijkbaar systeem. 

Er is geen sprake van een af te zonderen prestatie aan een individuele afnemer, ondanks dat 

als gevolg van het gebruikte DIFTAR-systeem de door de burger betaalde bijdrage (mede) 

verband houdt met de hoeveelheid afval die opgehaald wordt. Of sprake is van een 

winststreven doet dan niet meer ter zake. Bij het ontbreken van deelname aan het 

economische verkeer wordt er geen onderneming gedreven en is er derhalve geen sprake 

van belastingplicht. Brengt de gemeente de dienst huisvuil daarentegen onder in een bv dan 

is deze vennootschap in beginsel integraal belastingplichtig. Mits aan de voorwaarden wordt 

voldaan, kan in dat geval echter een beroep gedaan worden op de vrijstelling voor quasi-

inbesteding waardoor dit materieel bezien gelijk wordt behandeld met een zuiver interne 

situatie.  

De leden van de fractie van het CDA vragen voorts naar een handvat dat een gemeente kan 

helpen bij de keuze voor de vormgeving van activiteiten. Bij de juridische vormgeving van 

bepaalde taken of activiteiten kunnen ook andere dan fiscale motieven een rol spelen. Het 

ligt in dit kader niet op de weg van het kabinet om uitspraken te doen over de wijze waarop 

activiteiten vormgegeven kunnen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brief van de staatssecretaris van Financiën 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 13, p. 1-3 

Rechtsvormneutraal 
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1. Stroomschema  

 

Bijgevoegd treft u in bijlage 1 het stroomschema aan voor de vennootschapsbelastingplicht 

voor overheidsondernemingen73. In dit schema is in het eerste blok weergegeven welke 

stappen zowel directe als indirecte overheidsondernemingen kunnen doorlopen om vast te 

stellen of sprake is van belastingplicht. Vervolgens is in het tweede blok van dit schema 

inzichtelijk gemaakt welke stappen doorlopen kunnen worden voor de toepassing van de 

verschillende algemene objectvrijstellingen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen.74 

 

 

                                                
73

  Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl. 
74

  Er wordt alleen ingegaan op de vrijstellingen zoals opgenomen in de voorgestelde artikelen 8e en 8f van de 

Wet Vpb 1969. Er wordt niet ingegaan op de specifieke vrijstellingen zoals opgenomen in de voorgestelde 

artikelen 6b, 6c en 8g van de Wet Vpb 1969. 
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2. Geen onderneming of wel onderneming met vrijstelling  

 

De heer Dijkgraaf heeft in het WGO gevraagd of het mogelijk is om in een algemene 

maatregel van bestuur (amvb) een lijst met activiteiten op te sommen die evident niet tot 

het betalen van vennootschapsbelasting (Vpb) zouden leiden. Inmiddels heeft hij een 

amendement van deze strekking ingediend.75 Kortheidshalve verwijs ik naar paragraaf 4 

van deze brief voor mijn beoordeling van dat amendement. Ik kan weliswaar begrip 

opbrengen voor de behoefte van de heer Dijkgraaf aan zo veel mogelijk richtinggevende 

duiding, maar – zoals in het WGO aan de orde is geweest – heb ik bezwaren tegen het 

gebruik van een amvb. In reactie op het voorgaande, alsmede naar aanleiding van 

gelijksoortige vragen van mevrouw Neppérus, de heer Groot, de heer Omtzigt, de heer 

Koolmees en de heer Van Vliet, heb ik tijdens het wetgevingsoverleg toegezegd bereid te 

zijn per brief een overzicht te verstrekken van activiteiten waarvoor het – naar de huidige 

inzichten – evident zal zijn dat daarover geen vennootschapsbelasting hoeft te worden 

betaald. Dat laatste houdt in dat de betreffende activiteiten hetzij geen onderneming 

vormen, hetzij onder een vrijstelling vallen waarbij niet wordt geopteerd om de vrijstelling 

buiten toepassing te laten. De onderstaande activiteiten zijn ontleend aan de memorie van 

toelichting en de nota naar aanleiding van het verslag. Ten behoeve van de leesbaarheid en 

kenbaarheid zijn deze activiteiten door middel van deze brief in één oogopslag te 

raadplegen. Volledigheidshalve merk ik bij wijze van algemeen voorbehoud op dat bij de 

beoordeling van een concrete casus, met inachtneming van alle relevante feiten en 

omstandigheden, zal moeten worden beoordeeld of de feitelijke activiteiten daadwerkelijk 

vallen onder de omschrijvingen van de activiteiten zoals opgenomen in onderstaande lijst.  

 

                                                
75
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Het gaat om de volgende activiteiten die worden verricht door publiekrechtelijke 

rechtspersonen en privaatrechtelijke overheidslichamen:  

- handhaven openbare orde;  

- 112-meldkamer;  

- brandbestrijding door de Brandweer;  

- rampenbestrijding;  

- crisisbeheersing;  

- luchtverkeersleiding;  

- waterbeheer;  

- rioolbeheer;  

- algemene infectieziektebestrijding;  

- drinkwatervoorziening aan huishoudens;  

- ophalen huisvuil binnen gemeente door gemeente zelf;  

- opruimen van zwerfafval en legen van prullenbakken langs de openbare weg in de 

gemeente, door de gemeente;  

- afgifte identiteitsbewijzen;  

- afgifte rijbewijzen;  

- voltrekken burgerlijke huwelijken;  

- heffen van rijksbelastingen en decentrale belastingen;  

- verlenen en handhaven van vergunningen en ontheffingen;  

- innen marktgelden;  

- parkeren op straat;  

- uit publieke middelen bekostigd (basis-, middelbaar en hoger) onderwijs;  

- werkzaamheden als academisch ziekenhuis (bijvoorbeeld basiszorg en topreferente 

zorg), en  

- activiteiten voor zover de publiekrechtelijke rechtspersoon die voor zichzelf uitvoert, 

bijvoorbeeld:  

- beveiliging,  

- post- en koeriersdiensten,  

- ict-diensten,  

- innen van rijksbelastingen of decentrale belastingen,  

- reprodiensten, en  

- schoonmaakdiensten.  

 

Mochten tijdens het implementatietraject andere activiteiten naar voren komen die als 

aanvullingen zouden kunnen dienen, zal ik deze delen. 

 

3. Specifieke casusposities  

 

De heer Omtzigt heeft gevraagd om in te gaan op de specifieke casusposities die hij tijdens 

het WGO heeft genoemd. Door op dergelijke geabstraheerde casusposities in te gaan 

bestaat, door de verschillende aannames, het risico op schijnzekerheid. Immers, de fiscale 

gevolgen van een specifiek geval zijn afhankelijk van feiten en omstandigheden. Het is aan 

de inspecteur en de (potentieel) belastingplichtige om hierover standpunten in te nemen in 

voorliggende gevallen. Niettemin ga ik bij wijze van uitzondering in bijlage 2 bij deze brief in 

op de door heer Omtzigt naar voren gebrachte casusposities76. Hierbij past de kanttekening 

dat de uiteindelijke conclusie afhangt van de feiten en omstandigheden van het betreffende 

geval. Alvorens ik de vingeroefening verricht, merk ik op dat ik er vanuit ben gegaan dat 

deze activiteiten worden verricht vanuit een publiekrechtelijke rechtspersoon. Dit 

uitgangspunt leidt ertoe dat eerst getoetst dient te worden of door het verrichten van de 
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door de heer Omtzigt genoemde activiteit sprake is van het drijven van een onderneming 

alvorens bezien kan worden of sprake is van een vrijstelling. Van een onderneming is sprake 

in geval van een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal waarmee aan het 

economische verkeer wordt deelgenomen met het (in de jurisprudentie geobjectiveerde) 

oogmerk om winst te behalen, welke winst ook redelijkerwijs te verwachten valt. Deze toets 

betreft drie cumulatieve criteria. Wordt aan één hiervan niet voldaan dan is geen sprake van 

een onderneming.  

 

Onderdeel van de ondernemingstoets is de beoordeling of, in geval van meerdere 

activiteiten, de activiteiten die de publiekrechtelijke rechtspersoon uitoefent naar hun aard 

verschillen, maar wel sterk met elkaar zijn verweven. Deze toets wordt ook al toegepast bij 

de constatering van een of meer ondernemingen voor stichtingen en verenigingen alsmede 

bij winstgenieters in de inkomstenbelasting. De feiten en omstandigheden van een geval zijn 

hierbij bepalend. Uit jurisprudentie kan worden afgeleid dat in de beoordeling in elk geval 

kan worden meegenomen of en zo ja, in hoeverre, de ene activiteit vanuit organisatorisch 

oogpunt en vanuit het oogpunt van ruimtelijke vormgeving en gelet op de aard van de 

activiteit, al dan niet losstaat van de andere activiteit. Afhankelijk van de verwevenheid van 

de activiteiten kan vervolgens ten aanzien van verschillende activiteiten tezamen of van 

activiteiten afzonderlijk bezien worden of sprake is van een onderneming. 

 

Bijlage 2: Specifieke casusposities 

 

In onderdeel I van deze bijlage wordt ingegaan op verschillende door de heer Omtzigt 

tijdens het WGO benoemde casusposities waarover hij wil weten of het mogelijk is aan te 

geven of al dan niet sprake is van Vpb-plicht. In onderdeel II van deze bijlage wordt ingegaan 

op de door de heer Omtzigt gevraagde gevolgen voor de waardering van onroerende zaken 

bij aanvang van de belastingplicht voor grondbedrijven. 

 

Onderdeel I 

 

Zuiveren van afvalwater en restproducten 

Bij het proces van zuiveren van afvalwater wordt fosfaat gewonnen en wordt energie 

opgewekt. Beide restproducten kunnen worden verkocht waardoor inkomsten kunnen 

worden gegenereerd. Ik ga er in deze bijlage vanuit dat feiten en omstandigheden 

rechtvaardigen dat het zuiveren van afvalwater, het winnen van fosfaat en het opwekken 

van energie zodanig met elkaar verweven zijn dat deze in hun geheel dienen te worden 

beoordeeld voor de vraag of sprake is van een onderneming. Zowel de inkomsten die zijn 

toe te rekenen aan het zuiveren van afvalwater, als de inkomsten die zijn toe te rekenen aan 

de verkoop van energie en fosfaat dienen in dat geval te worden betrokken bij de vraag of is 

voldaan aan het winstoogmerk, derhalve of sprake is van het structureel behalen van 

overschotten. Indien geconstateerd wordt dat structureel overschotten worden behaald – en 

overigens ook aan alle andere voorwaarden voor het drijven van een onderneming is 

voldaan – is sprake van een onderneming en daarmee van belastingplicht. Daaropvolgend 

kan bezien worden of de vrijstelling voor overheidstaken van toepassing is. Indien sprake is 

van een overheidstaak waarmee niet in concurrentie wordt getreden, is sprake van een 

vrijstelling. Indien de activiteiten afzonderlijk dienen te worden beoordeeld, zal ten aanzien 

van de afvalwaterzuiveringactiviteiten ook het criterium van deelname aan het economisch 

verkeer aandacht behoeven. 

 

Indien ten aanzien van de verkoop van industrieel water aan de hand van de feiten en 

omstandigheden mag worden geconcludeerd dat sprake is van een onderneming (of 

tezamen met een andere activiteit van het waterschap opgaat in een andere onderneming), 

ontstaat hiervoor in beginsel belastingplicht. Het betreft hier, voor zover bekend, geen 

Afvalwaterzuivering 
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overheidstaak waardoor geen gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling voor 

overheidstaken. Ook de andere vrijstellingen die in dit wetsvoorstel zijn opgenomen, lijken 

ten aanzien van deze activiteit geen soelaas te kunnen bieden. 

 

Heffen en invorderen van belastingen 

Bij het heffen en invorderen van belastingen is veelal geen sprake van een onderneming (in 

het geval de heffing en inning van belasting uitsluitend voor en door de heffingsbevoegde 

publiekrechtelijke rechtspersoon wordt verricht) ofwel zal gebruik kunnen worden gemaakt 

van de vrijstelling voor quasi-inbesteding dan wel de vrijstelling voor samenwerking. 

 

Uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken 

De gemeente is belast met de bepaling, de vaststelling en de verstrekking van de waarde 

van in Nederland gelegen onroerende zaken. Hiertoe moeten de onroerende zaken 

getaxeerd worden. Voor zover de gemeente deze taxaties verricht ten behoeve van de in de 

eigen gemeente gelegen onroerende zaken, is geen sprake van deelname aan het 

economische verkeer. Indien de gemeente voor een andere gemeente tegen betaling 

taxaties verricht, kan sprake zijn van het drijven van een onderneming. Dat laatste is echter 

afhankelijk van feiten en omstandigheden van het specifieke geval. 

 

Toltunnel Dordtse Kil 

De Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel de Dordtse Kil is een openbaar lichaam 

met publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid. Voor de vennootschapsbelasting zal daarom 

eerst bezien dienen te worden of dit openbaar lichaam een onderneming drijft. Indien 

sprake is van het behalen van overschotten – en overigens ook is voldaan aan de andere 

voorwaarden – zal sprake zijn van het drijven van een onderneming door het openbare 

lichaam. Die beoordeling is echter aan de inspecteur. Stel dat mag worden aangenomen dat 

het Wegschap een onderneming drijft, kan vervolgens worden bezien of eventueel gebruik 

kan worden gemaakt van een vrijstelling. In dit geval zal zeer waarschijnlijk moeten worden 

getoetst of de vrijstelling voor overheidstaken toepassing kan vinden. Gelet op hetgeen in 

de eerdergenoemde gemeenschappelijke regeling is opgenomen ten aanzien van de 

activiteiten hiervan, lijken de taken van het Wegschap te kwalificeren als een overheidstaak. 

Alvorens de vrijstelling voor overheidstaken toegepast kan worden, zal bezien dienen te 

worden of het Wegschap in concurrentie treedt met andere ondernemingen. Hierbij dringt 

zich de vergelijking op met het in de memorie van toelichting opgenomen voorbeeld van 

N.V. Westerscheldetunnel.77 

 

Kindertheater 

In de nota naar aanleiding van het verslag is ingegaan op een casuspositie van een 

kindertheater. Er bestaat, zo begrijp ik de opmerking van de heer Omtzigt, onduidelijkheid 

of al dan niet sprake is van het drijven van een onderneming in de situatie dat het 

kindertheater, met het oog op een zo groot mogelijke doelgroep, zijn toegangsprijzen zo 

laag mogelijk houdt. Indien de lage prijzen ertoe leiden dat, bij gebrek aan het structureel 

behalen van overschotten, geen sprake is van een winstoogmerk, is geen sprake van een 

onderneming en ontstaat geen belastingplicht. Wanneer een verhoging van de prijzen ertoe 

leidt dat structureel overschotten worden behaald, wordt voldaan aan het winstoogmerk 

waardoor tot een onderneming wordt geconcludeerd met een bijbehorende 

vennootschapsbelastingplicht. Van een vrijstelling lijkt in dat geval tevens geen sprake te 

kunnen zijn. 

 

 

                                                
77

  Kamerstukken II, 2014/15, 34 003, nr. 3, blz. 52 

Belastingheffing en -

-invordering 

Uitvoering Wet WOZ 

Toltunnel 

Kindertheater 



   

51   Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen 

Kredietverlening en uitstel van betaling van een belastingschuld 

Het verlenen van uitstel van betaling is een activiteit die opgaat in c.q. ondersteunend is 

aan het heffen en invorderen van belastingen. De overheid verleent hier geen krediet als 

financiële instelling, maar verricht eerder een activiteit om haar vordering voldaan te 

krijgen. Er spelen hier geen zakelijke motieven en het uitstel van betaling zal, in 

tegenstelling tot kredietverlening van commerciële partijen, niet tot overschotten leiden. 

Voor het overige zij verwezen naar hetgeen hiervoor is opgenomen onder ‘Heffen en 

invorderen van belastingen’. 

 

Verstrekken van leningen aan medeoverheden 

Bij het verstrekken van leningen dient op basis van het leerstuk van vermogensetikettering 

te worden bepaald of de gelden die worden verstrekt al dan niet behoren tot het vermogen 

van een onderneming. Indien dit het geval is, worden de inkomsten die met het verstrekken 

van leningen worden behaald, gerekend tot de inkomsten van de onderneming en daarmee 

in de belastingheffing betrokken. Ook zijn er situaties denkbaar dat het verstrekken van 

leningen op zichzelf al leidt tot de conclusie dat sprake is van een onderneming. Ook in deze 

laatste gevallen worden de inkomsten die worden behaald met het verstrekken van de 

leningen in de belastingheffing betrokken. Indien de gelden niet zijn aan te merken als 

ondernemingsvermogen, zal geen sprake zijn van heffing van vennootschapsbelasting. 

 

Schatkistbankieren 

Voor de Staat lijkt bij schatkistbankieren geen sprake te zijn van het drijven van een 

onderneming omdat naar verwachting niet zal worden voldaan aan het winstoogmerk. 

 

Vastgoed 

Ook bij vastgoed zal, voor de beantwoording van de vraag of inkomsten die worden 

verkregen uit vastgoed in de belastingheffing worden betrokken, op basis van het leerstuk 

van vermogensetikettering bezien dienen te worden of het vastgoed behoort tot 

ondernemingsvermogen. Indien dat het geval is worden de inkomsten behaald uit het 

vastgoed in de belastingheffing betrokken. Ook zijn er situaties denkbaar dat activiteiten 

ten aanzien van vastgoed op zichzelf al leiden tot de conclusie dat sprake is van een 

onderneming. Ook in deze laatste gevallen worden de inkomsten die worden verkregen uit 

het vastgoed in de belastingheffing betrokken. Indien het vastgoed niet is aan te merken als 

ondernemingsvermogen, zal geen sprake zijn van heffing van vennootschapsbelasting. 

 

Peuterspeelzalen en voorschoolse educatie 

Ook voor deze activiteiten dient beoordeeld te worden of sprake is van een onderneming. 

Ervan uitgaande dat ook aan de overige twee cumulatieve voorwaarden is voldaan, zal in 

het geval van duurzaam behalen van overschotten sprake zijn van het drijven van een 

onderneming. Met inachtneming van de feiten en omstandigheden van het specifieke geval 

zal bezien moeten worden of de activiteiten van peuterspeelzalen en de activiteiten op het 

gebied van voorschoolse educatie aangemerkt kunnen worden als het geven van onderwijs. 

Indien dat wel het geval is, kan, onder voorwaarden, van de onderwijsvrijstelling gebruik 

worden gemaakt. Indien de activiteiten niet mogen worden aangemerkt als het verrichten 

van onderwijs, zal geen aanspraak kunnen worden gemaakt op de onderwijsvrijstelling. Naar 

alle waarschijnlijkheid zal in dat geval eveneens geen aanspraak kunnen worden gemaakt op 

andere in het wetsvoorstel opgenomen algemene 

vrijstellingen. 
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Onderdeel II 

 

Grondbedrijven 

Uit de vraagstelling van de heer Omtzigt tijdens het WGO mag worden opgemaakt dat hij 

ervan uitgaat dat grondbedrijven als gevolg van het onderhavige wetsvoorstel 

belastingplichtig worden. Uitgaande van die veronderstelling dient door het grondbedrijf 

inderdaad een openingsbalans te worden opgesteld per de datum dat die belastingplicht 

aanvangt (1 januari 2016). De activa en passiva worden per de datum dat de belastingplicht 

aanvangt, gewaardeerd tegen de waarde in het economische verkeer. Hiermee wordt bereikt 

dat waardeontwikkelingen die zijn toe te rekenen aan de periode voorafgaand aan de 

belastingplicht niet worden toegerekend aan de belaste periode. De waardeontwikkelingen 

die – al dan niet als gevolg van werkzaamheden die worden verricht aan de grond – zijn toe 

te rekenen aan de periode na aanvang van de belastingplicht, worden in het algemeen in de 

vennootschapsbelastingheffing betrokken wanneer zij worden gerealiseerd. De waardering 

van de activa en passiva naar de waarde in het economische verkeer als gevolg van de 

aanvang van de belastingplicht van een grondbedrijf is niet anders dan – bijvoorbeeld als 

gevolg van een zetelverplaatsing – de fiscale gevolgen bij de aanvang van een 

belastingplicht van een private onderneming. Deze private onderneming dient ook op het 

moment van zetelverplaatsing haar activa en passiva te waarderen op de waarde in het 

economische verkeer, waardoor ook in dit geval alleen de ontwikkelingen die plaatsvinden 

na aanvang van de belastingplicht op het oment 

van realiseren aan vennootschapsbelasting onderworpen zijn.  

 

Als gevolg van de marktontwikkelingen op het gebied van onroerende zaken van de 

afgelopen jaren, kan ik mij voorstellen dat de huidige aanstaande 

vennootschapsbelastingplicht, waar grondbedrijven ook mee te maken kunnen krijgen, 

wellicht – ook – in de tijd als ongelukkig wordt ervaren. Ik zie echter, gelet op het wettelijke 

fiscale kader en het nagestreefde gelijke speelveld, geen mogelijkheden om voor 

grondbedrijven – of andere overheidsondernemingen waar dit soort situaties zich als gevolg 

van marktwerking hebben voorgedaan – een uitzondering te maken. 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 17-20 

 

Staatssecretaris Wiebes: Voorzitter. 

(…) 

Op zich zou het dan gemakkelijk zijn – en veel leden suggereren dat ook – om een lijst te 

maken. Dat scheelt uitzoekwerk en dan weten we waar we aan toe zijn. Dan staat er op de 

lijst een activiteit, bijvoorbeeld zwembaden, en dan weten we dat die activiteit vrijgesteld is. 

Dat zou mooi zijn, maar als we dat doen, zondigen we eigenlijk tegen onze eigen wet. De 

Europese verordening gaat ervan uit dat iets Vpb-plichtig is afhankelijk van de feiten en de 

omstandigheden. Die kunnen verschillen. Wanneer een gemeentezwembad structurele 

overschotten heeft, ontstaat er een heel andere situatie voor de Vpb dan met een zwembad 

dat verlieslatend is of zelfs kostendekkend. Dat maakt nogal wat uit. Een ander voorbeeld 

zijn de parkeergarages. We weten allemaal dat er parkeergarages zijn die structureel 

verlieslatend zijn en dat weer andere structureel winstgevend zijn. Dat maakt nogal wat uit. 

Dat soort dingen op die lijst zetten, zou al gauw leiden tot grote ongelukken in het verdere 

traject. Dan zijn we namelijk dingen digitaal aan het veronderstellen terwijl ze niet digitaal 

zijn.  

Er zijn natuurlijk wel activiteiten die naar de inschattingsmogelijkheden van vandaag 

behoorlijk digitaal zijn. Ik noem de afgifte van paspoorten en rijbewijzen. Het voltrekken van 

huwelijken is vooralsnog niet gemakkelijk als een Vpb-plichtige activiteit te veronderstellen. 

Weinigen maken daar winst op. Dat geldt trouwens ook voor de huwelijkskandidaten zelf. 

Grondbedrijf 

Lijst activiteiten 

(AMvB) 
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Het handhaven van de openbare orde is ook niet een activiteit waar we ons dat gemakkelijk 

bij kunnen voorstellen. Maar ja, de specialisten zijn na een activiteit of drie, vier, vijf ook wel 

uitgepraat. Het zijn precies die vijf activiteiten die in de memorie van toelichting staan. 

Daarom staan ze daar ook in. Dan kun je daar nog een AMvB voor maken. Ik vraag me 

echter af of wij in Nederland een AMvB nodig hebben om met elkaar af te spreken dat de 

afgifte van rijbewijzen niet Vpb-plichtig is. Dat lijkt me echt overbodig. In de memorie van 

toelichting worden deze activiteiten als zodanig genoemd. Bijna alle andere activiteiten zijn 

minder digitaal. Het zou tot rare praktijken en problemen leiden als we die nader in een 

AMvB zouden benoemen. Sterker nog, als je daar activiteiten op zou zetten die niet evident 

niet-Vpb-plichtig zijn, krijg je de Commissie weer op je dak die zegt: nu waren jullie net niet 

meer het stoutste jongetje van de klas en dan willen jullie met dit soort bepalingen toch 

weer een beetje stout zijn. Het verhoudt zich niet met de wetgeving die we hebben, die zich 

baseert op feiten en omstandigheden. Het leidt tot uitspraken waarbij de inspecteur later 

luidruchtig moet gaan fronsen en het helpt niet tot meer duidelijkheid. Ik ben daar geen 

voorstander van. Bij de verdere implementatie willen we voor een aantal van die 

subsectoren wel duidelijker maken wanneer wel en wanneer niet een vrijstelling geldt. Ik 

noem het voorbeeld van het zwembad. Dat is dan meteen een handleiding: als je het zus 

inricht word je niet Vpb-plichtig en als je het zo inricht wellicht wel. Die duidelijkheid is 

sowieso verder in het traject nodig, maar die is absoluut complexer dan alleen maar een lijst 

in een AMvB.  

Dat is mijn antwoord – en misschien een beetje helaas – op de vragen van de heer Omtzigt. 

Hij wil graag duidelijkheid hebben voor waterleidingbedrijven, toltunnels, kindertheaters – 

bestaan ze nog? – en afvalwaterbedrijven gecombineerd met energieopwekking. Hij zegt dat 

het later tot problemen kan leiden als we daar nu geen uitsluitsel over kunnen geven. Ik zou 

het durven omkeren. Als de Staatssecretaris nu een beetje de inspecteur gaat uithangen en 

voor dit soort veel te algemeen omschreven situaties duidelijkheid gaat geven, terwijl die 

duidelijkheid helemaal niet gerechtvaardigd is, krijgen we pas echt problemen. Deze 

gevallen zijn hier en daar evident complex. Het hangt in elk geval altijd af van feiten en 

omstandigheden. Het zou wel heel onnozel zijn van de Staatssecretaris van Financiën om 

daar in een wetgevingsoverleg allerlei bindende uitspraken over te doen, terwijl hij de feiten 

van deze gevallen niet eens kent. Dat zou heel erg dom zijn. Daarmee wordt wel 

onderstreept, juist ook door de gedetailleerde vragen van de heer Omtzigt op deze 

terreinen, dat in het implementatietraject aan dit soort gevallen duidelijkheid moet worden 

gegeven en dat er niet alleen voor één kindertheater maar voor alle kindertheaters en niet 

alleen voor één zwembad maar voor alle zwembaden helderheid moet zijn over hoe je dat 

begrippenkader toepast.  

Eenzelfde vraag is gesteld over de openingsbalans. 

 

De heer Omtzigt (CDA): Het gaat hier toch om zeer concrete vragen. Nu noemt de 

Staatssecretaris de zwembaden. Zoals de heer Groot al zei, wordt juist op het punt van de 

zwembaden in de nota naar aanleiding van het verslag redelijk duidelijk beantwoord waar de 

lijn ligt. Overigens ken ik niet veel winstgevende zwembaden die in gemeentehanden zijn, 

maar dit terzijde. Ik heb heel concrete situaties beschreven, zoals die van het 

afvalwaterbedrijf en de toltunnel. Dat zijn zaken waarop geen antwoord wordt gegeven. Ik 

daag de Staatssecretaris uit om in een brief op deze cases in te gaan of precies aan te geven 

van welke feiten en omstandigheden het in deze zaken afhangt. De situaties zijn concreet 

genoeg.  

 

Staatssecretaris Wiebes: Ik ben het met één punt uit het betoog van de heer Omtzigt wel 

eens en dat is dat het goed is om nadere duiding te krijgen over waar het van afhangt. 

Daarmee zeg ik tegelijkertijd dat ik mij durf te verzetten tegen zijn indruk dat over al die 

door hem beschreven gevallen voldoende duidelijkheid bestaat. Ik heb hier het schema. Het 

is vorige week gemaakt omdat ook ik verdwaalde in alle zaken. En als ik het vorige week 
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onhelder vond, vindt de heer Omtzigt het nog steeds onhelder. Ik vind het aardig om die 

nadere duidelijkheid wel te verschaffen. Waar het van afhangt, is niet voor iedereen altijd uit 

de stukken te lezen. Soms is een al te proza-achtige beschrijving van iets wat in essentie een 

logisch schema is ook wel ingewikkeld. Dus laat ik even broeden op een nadere brief met 

uitleg over waar het allemaal van afhangt, zonder in te gaan op specifieke gevallen als 

kindertheaters. Ook die hangen van al deze dingen af. Je kunt je het ene geval, maar ook 

het andere voorstellen. Dat de heer Omtzigt heeft ervaren dat de duidelijkheid over wat 

waar op welke manier van afhangt niet maximaal was, ben ik met hem eens. Dus ik ben 

geneigd om de overigens zelfs vanochtend nog nader verbeterde versie van dit schema op 

een of andere manier met de Kamer te delen. Laat mij even broeden over de manier 

waarop. Het is in elk geval iets wat bij de implementatietafels zeker aanwezig moet zijn, 

maar ook dan meer toegespitst op branches. Daar komen we echter in een algemene brief 

aan de Kamer onmogelijk aan toe.  

Ik hoor iemand vragen of het voor de stemmingen kan. Dat schema moet de Kamer wel voor 

de stemmingen kunnen bereiken. Als het goed genoeg is voor mij, is het ook goed genoeg 

voor de Kamer. Helderheid moet er gewoon zijn. Ik zeg de Kamer toe, een brief te sturen 

met dit schema erbij, waarbij ik over de verschillende vakjes nog een nadere toelichting zal 

geven, zodat duidelijk is op welke delen van de memorie van toelichting de vakjes 

betrekking hebben. Dat is soms wat zoeken.  

 

De heer Dijkgraaf (SGP): Ik hoor de Staatssecretaris zeggen dat er bij de uitwerking een 

lijstje komt met zaken waarvan evident is dat ze er niet onder vallen. Daar geldt een 

vrijstelling voor omdat evident is dat het ondernemerschap is. Volgens de Staatssecretaris 

is dat lijstje niet heel erg lang. De deskundigen verschillen daarover van mening op dit 

moment. Mijn punt is dat het een kwestie is van nette wetgeving om zo'n lijstje vast te 

leggen in een AMvB. Dan hoeft niemand dat ondernemerschap meer individueel te testen. 

De bal ligt bij de gemeenten en de provincies. Zij weten dan dat er voor bepaalde taken 

geen toetsing nodig is, omdat die genoemd zijn.  

 

Staatssecretaris Wiebes: Ja, dat is verleidelijk en dat geldt voor een aantal andere 

beleidsterreinen in de fiscaliteit natuurlijk ook. We zouden graag de eenduidige definitie 

zien van ondernemerschap. Dan hoefde ik een stuk minder vaak in AO's over de VAR-

verklaringen te verschijnen. Zo hebben we een groot aantal terreinen. We moeten met 

elkaar vaststellen dat sommige dingen gewoon ingewikkeld zijn. Ze zijn door ons 

ingewikkeld gemaakt, dan wel ze zijn om goede redenen ingewikkeld, dan wel ze zijn met 

een zekere complexiteit uit Europa hierheen gerold, vaak ook met heel goede redenen. De 

eenvoudige digitale lijst van wat wel en niet kan, is zelfs voor het genoemde zwembad al 

onmogelijk, terwijl dat een redelijk clear cut case is. Het is ook bij een aantal andere dingen 

onmogelijk. Er komt in het implementatietraject ten aanzien van die verschillende sectoren 

wel meer duiding over hoe je het moet aanpakken, maar met eenvoudige lijstjes redden wij 

ons op dit beleidsterrein niet. Dat is een onmogelijke zaak waarmee we eigenlijk het kleed 

onder het wetsvoorstel wegtrekken. Dan hadden we het namelijk het beste op de oude 

manier kunnen doen met een eenvoudig lijstje. Dan krijgen we onze Europese vrienden op 

ons dak die zeggen: maar dat klopt helemaal niet; het verhoudt zich helemaal niet op een 

normale manier tot die btw-richtlijn. En dan hebben ze gelijk.  

 

De heer Dijkgraaf (SGP): Het is evident dat er veel zaken zijn waar discussie over is. Mijn 

punt is dat er ook een aantal zaken is waar absoluut geen discussie over is, waarvan 

iedereen evident weet dat die op zo'n lijstje thuishoren. Dat is mijn punt. Ik pleit er niet voor 

om allerlei ingewikkelde zaken via zo'n AMvB op een uitzonderingslijst te zetten, want daar 

is die lijst niet voor. Ik pleit ervoor om voor de zaken waarvoor het wel helder is, in ieder 

geval van die discussie af te zijn, zodat die individuele toetsing niet hoeft plaats te vinden. 
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Dat scheelt gewoon administratieve lasten. Dus voor een deel is dat een oplossing en bij een 

kwestie zoals die van het zwembad vind ik het logisch dat die niet op dat lijstje komt.  

 

Staatssecretaris Wiebes: Ik heb eigenlijk zonet het lijstje opgesomd. Ik heb een taak 

ongenoemd gelaten, maar die zal ik nog toevoegen, namelijk het legen van publieke 

vuilnisbakken op straat. Wij konden geen enkele manier verzinnen om die taak Vpb-plichtig 

te maken. Samen met het andere lijstje zijn dit vier, dan wel vijf taken, afhankelijk van de 

vraag of je de paspoorten en rijbewijzen in één bakje gooit. Die taken staan in de memorie 

van toelichting. Het lijkt mij zinloos om daar een AMvB van te maken. Dat zou suggereren 

dat dit de enige gevallen zijn waarin men geen Vpb hoeft af te dragen, maar dat is totaal 

niet het geval. Er zijn allerlei gevallen waarin dat afhankelijk van feiten en omstandigheden 

niet hoeft. Sterker nog, als je het handig doet, ontstaat er door de dan gecreëerde feiten en 

omstandigheden geen Vpb-plicht. Zo'n lijstje zou de indruk wekken dat het maar een karige 

boel is en dat de rest ervoor in aanmerkingen komt, maar dat is niet zo. In de memorie van 

toelichting staan de vier activiteiten waarvoor wij het tevoren konden bedenken. Ik wil ze 

gaarne in de toegezegde brief opschrijven. Dan staan ze bij het schema. Rijker dan dit is het 

lijstje helaas niet. Ik zou het wel prettig hebben gevonden – dat deel ik met de heer Dijkgraaf 

– maar ik ben er in dit proces van overtuigd geraakt dat het lijstje niet langer te maken is. 

(…) 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 30-31 

 

De heer Bashir (SP): (…) Ik had ook een vraag over de casus van leningen die gemeenten 

verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van schuldhulpverlening. (…)  

 

Staatssecretaris Wiebes: (…) 

Naar aanleiding van een vraag van de heer Bashir kom ik weer bij het lijstje van de heer 

Dijkgraaf. Zijn leningen aan burgers belastingplichtig? Naar aanleiding van de feiten en 

omstandigheden moet je kijken of er sprake is van een onderneming. Als dat zo is, is er nog 

de mogelijkheid van vrijstelling. Of die verleend kan worden, hangt ook van de feiten en 

omstandigheden af. Er wordt naast mij gefluisterd dat het er zeer dik inzit dat het 

verstrekken van leningen aan burgers uiteindelijk niet belastingplichtig zal worden. Deze 

taak is dus geen kandidaat voor het lijstje. 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 32-34 

 

De heer Dijkgraaf (SGP): Voorzitter. (…) Wat de AMvB betreft, constateer ik dat het lijstje 

van zuivere overheidstaken steeds langer dreigt te worden. Het begon met paspoorten en 

vergunningen, maar ook tijdens dit overleg zijn er dingen aan toegevoegd. De 

Staatssecretaris heeft ongetwijfeld een brief van de VNG gehad met een opsomming van 

taken. Die brief heeft de Kamer natuurlijk ook gehad. Op dat lijstje staan heel veel dingen 

waarvan ik denk: dat zou best wel eens kunnen. We hebben het over de 

drinkwatervoorziening gehad. In de Drinkwaterwet is vastgelegd dat dit een publieke taak is. 

Een privaat bedrijf mag dit niet eens doen. Dit geldt overigens alleen voor drinkwater dat 

aan huishoudens wordt geleverd. Voor het water dat aan bedrijven wordt geleverd is men 

wel Vpb-plichtig. Wil de Staatssecretaris nog een paar casussen aan die brief toevoegen? Ik 

denk dat er grond is voor een langer lijstje dan vijf onderwerpen. Als je op een behoorlijk 

lijstje uitkomt, is het verstandig om het in de AMvB vast te leggen, want daarmee wordt 

toetsing voorkomen.  

Openbaar onderwijs is een wettelijke taak die alleen gemeenten mogen financieren. Daar 

gaat heel veel geld in om. Ik noem parkeren op straat. Ik snap dat de Staatssecretaris 

Leningen door 

gemeenten 

Lijst activiteiten 

(AMvB) 
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parkeren in parkeergarages noemde. Daar is concurrentie van private partijen. Parkeren op 

straat is wettelijk alleen een taak van gemeenten. Ik noem ook het inzamelen van 

huishoudelijk afval door een eigen dienst. Een gemeente heeft de exclusieve taak om het 

huishoudelijk afval van haar burgers in te zamelen. Dat is in de wet vastgelegd. De 

gemeente mag het uitbesteden. Als dat gebeurt, geldt natuurlijk de normale fiscale 

regelgeving voor Vpb en btw. Als een gemeente dit door een eigen dienst laat doen, neem ik 

aan dat zij niet Vpb-plichtig is. Zo zijn er heel veel voorbeelden te noemen. Ik pleit ervoor 

om per AMvB uitzonderingen mogelijk te maken.  

 

De heer Omtzigt (CDA): (…) Om te beginnen wil ik iets toevoegen aan het lijstje van de heer 

Dijkgraaf. Naast het realistische voorbeeld van het parkeren op straat, wil ik het hebben 

over de belastingheffing en -invordering. Dat wordt ook wel eens privaat gedaan. De vorige 

Staatssecretaris heeft een aantal initiatieven genomen waardoor ook private partijen de 

moeilijk invorderbare gevallen mogen doen. Het gevolg kan zijn dat de Belastingdienst voor 

een deel onder de Vpb-plicht valt, inclusief de cursussen die er worden gegeven. Dit was een 

van de vragen die ik niet per ongeluk in mijn lijstje in eerste termijn heb gezet. Dit is ook een 

soort test. Hoe zinnig is het nu waar wij met z'n allen nu mee bezig zijn?  

Ik vind het jammer dat de Staatssecretaris op geen van mijn vragen uit de praktijk 

uitputtend is ingegaan. Het zijn concrete voorbeelden die gemakkelijk een werking kunnen 

krijgen. Als het antwoord afhangt van bepaalde feiten of omstandigheden kan dat natuurlijk 

gevolgen hebben. Het gaat erom dat wij een beeld hebben van hoe de wet in zijn 

algemeenheid uitpakt. Wij hoeven geen harde garanties. De Staatssecretaris mag een slag 

om de arm houden. Door niets te zeggen blijft er heel veel onzekerheid boven de 

spreekwoordelijke markt hangen en dat betreur ik. Graag ontvang ik dus zo veel mogelijk 

reacties op de voorbeelden die ik gegeven heb in de brief die nog komt. Daarbij mag de 

Staatssecretaris een slag om de arm houden in die zin dat hij kan stellen dat het afhankelijk 

van de omstandigheden anders kan liggen. Ik snap dat soort disclaimers. Het moet echter 

wel duidelijk zijn hoe wij ervoor kunnen zorgen dat een gemeente niet Vpb-plichtig is als zij 

de eigen WOZ invordert. Als wij daarover of over de parkeerplekken op straat over een of 

twee jaar een discussie krijgen, zijn wij in een nare situatie beland. Dan houden overheden 

elkaar bezig door elkaar bijvoorbeeld voor de rechter te slepen. Dan worden de 

uitvoeringskosten van de wet hoger dan de opbrengsten, die de overheid dan zelf moet 

gaan betalen.  

De Staatssecretaris kon ons gelukkig geruststellen als het gaat om overheden die onderling 

diensten voor elkaar en zichzelf verrichten. Deze diensten worden dus aan derden verleend. 

Klopt het dat de samenwerkingsvrijstelling dan van toepassing is, ook als deze 

samenwerking niet via een aparte entiteit plaatsvindt? 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 36 

 

Staatssecretaris Wiebes: Voorzitter. (…) De heer Dijkgraaf noemde openbaar onderwijs en 

parkeren op straat. De heer Omtzigt noemde de belastingheffing en invordering; een 

geestig voorbeeld. Ik zeg toe dat ik in de toegezegde brief op dit soort zaken inga. Ik zal 

daartoe met meer dan een scheef oog naar het lijstje van de VNG kijken. Het is goed dat wij 

er geen zwart-witdiscussie van maken. Ik volg graag de voorzichtigheid van de heer 

Omtzigt. Afhankelijk van de omstandigheden zal ik proberen nader te duiden wat er aan de 

hand kan zijn bij een aantal van dit soort voor de hand liggende voorbeelden. Wij proberen 

echt om die brief voor de stemmingen te sturen.  
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Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 7 

 

De leden van de fractie van de PvdA vragen een reactie op de aanbeveling van de UvW om 

te voorzien in een specifieke vrijstelling voor de voordelen uit winning of levering van 

energie, grondstoffen en water, wanneer deze voordelen zijn verkregen als onderdeel van de 

uitoefening van een overheidstaak.  

Waterschappen zijn door innovatieve technieken in staat om uit afvalwater energie en 

nuttige grondstoffen te winnen en die door te leveren aan derden. Waterschappen kunnen 

verschillende rechtsvormen hebben. Afhankelijk van de rechtsvorm zal het voor de 

belastingplicht noodzakelijk zijn om te beoordelen of er sprake is van het drijven van een 

onderneming. Een dergelijke beoordeling zal van geval tot geval geschieden aan de hand 

van de desbetreffende feiten en omstandigheden. Op die manier worden deze activiteiten 

op een gelijke wijze in de heffing betrokken als private bedrijven die – al dan niet als 

bijproduct – energie produceren, transporteren en leveren. Voor activiteiten op het gebied 

van de produceren, transporteren en leveren van energie is in het voorgestelde artikel 8e, 

zevende lid, van de Wet Vpb 1969 bepaald dat de voordelen uit die activiteiten niet zijn 

vrijgesteld. De achtergrond hiervan is dat lichamen die dergelijke activiteiten verrichten 

daarvoor nu al belastingplichtig zijn en het kabinet buiten twijfel wil stellen dat die situatie 

wordt gecontinueerd. Het zou daarmee niet stroken om soortgelijke activiteiten van 

waterschappen anders te behandelen. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 13-14 

 

De leden van de fractie van het CDA vragen hoe, vanuit het oogpunt van een gelijk 

speelveld, wordt aangekeken tegen het gebruik van een besloten commanditaire 

vennootschap waardoor activiteiten onbelast zouden kunnen blijven.  

Voor de vennootschapsbelastingheffing bij een overheidslichaam over de resultaten van de 

besloten commanditaire vennootschap is het van belang om na te gaan of het commanditair 

belang al dan niet kan worden toegerekend aan een onderneming. Indien het commanditaire 

belang in een besloten commanditaire vennootschap is toe te rekenen aan een 

onderneming van de publiekrechtelijke rechtspersoon of het privaatrechtelijke 

overheidslichaam, worden de resultaten van de besloten commanditaire vennootschap tot 

de winst uit onderneming van de publiekrechtelijke rechtspersoon of het privaatrechtelijke 

overheidslichaam gerekend. De feiten en omstandigheden van het geval zullen bepalend zijn 

bij de beoordeling of het belang in een dergelijke besloten commanditaire vennootschap 

moet worden toegerekend aan een onderneming van de publiekrechtelijk rechtspersoon of 

het privaatrechtelijke overheidslichaam. In het geval het commanditaire belang in de 

besloten commanditaire vennootschap niet aan een onderneming van de publiekrechtelijke 

rechtspersoon of het privaatrechtelijk overheidslichaam kan worden toegerekend, leidt dat 

belang op zichzelf niet tot een onderneming bij dat publiekrechtelijke lichaam of 

privaatrechtelijke overheidslichaam. De aan dat lichaam toe te rekenen resultaten van de 

besloten commanditaire vennootschap worden dan niet in de 

vennootschapsbelastingheffing betrokken. Voor een privaatrechtelijk overheidslichaam 

waarvoor artikel 2, vijfde lid, van de Wet Vpb 1969 van toepassing is, geldt overigens dat 

het commanditaire belang bij fictie tot de onderneming van dat lichaam wordt gerekend 

waardoor voor deze privaatrechtelijke overheidslichamen het commanditaire belang niet 

buiten de vennootschapsbelastingplicht kan worden gehouden. De omstandigheid dat het 

gebruik van een commanditaire vennootschap door een publiekrechtelijke rechtspersoon 

dan wel een privaatrechtelijk overheidslichaam in de vorm van een stichting of verenigingen 

ertoe kan leiden dat vennootschapsbelastingheffing wordt voorkomen, lijkt niet wenselijk. 

Daarom ben ik voornemens om wetgeving voor te bereiden. Doordat ook private stichtingen 

Winning en levering 

van energie, grond-

stoffen en water 

Besloten CV 
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en verenigingen bij gebruik van een commanditaire vennootschap 

vennootschapsbelastingheffing kunnen voorkomen, ligt het – met het oog op een gelijke 

behandeling van gelijke gevallen – voor de hand dat in zo’n wetswijziging geen onderscheid 

wordt gemaakt tussen publiekrechtelijke rechtspersonen en overheidsstichtingen en -

verenigingen enerzijds en particuliere stichtingen en verenigingen anderzijds. Ik ben 

voornemens deze wijziging zo spoedig mogelijk in een verzamelwetsvoorstel op te nemen 

zodat deze wijziging gelijktijdig met de in dit wetsvoorstel vervatte modernisering van de 

vennootschapsbelastingplicht voor overheidsonderneming in werking kan treden. 

 

Memorie van Antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 17    

 

De leden van de fractie van het CDA vragen of het niet wenselijk is dat ook stichtingen en 

verenigingen een fiscale eenheid aan kunnen gaan. Stichtingen en verenigingen zijn, in 

tegenstelling tot nv’s en bv’s, rechtspersonen die in beginsel niet zijn ingericht op het maken 

van winst en ze zijn dan ook niet integraal vennootschapsbelastingplichtig waardoor een 

geconsolideerde behandeling in de vennootschapsbelasting op basis van een fiscale eenheid 

niet voor de hand ligt. 

 

Memorie van Antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 19-20    

 

De leden van de fractie van het CDA vragen of het ondernemingsbegrip in het voorgestelde 

artikel 3, derde lid, van de Wet Vpb 1969 voor – kort gezegd – belastingplichtige 

buitenlandse overheden op materiële wijze moet worden opgevat of dat de fictie van artikel 

17a van de Wet Vpb 1969 hierbij van toepassing is.  

Met het voorgestelde artikel 3, derde lid, van de Wet Vpb 1969 wordt een gelijke 

behandeling van Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen en daarmee vergelijkbare 

buitenlandse rechtspersonen beoogd. Het gaat daarbij inderdaad om een materiële invulling 

van het ondernemingsbegrip.  

 

De leden van de fractie van het CDA vragen hoe de voorgestelde regeling voor de 

buitenlandse belastingplicht voor overheidsondernemingen zich verhoudt tot het 

internationale beginsel van staatsimmuniteit. Het beginsel van staatsimmuniteit wordt in 

Nederland geïnterpreteerd aan de hand van de relatieve leer. Dit wil zeggen dat een andere 

Staat alleen immuniteit toekomt indien deze handelingen verricht op grond van zijn 

publiekrechtelijke status. Er kan derhalve voor de belastingheffing onderscheid worden 

gemaakt tussen overheidshandelen en commercieel handelen. Ter zake van het 

overheidshandelen zou dan in beginsel geen belastingheffing moeten plaatsvinden en ter 

zake van commercieel handelen wel. Dit uitgangspunt komt bijvoorbeeld ook naar voren in 

de artikelen 33 en 34 van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 

1994 waarin – kort gezegd – is bepaald dat inkomsten van diplomaten zijn vrijgesteld van 

inkomstenbelasting, tenzij het inkomen betreft dat buiten het ambt of de betrekking wordt 

genoten. Ook bijvoorbeeld het OESO-modelverdrag (artikel 19, derde lid) kent bij de 

heffingsrechtverdeling een dergelijk onderscheid tussen eigenlijke overheidsactiviteiten en 

bedrijfsmatige activiteiten. Doordat in het onderhavige wetsvoorstel ook voor buitenlandse 

belastingplichtige overheidsondernemingen de mogelijkheid bestaat om bijvoorbeeld 

gebruik te maken van de vrijstelling voor overheidstaken, levert de voorgestelde 

buitenlandse belastingplicht naar de mening van het kabinet geen strijd op met het beginsel 

van staatsimmuniteit. 
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Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 17-18 

 

De NVRD merkt op dat indirecte overheidsondernemingen anders behandeld worden dan 

directe overheidsondernemingen en is van mening dat er daarom geen sprake is van 

rechtsvormneutraliteit. Onderhavig wetsvoorstel strekt er primair toe om 

overheidsondernemingen op gelijke wijze als private ondernemingen in de 

vennootschapsbelasting te betrekken. In zijn algemeenheid geldt daarom dat de 

belastingregels zoals die gelden voor het resultaat uit economische activiteiten van 

overheidsondernemingen hetzelfde dienen te zijn als die voor private ondernemingen. Als 

gevolg daarvan worden nv’s en bv’s die volledig in handen zijn van publiekrechtelijke 

rechtspersonen (overheids-nv’s en -bv’s) in onderhavig wetsvoorstel hetzelfde behandeld als 

nv’s en bv’s die (deels) in private handen zijn. Voor stichtingen en verenigingen die volledig 

worden beheerst door publiekrechtelijke rechtspersonen (overheidsstichtingen en -

verenigingen) geldt een vergelijkbare benadering. Zij worden voor de bepaling van de 

belastingplicht hetzelfde behandeld als stichtingen en verenigingen die niet volledig worden 

beheerst door publiekrechtelijke rechtspersonen.  

Voor publiekrechtelijke rechtspersonen wordt, voor de bepaling van de belastingplicht, 

eveneens aangesloten bij de behandeling van stichtingen en verenigingen. Deze vergelijking 

ligt naar mijn mening voor de hand omdat publiekrechtelijke rechtspersonen net als 

stichtingen en verenigingen geen aandeelhouders of leden et cetera hebben aan wie de 

winst toekomt maar primair zijn gericht op de behartiging van het algemene belang 

respectievelijk (in statuten) specifiek vastgelegde doelen. Daarom komt Vpb-plicht slechts 

aan de orde voor zover zij een onderneming drijven.  

Een benadering waarbij de belastingplicht van overheids-nv’s en bv’s zou aansluiten bij de 

vormgeving van de belastingplicht voor publiekrechtelijke rechtspersonen, zou negatieve 

uitstralingseffecten (kunnen) hebben naar de wijze waarop privaat gehouden nv’s en bv’s in 

de vennootschapsbelasting worden betrokken, met alle (budgettaire) gevolgen van dien. Het 

kabinet acht dat niet wenselijk. 

De NVRD vraagt om activiteiten in het kader van het afvalbeheer en het beheer van de 

openbare ruimte buiten de Vpb-plicht te houden. Zij onderbouwen dat door voor het begrip 

»in concurrentie treden» aansluiting te zoeken bij de criteria uit de jurisprudentie over 

(bijvoorbeeld) de afbakening van de mogelijkheid om via «alleenrecht» een taak van de 

markt te houden. Zoals eerder aangegeven blijft het ophalen van huishoudelijk afval niet 

buiten de belastingheffing met een beroep op de overheidstakenvrijstelling. De 

belastingheffing kan achterwege blijven als geen sprake is van het drijven een onderneming 

omdat niet wordt deelgenomen aan het economische verkeer (bijvoorbeeld omdat de 

gemeente het huishoudelijk afval in de eigen gemeente zelf ophaalt). Daarnaast kan in 

voorkomende gevallen sprake zijn van de quasi-inbestedingsvrijstelling of de 

samenwerkingsvrijstelling. Voor de overheidstakenvrijstelling zal moeten worden 

beoordeeld of sprake is van het vervullen van een overheidstaak waarmee feitelijk niet in 

concurrentie wordt getreden. Zolang huishoudelijk afval ook feitelijk wordt opgehaald door 

private partijen (wat nu het geval is) zal niet aan de overheidstakenvrijstelling kunnen 

worden toegekomen. 
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2.4.3 Belastingplicht directe overheidsondernemingen 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 9-10  

 

4.1.1. Belastingplicht directe overheidsondernemingen  

 

Voor publiekrechtelijke rechtspersonen geldt in dit wetsvoorstel als uitgangspunt dat in 

beginsel belastingplicht ontstaat voor zover de activiteiten een (materiële) onderneming in 

de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001)78 vormen. Met deze benadering 

wordt aangesloten bij de belastingplicht voor stichtingen en verenigingen. Een daarmee 

vergelijkbare benadering ligt voor de hand omdat, net zoals bij de meeste stichtingen en 

verenigingen, publiekrechtelijke rechtspersonen veelal zonder winstoogmerk activiteiten 

verrichten. Publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen, net als stichtingen en verenigingen, 

naast een eventueel ondernemingsdeel van het vermogen een niet-ondernemingsdeel 

hebben. Zowel de ondernemingen binnen één publiekrechtelijke rechtspersoon, met 

uitzondering van de ondernemingen binnen de publiekrechtelijke rechtspersoon «de Staat», 

alsook de ondernemingen binnen één stichting of vereniging worden op basis van dit 

wetsvoorstel geacht tezamen één onderneming te vormen. Winsten en verliezen van de 

verschillende ondernemingen binnen dezelfde publiekrechtelijke rechtspersoon, stichting of 

vereniging kunnen hierdoor onderling worden gesaleerd. Ook kunnen tot het 

ondernemingsvermogen behorende vermogensbestanddelen in beginsel zonder fiscale 

consequenties worden verschoven tussen de tot belastingplicht leidende ondernemingen 

van eenzelfde publiekrechtelijke rechtspersoon, stichting of vereniging. Een 

publiekrechtelijke rechtspersoon dient, net als een stichting en vereniging, één aangifte in. 

Op het niveau van de centrale overheid (de Staat) worden de ondernemingen binnen een 

ministerie als één onderneming beschouwd en wordt per ministerie één aangifte ingediend. 

Dit laat echter onverlet dat de Staat, conform de juridische werkelijkheid, voor de 

toepassing van de Wet Vpb 1969 één publiekrechtelijke rechtspersoon blijft.  

 

Ingeval een onderneming van een publiekrechtelijke rechtspersoon als gevolg van een 

bestuurlijke herindeling (bijvoorbeeld een gemeentelijke of provinciale herindeling) deel 

gaat uitmaken van een andere publiekrechtelijke rechtspersoon en door die 

publiekrechtelijke rechtspersoon ongewijzigd wordt voortgezet, zal in het voorstel waarin 

die bestuurlijke herindeling is opgenomen, worden voorzien in een bepaling als gevolg 

waarvan wordt bereikt dat een dergelijke bestuurlijke herindeling, onder voorwaarden, 

zonder fiscale consequenties kan plaatsvinden. Het kabinet is van mening dat fiscale 

consequenties, onder voorwaarden, ook achterwege moeten kunnen blijven ingeval een 

onderneming gedreven door de Staat, als gevolg van een herschikking tot een ander 

ministerie gaat behoren. In deze situatie zal daarom, indien noodzakelijk, in passende 

maatregelen worden voorzien. 

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 10-11 

 

Belastingplicht directe overheidsondernemingen 

 

De leden van de fractie van het CDA vragen waarom publiekrechtelijke rechtspersonen geen 

keuze hebben om ondernemingen, in plaats van gezamenlijk, afzonderlijk in de heffing van 

vennootschapsbelasting te betrekken. Ook de Orde vraagt hiernaar.  
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De fictie dat alle ondernemingen van een publiekrechtelijke rechtspersoon geacht worden 

één onderneming te vormen (behalve bij de Staat) is opgenomen naar aanleiding van de 

tijdens de consultatie breed geuite wens van belanghebbenden om mogelijk te maken dat de 

overdracht van vermogensbestanddelen tussen de verschillende ondernemingen zonder 

gevolgen voor de vennootschapsbelasting kan plaatsvinden.  

Een regeling waarbij publiekrechtelijke rechtspersonen een keuze hebben ondernemingen 

afzonderlijk of gezamenlijk in de heffing te betrekken, zou de regelgeving bovendien veel 

complexer maken en leiden tot navenant hogere administratieve lasten en 

uitvoeringskosten. Met de benadering waarbij alle ondernemingen van een 

publiekrechtelijke rechtspersonen geacht worden één onderneming te vormen wordt voorts 

aangesloten bij de belastingplicht voor stichtingen en verenigingen. Publiekrechtelijke 

rechtspersonen kunnen, net als stichtingen en verenigingen, naast een eventueel 

ondernemingsdeel van het vermogen een niet-ondernemingsdeel hebben. Indien een 

stichting of een vereniging meerdere ondernemingen omvat wordt er voor de 

vennootschapsbelastingplicht echter geen keuze geboden tussen individuele belastingplicht 

en gezamenlijke belastingplicht voor de ondernemingen. In lijn hiermee wordt ook geen 

keuze geboden tussen individuele belastingplicht en gezamenlijke belastingplicht voor de 

ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen in het wetsvoorstel en wordt op dit 

punt dus aangesloten bij de belastingplicht voor stichtingen en verenigingen. Het 

introduceren van een keuzeregime zou dus het gelijke speelveld voor de 

vennootschapsbelasting, ten opzichte van de belastingheffing van ondernemingen van 

stichtingen en verenigingen, in negatieve zin beïnvloeden. Het ligt derhalve niet voor de 

hand om een keuzeregime te introduceren. 

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 38 

 

De Orde verzoekt om aan te geven hoe met de één-ondernemingsfictie moet worden 

omgegaan in het kader van de bedrijfsfusiefaciliteit ex artikel 14 van de Wet Vpb 1969. Met 

name is de vraag op welke wijze de in het kader van de bedrijfsfusie verkregen aandelen 

dienen te worden gekwalificeerd indien de overheidsonderneming haar onderneming 

overdraagt aan een 100%-dochtervennootschap. Het wetsvoorstel beoogt de 

vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen te harmoniseren ten opzichte van 

vergelijkbare situaties van private ondernemingen. Het kabinet ziet in dit opzicht een 

vergelijkbare situatie in het overdragen van een (gedeelte van een) onderneming van een 

private stichting of vereniging tegen uitreiking van aandelen van een bv of nv. De 

bedrijfsfusiefaciliteit zal op vergelijkbare wijze moeten worden toegepast.De Orde vraagt 

bovendien of, in het geval de verkregen aandelen niet tot het ondernemingsvermogen 

moeten worden gerekend, «latere heffing» dan verzekerd is en aan welke te stellen 

voorwaarden er dan gedacht moet worden. Hiervóór ben ik ingegaan op de mogelijkheid om 

de bedrijfsfusiefaciliteit toe te passen. Er kunnen zich inderdaad situaties voordoen waarin 

de «latere heffing» niet is verzekerd. Een voorbeeld hiervan is de situatie waarin de gehele 

onderneming wordt overgedragen. In zo’n situatie zullen de – in het kader van de overdracht 

van de onderneming – verkregen aandelen tot de niet-ondernemingssfeer moeten worden 

gerekend. Facilitering zal dan slechts plaats kunnen vinden onder nader te stellen 

voorwaarden. Daarbij zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de voorwaarden die in dit 

kader worden gesteld bij stichtingen en verenigingen, zoals bijvoorbeeld de zevende 

standaardvoorwaarde. Op die manier waarborgt het kabinet op dit punt een gelijk speelveld 

waarop overheidsondernemingen worden bevoordeeld noch benadeeld. 
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2.4.4 Onderneming 

 

2.4.4.1 Drijven van een onderneming 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 10  

 

4.1.2. Drijven van een onderneming  

 

Een (materiële) onderneming is een voor de Wet IB 2001 en de Wet Vpb 1969 relevant en in 

de jurisprudentie nader ingekaderd begrip. Daarom kiest het kabinet ervoor voor 

overheidsondernemingen bij deze definitie aan te sluiten en niet een nieuw begrip te 

introduceren voor het belasten van economische activiteiten, waarbij bijvoorbeeld zou 

worden aangesloten bij de Europeesrechtelijke definitie van «het aanbieden van goederen 

en diensten op een markt». Overigens zou de Europeesrechtelijke definitie materieel niet 

tot een andere conclusie hoeven te leiden voor wat betreft de in de belastingheffing te 

betrekken activiteiten. In die gevallen waarbij de begrippen niet geheel overeenkomen, 

geldt dit evenzeer voor privaatrechtelijke ondernemingen, waardoor naar de mening van 

het kabinet geen verstoring van het gelijke fiscale speelveld optreedt.  

 

Een publiekrechtelijke rechtspersoon kan verschillende activiteiten uitoefenen. De toets of 

sprake is van het drijven van een onderneming vindt plaats op het niveau van elke 

afzonderlijke activiteit. Een activiteit kan alleen afzonderlijk worden beoordeeld als er een 

zekere mate van zelfstandigheid aan kan worden toegekend. Als de activiteiten van de 

publiekrechtelijke rechtspersoon naar hun aard verschillen, maar wel sterk met elkaar 

verweven zijn, vindt een gezamenlijke beoordeling plaats.  

 

Van het drijven van een onderneming is sprake als 1) door een duurzame organisatie van 

kapitaal en arbeid 2) wordt deelgenomen aan het economische verkeer 3) met het oogmerk 

daarmee winst te behalen, welke winst ook redelijkerwijs te verwachten valt. Het oogmerk 

om winst te behalen wordt ook aangenomen indien er structurele overschotten worden 

gerealiseerd. Wil sprake zijn van een onderneming dan dient aan de drie cumulatieve 

voorwaarden te zijn voldaan. Indien aanstonds duidelijk is dat ten aanzien van een activiteit 

geen sprake is van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid of geen sprake is van 

deelname aan het economische verkeer, kan een verdere toets van het ondernemingsbegrip 

achterwege blijven. Bij publiekrechtelijke rechtspersonen zal ten aanzien van een groot 

aantal activiteiten op voorhand duidelijk zijn dat daarmee slechts prestaties worden 

geleverd aan het publiekrechtelijke lichaam zelf, waardoor van deelname aan het 

economische verkeer geen sprake zal zijn.  

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 11-13 

 

Drijven van een onderneming 

 

De leden van de fracties van het CDA en de SGP vragen wanneer aan de hand van het totaal 

van de activiteiten dan wel per afzonderlijke activiteit dient te worden beoordeeld of er 

sprake is van een onderneming. Zoals in de memorie van toelichting is aangegeven, geldt 

voor publiekrechtelijke rechtspersonen als uitgangspunt dat in beginsel belastingplicht 

Materiële 

onderneming 

Per afzonderlijke 

activiteit 
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ontstaat voor zover zij een onderneming in materiële zin drijven.79 De toets of activiteiten 

die het publiekrechtelijke lichaam uitoefent naar hun aard verschillen, maar wel sterk met 

elkaar zijn verweven, maakt deel uit van de beoordeling van de ondernemingstoets. Deze 

toets – de leden van de fractie van het CDA vragen hiernaar – is niet nieuw en wordt al 

toegepast bij de constatering van een of meerdere ondernemingen voor stichtingen en 

verenigingen evenals bij particulieren in de inkomstenbelasting. Omdat de feiten en 

omstandigheden van een geval bepalend zijn voor het antwoord op de vraag of sprake is van 

een sterke verwevenheid, kan ik slechts in algemene zin ingaan op de invulling van dit 

criterium. Uit jurisprudentie kan afgeleid worden dat in de beoordeling in elk geval kan 

worden meegenomen of en zo ja, in hoeverre, de ene activiteit vanuit organisatorisch 

oogpunt en vanuit het oogpunt van ruimtelijke vormgeving en gelet op de aard van de 

activiteit, al dan niet losstaat van de andere activiteit.80 

De leden van de fractie van de SGP vragen tevens hoe de verwevenheidstoets zich verhoudt 

tot het «winststreven-criterium». De Orde stelt een vergelijkbare vraag. De beoordeling van 

het winststreven is een van de onderdelen van de ondernemingstoets. Voor de beoordeling 

van het winststreven geldt derhalve dat een activiteit afzonderlijk zal worden beoordeeld als 

er een zekere mate van zelfstandigheid aan toegekend kan worden. Als de activiteiten van 

de publiekrechtelijke rechtspersoon naar hun aard sterk verschillen maar wel sterk met 

elkaar verweven zijn, vindt voor wat betreft het winststreven, alsook voor de rest van de 

ondernemingstoets, een gezamenlijke beoordeling plaats. Of daarvan sprake is, is 

afhankelijk van de omstandigheden van het geval.  

De Orde vraagt daarnaast of, indien een activiteit afzonderlijk beoordeeld dient te worden 

en deze afzonderlijk geen onderneming is, deze activiteit dan in het geheel geen 

ondernemingsvermogen meer vormt. In geval van een bevestigend antwoord zou de Orde 

vervolgens graag zien toegelicht waarom er een verschil bestaat tussen de situatie waarin 

door de gemeente een verliesgevende activiteit A en een winstgevende activiteit B worden 

verricht en de situatie waarin beide activiteiten via een 100%-bv van de gemeente worden 

verricht. Indien activiteiten van een publiekrechtelijke rechtspersoon afzonderlijk 

beoordeeld worden en een van deze activiteiten niet voldoet aan de ondernemingstoets, 

maakt deze activiteit geen deel uit van het ondernemingsvermogen van de 

publiekrechtelijke rechtspersoon. Vanwege de integrale belastingplicht die geldt voor nv’s 

en bv’s, en niet voor publiekrechtelijke rechtspersonen, stichtingen en verenigingen, bestaat 

er een verschil tussen de door de Orde genoemde situaties.  

 

Het lid Van Vliet vraagt waarom niet is aangesloten bij het Europeesrechtelijke 

ondernemingsbegrip, alsmede wat de gevolgen zijn als daarbij wél wordt aangesloten.  

Het doel van het wetsvoorstel is er primair in gelegen het concurrentievoordeel te 

elimineren dat (bepaalde) overheidsondernemingen door het veelal ontbreken van 

vennootschapsbelastingplicht genieten. Daarvoor is nodig dat voor 

overheidsondernemingen dezelfde regels gelden als voor private ondernemingen in 

overigens gelijke omstandigheden. Daarom is aangesloten bij het ondernemingsbegrip dat 

voor private ondernemingen geldt en dat in Nederland sinds jaar en dag wordt gebruikt in 

de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Het is daarvoor niet nodig een nieuw, op 

Europees recht gestoeld, ondernemingsbegrip te introduceren.  

In het geval dat het kabinet hiervoor wel had gekozen, was het aantal activiteiten waarvoor 

een vennootschapsbelastingplicht zou ontstaan vergroot ten opzichte van de huidige keuze. 

Een kenmerkend verschil in de ondernemingsdefinities is dat de Europeesrechtelijke 

definitie een «economische activiteit» vergt maar daarbij geen winstcriterium eist. 

Daardoor zou er voor tal van activiteiten een belastingplicht ontstaan, terwijl de 
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  HR 28 oktober 2005, nr. 41071, ECL:NL:HR:2005:AS8013. 
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verwachting is dat daarbij geen te belasten winst wordt gemaakt en dus ook geen belasting 

verschuldigd wordt. Dit zou een toename van de toch al omvangrijke administratieve lasten 

en uitvoeringskosten met zich brengen, ook voor activiteiten waarmee geen winst wordt 

behaald en waarvoor geen daadwerkelijke heffing van vennootschapsbelasting aan de orde 

is. Daarnaast kent de Europeesrechtelijke definitie, in tegenstelling tot de in het 

wetsvoorstel gebruikte definitie geen duurzaamheidcriterium. Door gebruik van de 

Europeesrechtelijke definitie zouden ook activiteiten die als gevolg van de in het 

wetsvoorstel gebruikte definitie als normaal vermogensbeheer kunnen worden aangemerkt 

en daardoor geen onderneming zijn, alsnog als onderneming worden aangemerkt. Ook dit 

zou het aantal belastingplichtige activiteiten laten toenemen met de daarbij behorende 

gevolgen voor de administratieve lasten en uitvoeringskosten. Daarnaast heeft het gebruik 

van een andere definitie voor overheidsondernemingen ook uitstralingseffecten naar de 

belastingplicht van private ondernemingen. Het gebruik van de Europeesrechtelijke definitie 

lijkt het kabinet om voornoemde redenen een zeer onaantrekkelijk alternatief.  

 

Het lid Van Vliet vraagt wat het effect zou zijn van invoering van de Europeesrechtelijke 

ondernemingsdefinitie op de beslissing van overheden om in- dan wel uit te besteden.  

Het door overheden inbesteden dan wel uitbesteden van taken en activiteiten hangt af van 

een veelheid van factoren. Het effect van het al dan niet belastingplichtig zijn van 

publiekrechtelijke rechtspersonen voor bepaalde activiteiten op de keuze om wel of niet in 

te besteden is niet onderzocht. Dit effect zal vermoedelijk niet afhangen van de 

omstandigheid of de ondernemingsdefinitie van de Wet IB 2001 wordt gebruikt of de 

Europeesrechtelijke ondernemingsdefinitie. Immers, ook wanneer voor de 

Europeesrechtelijke ondernemingsdefinitie zou worden gekozen zou, vanuit het oogpunt 

van (materiële) rechtsvormneutraliteit, nog steeds de quasi-inbestedingsvrijstelling zijn 

opgenomen in het wetsvoorstel. Keuze voor de Europeesrechtelijke ondernemingsdefinitie 

zou er vermoedelijk wel toe leiden dat voor meer gevallen getoetst moet worden of wordt 

voldaan aan de quasi-inbestedingsvrijstelling omdat de Europeesrechtelijke definitie naar 

verwachting tot meer ondernemingen leidt dan de gekozen ondernemingsdefinitie. 

 

Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 4-5 

 

De leden van de fractie van de VVD constateren bij de scheiding van de overheidssfeer en 

de ondernemingssfeer complexe situaties. Deze leden vragen of een feitelijk ondeelbare 

activiteit als één activiteit kan worden beschouwd. De VNG en de NVRD stellen een 

vergelijkbare vraag.  

Voordat ik in zal gaan op de ondeelbaarheid van activiteiten wil ik eerst graag kort stil staan 

bij het begrip activiteit.  

Een activiteit omvat doorgaans een samenhangend geheel van handelingen (van één of 

meer personen) om iets tot stand te brengen of te produceren. Een activiteit is vaak 

herkenbaar, doordat deze wordt (op)geleverd of ter beschikking wordt gesteld (prestaties). 

De prestatie is dus gericht op een specifieke (interne of externe) gebruiker of kring van 

gebruikers.  

Door de SVLO wordt momenteel gewerkt aan een handreiking waarin meer duiding wordt 

gegeven aan het begrip activiteit aan de hand van jurisprudentie en voorbeelden. Doel 

hiervan is potentiële belastingplichtigen te ondersteunen bij het in kaart brengen van de 

aanwezige activiteiten.  

Grammaticaal uitgelegd is een ondeelbare activiteit inderdaad één activiteit. De VNG geeft 

hierbij het voorbeeld van de activiteit «zwembaden». Dit voorbeeld lijkt mij echter niet een 

ondeelbare activiteit. Zo zal de exploitatie van een zwembad van de gemeente veelal op 

zichzelf staan ten opzichte van de exploitatie van een ander zwembad van dezelfde 

gemeente. Dat zijn dus meerdere activiteiten, die per zwembadcomplex een onderneming 
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kunnen vormen, waarmee ik overigens niet op voorhand wil uitsluiten dat afhankelijk van de 

feiten en omstandigheden deze zwembaden ook gezamenlijk beoordeeld kunnen worden bij 

het antwoord op de vraag of sprake is van het drijven van een onderneming binnen de 

gemeente. Binnen zo'n zwembad lijkt mij de verhuur van kluisjes echter een activiteit die 

ondergeschikt is aan en daardoor op gaat in de hoofdactiviteit, de exploitatie van het 

zwembad zelf. De verwevenheid van een koffiecorner of kiosk in een zwembad zal 

afhankelijk zijn van onder andere de vraag of alleen betalende zwembadbezoekers hier 

gebruik van kunnen maken of dat ook anderen hier een consumptie kunnen krijgen. Ook van 

het zwembad afwijkende openingstijden van zo'n kiosk zullen een indicatie voor een 

zelfstandig te beoordelen – niet verweven – activiteit zijn. De kiosk en de exploitatie van het 

zwembad kwalificeren in beginsel als twee afzonderlijke activiteiten. Afhankelijk van de 

feiten en omstandigheden is het echter mogelijk dat deze gezamenlijk beoordeeld moeten 

worden voor de vraag of sprake is van een onderneming in fiscaalrechtelijke zin. Bij nv’s en 

bv’s worden alle activiteiten tot één onderneming gerekend. Omdat de vraag of al dan niet 

sprake is van een onderneming niet speelt bij nv’s en bv’s, is de vraag of sprake is van een of 

meerdere activiteiten niet aan de orde.  

 

De NVRD geeft gladheidsbestrijding als voorbeeld van een activiteit, waarbij een gemeente 

in het verlengde van het zout strooien op de openbare wegen deze diensten ook aanbiedt 

aan aanpalende percelen van derden. Ik veronderstel hierbij dat de gemeente dit zelf doet 

en niet een bedrijf hiervoor inhuurt. In dit voorbeeld lijken evenwel twee verschillende 

activiteiten te kunnen worden onderkend. Ten aanzien van eerste genoemde activiteit (zout 

strooien op openbare weg) wordt in de regel echter niet deelgenomen aan het economisch 

verkeer. Ten aanzien van de tweede activiteit (strooien aanpalende percelen) wordt wel 

deelgenomen aan het economisch verkeer. Als met deze laatste activiteit vervolgens 

vermogensoverschotten worden behaald dan leidt dit ten aanzien van die activiteit in 

beginsel tot belastingplicht. Maar als de dienst tegen kostprijs wordt aangeboden, zal in de 

regel geen sprake zijn van belastingplicht. Indien op basis van de feiten en omstandigheden 

van het geval, beide activiteiten gezamenlijk genomen moeten worden voor de toets of 

sprake is van een onderneming in fiscaalrechtelijke zin, wordt materieel uiteindelijk tot een 

gelijke uitkomst gekomen. Dit wordt bereikt door voor de interne diensten een 

objectvrijstelling toe te passen (op het zout strooien op de openbare weg). Hierbij zal een 

toerekening van de kosten aan enerzijds de interne dienst en anderzijds de 

gladheidsbestrijding voor derden gemaakt moeten worden. De wijze waarop zo'n 

kostenverdeling plaatsvindt, heb ik in de memorie van antwoord nader toegelicht aan de 

hand van het voorbeeld van de ophaaldienst voor huis- en bedrijfsafval81. Het ging daarbij 

om de toerekening aan het belaste en de onbelaste deel van de gemeente. De daar 

beschreven aanpak geldt mutatis mutandis ook bij een verdeling van de kosten over het 

belaste en het vrijgestelde deel van een onderneming. 
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2.4.4.1 Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 11 

 

4.1.2.1. Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid 

 

Bij de beoordeling of sprake is van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid spelen 

factoren een rol als de omvang van de organisatie, het financiële risico, de aard van de 

werkzaamheden, het aanwezige kapitaal en de duur van de werkzaamheden. Er wordt in de 

jurisprudentie vrij snel aangenomen dat sprake is van een duurzame organisatie van 

kapitaal en arbeid.  

 

Voor bijvoorbeeld het dienstonderdeel van een publiekrechtelijke rechtspersoon dat 

activiteiten verricht zal moeten worden beoordeeld of er sprake is van een duurzame 

organisatie van kapitaal en arbeid. Hierbij is van belang of het dienstonderdeel dat de 

activiteiten uitoefent op zodanige wijze is georganiseerd dat sprake is van een min of meer 

zelfstandige dienst die met eigen personeel (of toe te rekenen arbeid) en bedrijfsmiddelen 

een organisatie vormt. Indien sprake is van normaal vermogensbeheer is geen sprake van 

een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid.  

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 13 

 

Duurzame organisatie van arbeid en kapitaal 

 

De leden van de fractie van de PvdA vragen of het kabinet de stelling dat, als er sprake is 

van normaal vermogensbeheer, er geen sprake is van een duurzame organisatie van 

kapitaal en arbeid, aan de hand van een voorbeeld kan illustreren.  

Publiekrechtelijke rechtspersonen worden belastingplichtig voor zover zij een onderneming 

drijven. Hiervoor is in ieder geval een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid vereist. 

Uit de jurisprudentie blijkt dat hiervan vrij snel sprake is, maar dat dit wel sterk bepaald 

wordt door de feiten en de omstandigheden van het individuele geval. Zo wordt bijvoorbeeld 

in de jurisprudentie de verhuur van vastgoed in het ene geval als onderneming en in een 

ander geval als »normaal vermogensbeheer» aangemerkt. Van normaal vermogensbeheer 

is in zijn algemeenheid geen sprake indien het rendabel maken van onroerende zaken mede 

geschiedt door middel van arbeid die naar zijn aard en omvang onmiskenbaar ten doel heeft 

het behalen van voordelen uit de onroerende zaak die het bij normaal vermogensbeheer 

opkomende rendement te boven gaat.  

 

Het lid Van Vliet vergelijkt de situatie van gemeenten die huisvuilophaalactiviteiten zelf 

verrichten en gemeenten die deze activiteit uitbesteden aan private partijen. In het eerste 

geval is de huisvuilophaalactiviteit niet belast omdat geen sprake is van deelname aan het 

economische verkeer waardoor geen sprake is van een onderneming. Ervan uitgaande dat 

de private partij een bv betreft, zijn in de tweede situatie de resultaten behaald met de 

huisvuilophaalactiviteit wel belast. In een regio waar veel gemeenten kiezen voor 

inbesteden zou een private partij dan nauwelijks kans hebben op een opdracht in 

tegenstelling tot in een regio waarin veel gemeenten uitbesteden. Het lid Van Vliet vraagt 

zich hierbij af of het wetsvoorstel in deze situaties nog wel tot een gelijk speelveld leidt en 

of het verstandig is om gemeenten zelf te laten bepalen om wel of niet uit te besteden. Het 

speelveld waar het lid Van Vliet op lijkt te doelen en waarop ook het tweede deel van zijn 

vraag zich richt, betreft het speelveld van inbesteden dan wel uitbesteden. Ook de leden van 

de fractie van de PvdA vragen naar de aspecten die spelen bij de keuze om al dan niet uit te 
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besteden. Bij de afweging of een gemeente besluit tot in- of uitbesteding van een activiteit 

spelen verschillende aspecten een rol. De fiscale behandeling is een element dat bij die 

afweging een rol speelt, maar ook andere aspecten – veelal te herleiden tot kwaliteits- en 

efficiencyoverwegingen – spelen een rol. Zo zal worden gekeken naar bijvoorbeeld de 

eventuele wettelijke (on)mogelijkheid tot in- of uitbesteding, de omvang van de kosten van 

de verschillende mogelijkheden (inclusief te verrichten investeringen als tot inbesteding 

wordt besloten) alsmede naar de vraag of de benodigde expertise in de eigen organisatie 

voorhanden is of kan zijn en op een aanvaardbaar peil is te houden. Het kabinet heeft niet 

de indruk dat dit wetsvoorstel de bestaande afweging om al dan niet tot in- of uitbesteding 

over te gaan in betekenende mate zal wijzigen. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 2-3 

 

De leden van de fracties van de VVD en de PvdA vragen of er sprake is van normaal 

vermogensbeheer bij (kostendekkende) verhuur van vastgoed aan bedrijven of particulieren 

uit maatschappelijke overwegingen of wegens marktfalen.  

In welke gevallen er sprake is van normaal vermogensbeheer is niet eenduidig af te leiden 

uit de jurisprudentie. Het onderscheid tussen beleggen en ondernemen en, in dat kader, de 

vraag wanneer sprake is van normaal vermogensbeheer speelt eveneens in de Wet 

inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) (met name box 1 versus box 3) en voor de 

toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 1956. Rechterlijke 

instanties oordelen hierover van geval tot geval aan de hand van de feiten en 

omstandigheden.  

 

In de Wet Vpb 1969 is voor stichtingen en verenigingen en – in het voorliggende 

wetsvoorstel – voor publiekrechtelijke rechtspersonen alleen sprake van belastingplicht voor 

zover zij een onderneming drijven. Dit betekent dat om te bepalen of door deze lichamen 

gehouden vastgoed in de vennootschapsbelastingheffing betrokken wordt, allereerst bezien 

dient te worden of de vermogensbestanddelen op basis van de 

vermogensetiketteringsregels kunnen worden toegerekend aan een (overigens bestaande) 

onderneming. Als dit het geval is, wordt het vastgoed in de heffing van de 

vennootschapsbelasting betrokken. Indien op basis van de vermogensetiketteringsregels 

het vastgoed niet aan een dergelijke onderneming kan worden toegerekend, zal afhankelijk 

van de feiten en omstandigheden bepaald dienen te worden of de exploitatie van vastgoed 

zelf tot het drijven van een onderneming leidt. Zo kan ik mij voorstellen dat de wijze waarop 

de exploitatie bij publiekrechtelijke lichamen georganiseerd is, overeenkomt met de wijze 

waarop deze plaatsvindt bij private organisaties zoals woningcorporaties of commerciële 

vastgoedexploitanten. Het feit dat een private organisatie een hoger rendement verlangt en 

daarom het in de vraagstelling bedoeld deel van de markt overlaat aan publiekrechtelijke 

lichamen, sluit het drijven van een onderneming door overheden – of anderen – niet bij 

voorbaat uit. Ongeacht of er sprake is van exploitatie vanuit maatschappelijke 

overwegingen of vanuit marktfalen, zal beoordeeld moeten worden of er fiscaal sprake is 

van een onderneming. Voorgaande betekent dat de vermogensbestanddelen die niet tot het 

ondernemingsvermogen gerekend worden (en ook zelf geen onderneming vormen), niet in 

de vennootschapsbelastingheffing betrokken worden. Het publiekrechtelijke lichaam hoeft 

dan niet meer te bepalen of er sprake is van normaal vermogensbeheer. 
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Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 18 

 

De VNG constateert een schijnbare tegenstelling tussen hetgeen in de nota naar aanleiding 

van het verslag aan de Tweede Kamer82 enerzijds en in de memorie van antwoord83 

anderzijds is geschreven over het zogenoemde normaal vermogensbeheer. Ook de G4 

refereert in hun brief hieraan. Ik zie hier geen tegenstelling. In beide stukken geef ik aan dat 

de jurisprudentie over dit onderwerp casuïstisch is. In de memorie van antwoord voeg ik 

hier aan toe dat door eerst te kijken of de vermogensbestanddelen aan een onderneming 

toegerekend moeten worden, er de facto voor deze vermogensbestanddelen geen discussie 

gevoerd hoeft te worden of de arbeid er op gericht is om een rendement te behalen dat het 

bij normaal vermogensbeheer opkomende rendement te boven gaat. In beide benaderingen 

leidt dit immers niet tot belastingheffing over de opbrengsten van de 

vermogensbestanddelen die geen ondernemingsvermogen zijn. De vaak tijdrovende 

discussies rond de casuïstische jurisprudentie over het begrip normaal vermogensbeheer 

zal hierdoor minder veelvuldig gevoerd hoeven te worden. Voorstaande benadering geldt 

overigens ook voor het door de VNG genoemde voorbeeld van exploitatie van woningen. 

Ook aan deze activiteit zal het desbetreffende vastgoed moeten worden gealloceerd. Indien 

vervolgens deze activiteit geen onderneming in fiscale zin blijkt te zijn, zal dat vastgoed niet 

in de heffing worden betrokken. 

 

2.4.4.2 Deelname aan het economische verkeer 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 11-13 

 

4.1.2.2. Deelname aan het economische verkeer 

 

Het begrip «deelname aan het economische verkeer» is geen wettelijk gedefinieerd fiscaal 

begrip. In de jurisprudentie wordt deelname aan het economische verkeer aangenomen 

indien activiteiten worden verricht buiten de eigen kring. Activiteiten die de 

publiekrechtelijke rechtspersoon verricht ten behoeve van individuele afnemers, 

bijvoorbeeld het afgeven van identiteitsbewijzen, kunnen worden beschouwd als prestaties 

buiten de eigen kring, dus deelname aan het economische verkeer.  

 

Aan de andere kant wordt niet deelgenomen aan het economische verkeer als een 

onderdeel van de publiekrechtelijke rechtspersoon (ondersteunende) activiteiten verricht 

ten behoeve van andere onderdelen van de eigen organisatie. Voorbeelden van dergelijke 

interne activiteiten zijn de eigen repro-afdeling, salarisadministratie of ict-afdeling. Bij het 

voorgaande doet niet terzake dat de publiekrechtelijke rechtspersoon ervoor had kunnen 

kiezen de ondersteunende dienst tegen betaling van een derde (private partij) af te nemen. 

Aan vennootschapsbelastingplicht wordt voor dergelijke activiteiten niet toegekomen omdat 

er geen sprake is van deelname aan het economische verkeer.  

In de figuren 1 en 2 worden twee voorbeelden ter verduidelijking gegeven:  

 

 

 

 

                                                
82

  Kamerstukken II 2014/15, 34 003, nr. 6, blz. 13. 
83

  Kamerstukken I 2014/15, 34 003, D, blz. 3 en 4. 
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Figuur 1 

 

 
 

De Dienst ICT van de gemeente A levert in figuur 1 uitsluitend diensten ten behoeve van 

gemeente A (een publiekrechtelijke rechtspersoon). Er is derhalve geen sprake van 

deelname aan het economische verkeer, zodat geen onderneming wordt gedreven en er dus 

geen sprake is van belastingplicht.  

 

Figuur 2 

 

 
 

In figuur 2 is expliciet gemaakt dat het bij de beoordeling of de Dienst ICT een onderneming 

drijft niet relevant is of de dienst activiteiten verricht voor een dienstonderdeel dat wel of 

geen onderneming vormt. Ook in figuur 2 is geen sprake van deelname aan het 

economische verkeer. Het verrichten van activiteiten voor de bedrijfsafvalophaaldienst 

(waarvan wordt aangenomen dat dit dienstonderdeel een belastingplichtige onderneming 

vormt) leidt niet tot het constateren van een onderneming voor de Dienst ICT. Er wordt 

immers geen prestatie verricht aan een derde (de prestatie blijft binnen dezelfde 

publiekrechtelijke rechtspersoon). Dit laat onverlet dat ten behoeve van de winstbepaling 

van de bedrijfsafvalophaaldienst hieraan de kosten van de ict-dienstverlening dienen te 

worden toegerekend. Overigens zou in bovenstaand voorbeeld wel sprake zijn van deelname 

aan het economische verkeer wanneer de bedrijfsafvalophaaldienst in een aparte entiteit 

(bijvoorbeeld een bv of stichting) is ondergebracht en de Dienst ICT van gemeente A 

diensten verricht voor deze aparte entiteit (in dat geval is echter wel de in paragraaf 4.2.1 

beschreven vrijstelling voor «interne activiteiten» relevant).  

 

Publiekrechtelijke rechtspersonen verrichten niet alleen activiteiten voor de eigen 

organisatie of voor individuele afnemers, maar ook voor niet-individuele afnemers. Zo kan 

bijvoorbeeld het plaatsen en legen van prullenbakken langs de openbare weg moeilijk 

geduid worden als het verrichten van een prestatie aan een individuele afnemer of als een 

activiteit ten behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon zelf. Bij het aanbieden van 

een zuiver collectief goed door de publiekrechtelijke rechtspersoon profiteert eenieder, 

ongeacht of hij daar prijs op stelt, terwijl het profijt dat iemand van het goed heeft niet ten 

koste gaat van het profijt dat een ander hiervan kan hebben. Het ligt voor de hand ervan uit 
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te gaan dat met dergelijke activiteiten niet wordt deelgenomen aan het economische 

verkeer, omdat er geen sprake is van een individueel aanwijsbare afnemer aan wie een 

prestatie wordt geleverd. Het is ook mogelijk dat er activiteiten worden verricht waarbij ook 

een individuele afnemer belang kan hebben, zoals bij het ophalen van huisvuil binnen de 

eigen gemeentegrenzen onder omstandigheden het geval kan zijn. Op grond van titel 10.4 

van de Wet milieubeheer rust op gemeenten de taak om te zorgen dat ten minste wekelijks 

binnen de eigen gemeentegrenzen het huisvuil wordt opgehaald. Indien een eigen dienst 

van de gemeente zorgt voor het ophalen van het huisvuil wordt de dienst veeleer verricht 

aan de publiekrechtelijke rechtspersoon zelf. De uitvoering van deze overheidstaak vindt 

immers primair plaats met het oog op het belang voor de samenleving en niet vanwege de 

private belangen van individuele burgers. De uitvoerder van deze taak staat niet in een 

contractuele verhouding met de burgers uit de gemeente maar met de gemeente zelf, 

terwijl de bekostiging van de taak voortvloeit uit de heffing en inning van een 

afvalstoffenheffing van huishoudens in de gemeente en – als de heffing niet kostendekkend 

is – uit de algemene middelen van de gemeente. Er is geen sprake van een af te zonderen 

prestatie aan een individuele afnemer tegen een daarop betrekking hebbende prijs. Door 

deze elementen vindt de uitoefening van deze overheidstaak naar de mening van het 

kabinet niet plaats in het economische verkeer, als deze taak door de publiekrechtelijke 

rechtspersoon zelf wordt verricht.  

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 38-39 

 

De Orde maakt uit de memorie van toelichting op dat voor een onderneming tevens sprake 

dient te zijn van een contractuele verhouding tussen aanbieder en afnemer van de dienst. 

Zij vraagt of ook sprake is van een contractuele verhouding als de bedongen vergoeding een 

publiekrechtelijke grondslag heeft. Zij vraagt hoe zich dit verhoudt tot de situatie waarbij 

voor het ophalen van bedrijfsafval langs publieke weg reinigingsrecht wordt geheven. De 

passage in de memorie van toelichting waarin de zinsnede over de contractuele vergoeding 

is opgenomen, dient daar slechts ter illustratie van de verhouding tussen burgers bij wie het 

huisvuil wordt opgehaald, de gemeente die de wettelijke taak heeft om met het oog op het 

belang voor de samenleving wekelijks het huishoudelijk afval op te halen en de 

gemeentelijke dienst die het huishoudelijk afval inzamelt. Als activiteiten plaatsvinden 

waarvoor de vergoeding in de vorm van leges is gebaseerd op een publiekrechtelijke 

grondslag kan nog steeds sprake zijn van een onderneming. Zoals aangegeven in de 

memorie van toelichting kan er bijvoorbeeld bij activiteiten als de afgifte van 

identiteitsbewijzen, het voltrekken van huwelijken en de afgifte van vergunningen en 

ontheffingen ook sprake zijn van het drijven van een onderneming in fiscaalrechtelijke zin. 

Voor deze taken zal evenwel de vrijstelling in verband met de uitoefening van 

overheidstaken en publiekrechtelijke bevoegdheden van toepassing zijn. In het kader van 

bedrijfsafval dat wordt opgehaald door de gemeente zal wel sprake zijn van deelname aan 

het economische verkeer ondanks dat langs publieke weg reinigingsrecht wordt geheven. 

De activiteit betreft geen overheidstaak die wordt verricht met het oog op het belang voor 

de samenleving en verwordt daarmee tot een reguliere activiteit verricht aan een 

individuele afnemer. 
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2.4.4.3 Winststreven 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 13-14 

 

4.1.2.3. Winststreven 

 

Als sprake is van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid en de publiekrechtelijke 

rechtspersoon met de uitoefening van activiteiten deelneemt aan het economische verkeer 

wordt beoordeeld of wordt voldaan aan het winstoogmerk. Indien de publiekrechtelijke 

rechtspersoon met de uitoefening van de activiteiten structureel overschotten realiseert, 

wordt in ieder geval een winstoogmerk aangenomen. Het doel van een publiekrechtelijke 

rechtspersoon doet derhalve niet ter zake. Zo is het mogelijk dat met de uitoefening van 

een publiekrechtelijke bevoegdheid of overheidstaak doorlopend overschotten worden 

behaald, waardoor in dat geval een winstoogmerk wordt aangenomen. Wordt daarentegen 

incidenteel een overschot behaald, dan wordt het winststreven niet aangenomen. Als de 

publiekrechtelijke rechtspersoon activiteiten verricht voor individuele derden, waarvoor 

geen externe vergoedingen worden ontvangen, of waarvoor vanuit fiscale optiek een niet-

kostendekkende vergoeding wordt ontvangen, ligt het voor de hand om aan te nemen dat 

met deze activiteiten in zijn algemeenheid geen structurele overschotten worden behaald. 

Een winstoogmerk wordt dan niet aangenomen.  

 

Indien een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid deelneemt aan het economische 

verkeer, maar geen winstoogmerk heeft, kan toch sprake zijn van het drijven van een 

onderneming voor de vennootschapsbelasting. Onder het drijven van een onderneming 

wordt mede verstaan een uiterlijk daarmee overeenkomende werkzaamheid waardoor in 

concurrentie wordt getreden met ondernemingen, gedreven door natuurlijke personen, dan 

wel door (belastingplichtige) lichamen.84  

Uit de wetsgeschiedenis van artikel 4 Wet Vpb 1969 blijkt dat op grond van deze bepaling 

lichamen die geen winst beogen, maar feitelijk wel, zij het niet doorlopend, winsten 

realiseren, alsnog in de heffing kunnen worden betrokken. Indien de publiekrechtelijke 

rechtspersoon werkzaamheden verricht ten koste van het debiet van (private) 

ondernemingen wordt concurrentie aangenomen. Wel moet bij het onderdeel van de 

publiekrechtelijke rechtspersoon dat de activiteiten verricht een zekere mate van 

winstpotentie aanwezig zijn. Hiervan is in ieder geval sprake als de resultaten van een 

zodanige omvang zijn dat een particulier er een bescheiden bestaan aan kan ontlenen.  

 

De stappen die moeten worden doorlopen voordat kan worden vastgesteld of met 

betrekking tot een activiteit al dan niet sprake is van belastingplicht voor de 

publiekrechtelijke rechtspersoon laten zich als volgt schematisch weergeven:  
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  Artikel 4, onderdeel a, van de Wet Vpb 1969. 
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Schema 1 

 

 
 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 13-18 

 

Winststreven 

 

De leden van de fractie van de PvdA vragen wanneer sprake is van «het behalen van 

structurele overschotten» en hoe dit begrip zich verhoudt tot de door publiekrechtelijke 

rechtspersonen veelal vereiste investeringen vanuit hun publieke taak. De leden van de 

fractie van de SP vragen waarom het kabinet van mening is dat er bij structurele 

overschotten een winstoogmerk aanwezig wordt geacht.  

 

Het is vaste jurisprudentie dat bij het behalen van structurele overschotten een 

winstoogmerk wordt aangenomen.85 In jurisprudentie is ook bepaald dat voor de vraag of 

sprake is van structurele overschotten veelal gekeken wordt naar de resultaten over 

meerdere jaren. Een enkel winstjaar is in zijn algemeenheid gezien niet voldoende om van 

structurele overschotten te spreken. Ligt het echter in de lijn der verwachting dat de 

gerealiseerde overschotten niet incidenteel van karakter zijn dan zal in de regel sprake zijn 

van het structureel behalen van overschotten.86 Voor de inkomsten- en 

vennootschapsbelasting is voor de beoordeling of sprake is van een winststreven niet 

relevant dat een publiekrechtelijke rechtspersoon vanuit zijn publieke taak overschotten 

opbouwt ten behoeve van toekomstige investeringen.87 Dit is ook niet relevant voor reeds 

                                                
85

  HR 29 juni 1955, nr. 12383, ECLI:NL:HR:1955:AY2534. 
86

  HR 17 oktober 2008, nr. 43641, ECLI:NL:HR:2008:BB3485. 
87

  HR 29 juni 1955, nr. 12383, ECLI:NL:HR:1955:AY2534. 
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belastingplichtige private ondernemingen, noch voor reeds belastingplichtige 

overheidsbedrijven.  

De leden van de fractie van de SP vragen in dit verband ook hoe het winststreven zich 

verhoudt tot het behalen van overschotten ter reservering voor economisch slechtere 

tijden. Indien met een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid wordt deelgenomen aan 

het economische verkeer en hiermee structureel overschotten worden gerealiseerd, is 

sprake van een onderneming in fiscaalrechtelijke zin. De bestemming van de overschotten, 

bijvoorbeeld ter vorming van een reserve voor toekomstige economisch slechte tijden, doet 

hier niet aan af. Dat is reeds zo voor private ondernemingen en zal als gevolg van dit 

wetsvoorstel ook gelden voor overheidsondernemingen.  

Indien lokale overheden door decentralisaties met tekorten te maken krijgen – de leden van 

de fractie van de SP vragen hiernaar – zou afhankelijk van de feiten en omstandigheden tot 

de conclusie gekomen kunnen worden dat van een winststreven geen sprake (meer) is. De 

zorgen die de leden van de fractie van de SP lijken te uiten, staan overigens los van de 

fiscaliteit. De onderneming in fiscaalrechtelijke zin is vaak maar een onderdeel van het 

publiekrechtelijke lichaam.  

 

De leden van de fractie van de SP vragen of een voorziening de solvabiliteit verbetert van 

een lokale overheid. Solvabiliteit is de verhouding tussen het vreemd vermogen en het 

eigen vermogen op de balans. Het gaat hierbij om de vraag of de onderneming voldoende 

vermogen heeft om in geval van liquidatie alle verschaffers van vreemd vermogen terug te 

betalen. Een voorziening is geen onderdeel van het eigen vermogen. Een voorziening 

vergroot de solvabiliteit dus niet. Het vormen van of het doteren aan een voorziening 

daarentegen gaat ten laste van het resultaat en beperkt daarmee de aangroei van het eigen 

vermogen en verlaagt daarmee de solvabiliteit.  

 

Voorts vragen de leden van de fractie van de SP aan welke solvabiliteitseisen 

overheidsondernemingen moeten voldoen. De overheidsonderneming is het deel van het 

overheidslichaam dat belastingplichtig is. Solvabiliteit speelt voor de fiscale winstbepaling 

geen rol. De fiscale winstbepaling wordt bepaald door vermogensvergelijking en niet door 

de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal. Het kabinet acht 

het dan ook niet noodzakelijk om in het kader van dit wetsvoorstel voor 

overheidsondernemingen solvabiliteitseisen op te stellen. Solvabiliteit speelt wel een rol 

voor het publiekrechtelijke lichaam zelf. Dit wetsvoorstel brengt daar geen wijziging in.  

 

Daarnaast vragen deze of het kabinet een overzicht kan geven van de solvabiliteit bij lokale 

overheden. Op dit moment beschikken noch het Ministerie van Financiën, noch het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een overzicht van de 

solvabiliteit van lokale overheden. Daar komt bij dat voor wat betreft de gemeentes zijn de 

provincies financieel toezichthouder zijn. Omdat solvabiliteit voor de heffing van 

vennootschapsbelasting geen relevante grootheid is, ziet het kabinet, mede met het oog op 

de personele inzet, in dit kader geen aanleiding tot het alsnog verkrijgen van inzicht in de 

solvabiliteit van lokale overheden.  

 

De leden van de fractie van de SGP vragen of sprake is van structurele overschotten in de 

situatie waarin een gemeentelijk bedrijf de gerealiseerde overschotten moet terugstorten.  

Indien een overheidsonderneming (structureel) overschotten realiseert, wordt een 

winststreven verondersteld. Indien – de leden van de fractie van de SGP lijken hierop te 

doelen – een overheidsonderneming «juridisch verplicht» wordt gerealiseerde overschotten 

terug te betalen aan de gemeente, is het de vraag of in dat geval gesproken kan worden van 

gerealiseerde overschotten In het geval van een wettelijke verplichting om gerealiseerde 

overschotten terug te storten zal er bijvoorbeeld eerder sprake zijn van het ontbreken van 
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structurele overschotten dan in het geval van een statutaire verplichting. De uiteindelijke 

conclusie zal echter altijd afhangen van de feiten en omstandigheden van het geval.  

 

De leden van de fractie van het CDA alsook het lid van de fractie van 50 PLUS/Klein vragen 

nader toe te lichten wanneer sprake is van «winstpotentie». Ook de Orde vraagt hiernaar. 

Daarnaast vraagt de Orde of onder de concurrentietoets van artikel 4 van de Wet Vpb 1969 

ook potentiële concurrentie dient te worden begrepen.  

 

Als er sprake is van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt 

deelgenomen aan het economische verkeer, maar geen winstoogmerk aanwezig is, kan op 

basis van artikel 4 van de Wet Vpb 1969 toch sprake zijn van het drijven van een 

onderneming. Dit is het geval indien met de uitoefening van een activiteit in concurrentie 

wordt getreden met ondernemingen gedreven door natuurlijke personen of door lichamen 

als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met d, van de Wet Vpb 1969. Bij de 

beoordeling of sprake is van «in concurrentie treden» speelt een aantal – in de 

jurisprudentie ten aanzien van private stichtingen en verenigingen – ontwikkelde criteria 

een rol. Zo moet met de activiteit op commerciële basis in concurrentie kunnen worden 

getreden. Daarnaast moeten de werkzaamheden plaatsvinden ten koste van het debiet van 

andere ondernemingen, welke in enigerlei mate vergelijkbaar met elkaar zijn. Het 

concurrentiecriterium ziet volgens de jurisprudentie niet alleen op feitelijke, maar ook op 

potentiële concurrentie.  

 

Concurrentieverstoring – de leden van de fractie van het CDA vragen hiernaar – is in 

algemene zin niet gebonden aan geografische grenzen. Vanuit Europees perspectief dient 

ook bezien te worden of een overheidsonderneming potentieel in concurrentie treedt met 

buiten Nederland gevestigde ondernemingen. Vice versa geldt uiteraard hetzelfde. In dit 

kader kan gewezen worden op de rechtvaardiging van de vrijstelling voor 

zeehavenbeheerders zoals deze in het onderhavige wetsvoorstel is opgenomen.  

 

Zoals uit het voorgaande blijkt en ook in de memorie van toelichting is genoemd, speelt de 

term «een zekere mate van winstpotentie» een rol binnen het concurrentiecriterium. Van 

een zekere mate van winstpotentie is in ieder geval sprake als met deze activiteiten een 

resultaat wordt behaald waaraan een particulier een bescheiden bestaan kan ontlenen. 

Hiervan is geen sprake in een situatie van structurele verliezen of (per saldo) zeer geringe 

resultaten. Met de woorden «in ieder geval» heeft het kabinet aan willen geven in welke 

situatie er zonder meer een zekere mate van winstpotentie aanwezig is. Denkbaar is 

evenwel dat zich in de praktijk nog andere situaties kunnen (gaan) voordoen waarin een 

zekere mate van winstpotentie aanwezig is. Gezien het feit dat er op dit moment nog 

nauwelijks ervaring is met de belastingplicht van directe overheidsondernemingen is het 

voor het kabinet niet mogelijk om aan te geven aan welke situaties nog meer gedacht kan 

worden.  

Zowel de leden van de fractie van het CDA als het lid van de fractie van 50PLUS/Klein 

vragen bij welk resultaat een particulier hier een bescheiden bestaan aan kan ontlenen. 

Allereerst wil ik opmerken dat het begrip «er een bescheiden bestaan aan kunnen ontlenen» 

een reeds bestaande open norm is, welke voortvloeit uit de parlementaire geschiedenis 

behorende bij artikel 4 van de Wet Vpb 1969.88 In de bestaande jurisprudentie over private 

stichtingen en verenigingen wordt geen bedrag genoemd voor de vraag wanneer hiervan 

sprake is. Dit is ook niet zo vreemd aangezien de «bescheidenbestaansnorm» onderhevig is 

aan economische en maatschappelijke ontwikkelingen.  
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  Kamerstukken II 1959/60, 6 000, nr. 3, blz. 17. 
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De Orde vraagt waarom het criterium betreffende bescheiden bestaan in het stroomschema 

op pagina 15 van de memorie van toelichting niet onderdeel is van de toets of aan artikel 4 

van de Wet Vpb 1969 voldaan is. Voor de beoordeling van het concurrentiecriterium van 

artikel 4 is mede van belang of sprake is van een bescheiden bestaansmogelijkheid.  

 

Het lid van de fractie van 50PLUS/Klein vraagt hoe het concurrentiecriterium in een aantal 

geabstraheerde situaties uitwerkt. Hoewel ik, zoals eerder opgemerkt, begrip heb voor de 

achter deze vraag verscholen gaande wens naar duidelijkheid, kan ik ten aanzien van 

dergelijke geabstraheerde casusposities geen generieke uitspraken doen. Immers, de 

feitelijke uitwerking is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het specifieke geval 

(verlies- en winstjaren maken hiervan deel uit). Deze feiten en omstandigheden zijn 

essentieel bij de beoordeling of en zo ja wanneer, belastingplicht ontstaat.  

 

De leden van de fractie van het CDA vragen voorts of, als een bescheiden bestaan mogelijk 

is, er automatisch sprake is van belastingplicht op grond van het concurrentiecriterium. 

Indien er sprake is van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid en deelname aan 

het economische verkeer, is het voor de vraag of er sprake is van een onderneming nog van 

belang of er voordelen worden beoogd en redelijkerwijs te verwachten zijn. Hiervan is in elk 

geval sprake indien structurele overschotten worden behaald. Indien er voordelen worden 

beoogd of structurele overschotten worden behaald, is er sprake van een onderneming. 

Indien er geen voordelen worden beoogd of structurele overschotten worden behaald is het 

de vraag of er sprake is van (potentiële) concurrentie met andere belastingplichtigen. Als 

dat niet het geval is, is er geen onderneming en geen belastingplicht. Indien er wel sprake is 

van (potentiële) concurrentie met andere belastingplichtigen dan is het de vraag of de 

resultaten van zodanige omvang zijn dat een particulier er een bescheiden bestaan aan kan 

ontlenen. Als dat het geval is, is sprake van een onderneming en ontstaat een 

belastingplicht.  

 

Zowel de leden van de fractie van het CDA als de Orde vragen op welke wijze de 

Belastingdienst gaat toetsen of er sprake is van winstpotentie en in hoeverre bij die toets 

alleen de huidige bedrijfsvoering wordt bekeken of ook bijvoorbeeld het onbenut laten van 

reële prijsverhogingen. Zij vragen voorts of winstpotentie uitgesloten is indien de overheid 

wegens maatschappelijke redenen de prijs laag houdt. In dit verband vraagt de Orde voorts 

of de onderlinge groepsverhoudingen hierbij een rol spelen.  

De toets of er sprake is van winstpotentie is een onderdeel van de beoordeling of er sprake 

is van een onderneming; meer specifiek of er een winstoogmerk aanwezig is, dan wel of met 

de werkzaamheid in concurrentie wordt getreden met (kortheidshalve) private 

ondernemingen. Uitgangspunt hierbij zijn de feitelijke bedrijfsvoering en de werkelijk 

gehanteerde prijzen. Dit betekent dat ingeval een potentieel belastingplichtige om 

maatschappelijke redenen aan derden een lagere prijs in rekening brengt dan reëel mogelijk 

zou zijn, er vanuit dit beoordelingsperspectief geen aanleiding bestaat deze prijs te 

corrigeren. In de situatie waarin bijvoorbeeld vanuit een publiekrechtelijk lichaam personeel 

ter beschikking wordt gesteld aan een potentieel belastingplichtig onderdeel van datzelfde 

publiekrechtelijke lichaam, dienen de toerekenbare integrale loonkosten als uitgangspunt te 

worden genomen.  

Als een overheid ervoor kiest om wegens maatschappelijke redenen de prijs laag te houden, 

de leden van de fractie van het CDA vragen hiernaar, kan echter toch sprake zijn van 

winstpotentie, bijvoorbeeld omdat een natuurlijk persoon aan het werkelijk resultaat een 

bescheiden bestaan kan ontlenen. Of sprake is van winstpotentie is derhalve afhankelijk van 

meer feiten en omstandigheden dan alleen een lage prijs. Hierbij kan gedacht worden aan 

het kostenniveau en de aanwezigheid van andere baten.  
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De leden van de fractie van het CDA vragen of er sprake is van winstpotentie als een 

activiteit gesubsidieerd is en daarom winst wordt behaald. De Orde heeft vergelijkbare 

vragen gesteld en daaraan de vraag toegevoegd in hoeverre subsidies van een (ander) 

overheidslichaam een rol spelen bij de beantwoording van de vraag of naar winst wordt 

gestreefd. De Orde noemt hierbij onder andere een voorbeeld van een kindertheater dat in 

handen van de gemeente is en onder meer een subsidie van OCW ontvangt.  

 

Subsidies worden in zijn algemeenheid tot de winst gerekend. Daarom moeten subsidies in 

de beschouwing worden betrokken bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van 

een winstoogmerk. In de praktijk wordt daarbij als aanknopingspunt gehanteerd de mate 

waarin de organisatie voor zijn inkomsten afhankelijk is van subsidies. In de situatie waarin 

een organisatie voor zijn activiteiten ten behoeve van derden geen vergoeding van deze 

derden vraagt, maar volledig afhankelijk is van subsidies, ligt het minder voor de hand om 

bij structurele overschotten tot een winstoogmerk te concluderen. In een beleidsbesluit89 is 

daarom aangegeven dat in het geval van volledige subsidieafhankelijkheid een winststreven 

niet aanwezig is als de behaalde overschotten volgens de statuten en subsidieregels moeten 

worden aangewend overeenkomstig de subsidievoorwaarden dan wel moeten worden 

terugbetaald aan de subsidieverstrekker. In het verlengde hiervan is in datzelfde besluit 

aangegeven dat er ook geen sprake is van een winststreven als een organisatie niet volledig 

maar hoofdzakelijk (dat wil zeggen voor ten minste 70%) afhankelijk is van subsidies en 

daarnaast slechts eigen bijdragen ontvangt van degenen voor wie de organisatie haar 

gesubsidieerde activiteiten verricht. Ook in deze situatie is vereist dat de organisatie de 

behaalde overschotten conform de statuten en subsidieregels aanwendt dan wel 

terugbetaalt aan de subsidieverstrekker. Als de subsidieafhankelijkheid lager is dan 70%, of 

als de organisatie andere vergoedingen ontvangt, wordt er in het geval waarin structureel 

overschotten worden behaald een winstoogmerk aangenomen. Structurele overschotten 

duiden ook op het hebben van winstpotentie.  

 

Voor zover de geldstroom verband houdt met de (potentiële) ondernemingsactiviteit van 

het publiekrechtelijk lichaam is de vraag van belang of deze geldstroom plaatsvindt binnen 

de winstsfeer dan wel de kapitaalssfeer. Indien een derde er ook aanspraak op zou kunnen 

maken, er bestaat een subsidieregeling voor de betreffende activiteit, kan de conclusie zijn 

dat de geldstroom voor wat betreft de fiscale behandeling vergelijkbaar is met een «echte» 

subsidie als bedoeld in artikel 4.21, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

Een duiding in de winstsfeer ligt in dat geval eerder voor de hand. De geldstroom telt dan 

mee voor de toets of sprake is van een winststreven en voor de toets of sprake is van 

winstpotentie. Ik zou in dit kader nog willen opmerken dat de geldstromen van 

overheidsactiviteiten complexe materie betreft. Binnen de uitwerking van de gemaakte 

raamafspraken met de koepels (VNG, IPO en de UvW) zal aan de hand van de geschetste 

feiten en omstandigheden in casuïstiek deze problematiek nader kunnen worden uitgewerkt.  

 

De Orde geeft het volgende voorbeeld van een kindertheater. Stel een kindertheater is 

eigendom van de gemeente en behaalt een positief exploitatiesaldo van € 50.000. De 

gemeente heeft echter een subsidie verstrekt van € 75.000 en OCW van € 25.000. Ik 

veronderstel daarbij dat het theater een onderdeel van de gemeente vormt en niet in een 

stichting of andere rechtspersoon is ondergebracht. Een geldstroom binnen het 

publiekrechtelijke lichaam dient, indien deze vergelijkbaar is met een «echte» subsidie, bij 

de beoordeling of er in het geval van het kindertheater sprake is van een onderneming wel 

tot de omzet gerekend te worden. De duiding van de geldstromen is een onderdeel van 

winstoogmerk toets en is mede bepalend voor de vraag of het kindertheater structureel 
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overschotten realiseert. De subsidie van OCW is afkomstig van een ander publiekrechtelijk 

lichaam en dient eveneens tot de winst gerekend te worden. Indien verondersteld wordt dat 

het theater een positief exploitatieresultaat van € 50.000 behaalt – gebaseerd op het 

voorbeeld van de Orde – is dit resultaat van een zodanige omvang dat een particulier 

hieraan zeker een bescheiden bestaan kan ontlenen. De conclusie kan evenwel anders zijn in 

het geval dat het kindertheater verplicht is de subsidie van OCW terug te betalen.  

 

De Orde vraagt voorts of er sprake is van winstpotentie, indien het kindertheater zonder 

subsidieontvangsten, zich genoodzaakt ziet haar prijzen drastisch te verhogen waardoor 

nog slechts een kleine doelgroep kan worden bediend.  

Evenals het geval is bij private stichtingen en verenigingen dient op basis van de feiten en 

omstandigheden getoetst te worden of er sprake is van winstpotentie. In geval er sprake is 

van structurele verliezen of (per saldo) zeer geringe resultaten, waardoor geen bescheiden 

bestaan aan de activiteit kan worden ontleend zal er geen sprake zijn van winstpotentie. 

Zijn de resultaten van het kindertheater echter zodanig van omvang dat hieraan een 

bescheiden bestaan kan worden ontleend, dan zal er sprake zijn van winstpotentie. Het 

gevolg dat door de prijsverhoging een kleinere doelgroep wordt bereikt, is echter fiscaal 

niet relevant. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 8-10 

 

De leden van de fractie van het CDA vragen of het kabinet bereid is om goed te keuren dat 

voor de toetsing van het winstoogmerk wordt uitgegaan van de totaalwinstgedachte bezien 

over de gehele objectieve levensduur van de onderneming.  

De totale winst in fiscale zin is voor ondernemingen van stichtingen en verenigingen, en op 

grond van dit wetsvoorstel vanaf 2016 eveneens voor publiekrechtelijke lichamen, 

opgebouwd uit alle voordelen (uit onderneming) die zijn gerealiseerd in de periode waarin 

de onderneming in fiscaalrechtelijke zin wordt gedreven. Deze periode kan afwijken van de 

periode waarin de activiteit wordt uitgeoefend dan wel van de bestaansperiode van het 

lichaam als zodanig.  

De leden van de fractie van het CDA lijken voor het winstoogmerk uit te willen gaan van de 

totaalwinst over de totale periode waarin een activiteit wordt uitgeoefend. Daarbij vraagt de 

fractie enerzijds goed te keuren dat niet wordt aangesloten bij de bestaansperiode van de 

onderneming in fiscaalrechtelijke zin maar bij de gehele levensduur van de activiteit. 

Anderzijds vragen zij goed te keuren dat niet de jaarwinst – de winst die doorgaans wordt 

gehanteerd voor de toets of sprake is van overschotten of niet – maar de totaalwinst als 

uitgangspunt wordt genomen.  

Voor de beoordeling of voor de vennootschapsbelasting sprake is van een onderneming is 

onder meer van belang of er een winststreven is. Dit subjectieve gegeven wordt fiscaal 

geobjectiveerd door een winststreven aan te nemen als met een activiteit structureel 

overschotten worden gerealiseerd. Om een eerste beoordeling te maken of (structurele) 

overschotten worden gerealiseerd, wordt gekeken naar het resultaat van het betreffende 

jaar. De commerciële jaarstukken mogen hierbij als uitgangspunt genomen worden, waarbij 

uiteraard wel rekening gehouden moet worden met evidente verschillen tussen de 

commerciële en fiscale winstbepalingsregels. Op de cijfers in de commerciële jaarstukken 

kan namelijk regelgeving – te denken valt hierbij aan de voorschriften die voortvloeien uit 

het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) – van toepassing zijn die een winststreven in 

fiscaalrechtelijke zin niet direct zichtbaar maakt. In dergelijke gevallen dient een vertaalslag 

te worden gemaakt naar bedragen die de fiscale resultaten weergeven. Alhoewel het 

voorstel om gebruik te maken van het totaalwinstbegrip (maar dan wel over de fiscale 

ondernemingsperiode) mij tot op zekere hoogte conceptueel zeker aanspreekt, vraag ik mij 

ten zeerste af in hoeverre dit in de praktijk uitvoerbaar zal zijn. Publiekrechtelijke lichamen 
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lijken – met uitzondering van bijvoorbeeld twee gemeenten die fuseren – in veel gevallen een 

in beginsel onbepaalde levensduur te kennen. Ook een bepaalde activiteit kan een lange en 

op voorhand onbekende levensduur hebben. Zowel de totale winst van een onderneming 

alsook de levensduur van een activiteit lijken derhalve in beginsel niet te kunnen worden 

vastgesteld, omdat simpelweg niet in een glazen bol gekeken kan worden. De omvang van 

de totaalwinst kan dan uiteindelijk slechts achteraf worden vastgesteld. Daarom wordt in het 

wettelijk systeem aangesloten bij de heffing over jaarwinsten.  

De fiscale jaarwinsten dienen volgens goedkoopmansgebruik bepaald te worden. Op dit 

beginsel wordt in diverse wettelijke bepalingen inbreuk gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de 

afschrijvingsbeperking op gebouwen (artikel 3.30a van de Wet IB 2001). Een dergelijke 

door beleidsmatige overwegingen ingegeven beperking kan in een individueel geval ertoe 

leiden dat een hoge jaarwinst (piek) wordt gepresenteerd die er commercieel niet is en er 

fiscaal ook niet zou zijn als deze afschrijvingsbeperking niet zou gelden. Ik kan mij 

voorstellen dat in een dergelijk geval en louter in het kader van de toets van het 

winstoogmerk, van het effect van die afschrijvingsbeperking wordt geabstraheerd. Het is in 

het algemeen niet nodig om voor de beoordeling van een winstoogmerk eerst een volledige 

fiscale balans op te stellen. Op een andere wijze wordt de gedachte van de leden van de 

fractie van het CDA wel tot uitdrukking gebracht. Indien met een activiteit in een jaar een 

incidenteel overschot is gerealiseerd en de potentieel belastingplichtige kan onderbouwen 

dat van enige winstpotentie geen sprake is, dan zal een winstoogmerk  (vooralsnog) 

ontbreken. Ten overvloede wil ik hierbij wel benadrukken dat ook in dergelijke gevallen de 

fiscaal herleide cijfers als uitgangspunt dienen te gelden bij de toets of sprake is van 

overschotten.  

Ook bij niet-overheidsondernemingen wordt bij de vaststelling of al dan niet sprake is van 

een winstoogmerk uitgegaan van de jaarwinst. Wanneer bij overheidsondernemingen van 

een ander startpunt zou worden uitgegaan, is dit niet in lijn met het nagestreefde gelijke 

speelveld. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 14 

 

De leden van de fractie van het CDA vragen of voor de beoordeling of sprake is van het 

ontbreken van een winstpotentieel aangesloten mag worden bij de marges uit artikel 6 van 

de Wet Vpb 1969. Het winstpotentieel speelt bij belastingplichtigen waarbij de 

belastingplicht afhangt van de aanwezigheid van een materiële onderneming en waarbij niet 

vastgesteld kan worden dat sprake is van een winststreven. Voor dergelijke gevallen zal het 

bedrag dat is opgenomen in artikel 6 van de Wet Vpb 1969 naar de mening van het kabinet 

niet snel voldoende zijn om van een bescheiden bestaan te kunnen spreken. Van «in 

concurrentie treden» (als opgenomen in artikel 4 van de Wet Vpb 1969) is in dat geval niet 

snel sprake. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 28 

 

De leden van de fractie van D66 vragen hoe de Belastingdienst voor het jaar 2016 gaat 

beoordelen of sprake is van het behalen van overschotten (winstoogmerk).  

Uit vaste jurisprudentie blijkt dat reeds sprake is van het stelselmatig behalen van 

overschotten als over enkele jaren overschotten worden gerealiseerd. Tevens lijkt hieruit 

afgeleid te kunnen worden dat indien in een enkel jaar een overschot worden gerealiseerd 

een winststreven kan worden verondersteld, mits te verwachten valt dat ook in latere 

boekjaren overschotten zullen worden gerealiseerd. Ten aanzien van overschotten met een 

incidenteel karakter lijkt niet snel aangenomen te kunnen worden dat sprake is van een 

winstoogmerk. Omdat 2016 het eerste jaar is dat getoetst moet worden of 
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overheidslichamen met (een) activiteit(en) een onderneming / meerdere ondernemingen 

drijven of niet, en het winstoogmerk deel uitmaakt van deze toets, zullen de jaarstukken 

over 2016 ten grondslag liggen aan de definitieve beoordeling of sprake is van een 

winststreven of niet. Vanuit een praktische invalshoek kunnen voor de beoordeling van het 

winststreven de jaren hieraan voorafgaand een indicatie geven. Op deze wijze kan worden 

voorkomen dat indien zich in een enkel te beoordelen jaar een incidenteel voordeel 

voordoet, meteen een belastingplicht ontstaat dan wel dat bij een incidenteel verliesjaar ten 

onrechte tot geen belastingplicht wordt geconcludeerd. Ingeval een overheidslichaam zelf 

voor aanvang van het boekjaar 2016 een inschatting wil maken of bij de uitoefening van 

een activiteit al dan niet sprake is van een winststreven, kan het overheidslichaam zelf aan 

de hand van de – reeds bekende – cijfers over bijvoorbeeld 2013 en 2014 een eerste 

voorlopige beoordeling maken. 

 

Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 3-4 

 

Om tot een onderneming en daarmee tot belastingplicht voor de vennootschapsbelasting te 

concluderen moet onder meer sprake zijn van een winststreven. Hiervan is sprake indien 

stelselmatig overschotten worden behaald. De leden van de fracties van de VVD en het CDA 

vragen om een nadere toelichting op genoemd vereiste. Ook de VNG en de UvW zouden de 

wijze van beoordeling van dit winststreven graag verduidelijkt zien.  

Bij de beoordeling van het streven naar overschotten (winststreven) gaat het om de vraag of 

met activiteiten naar verwachting over meerdere jaren bezien positieve resultaten gehaald 

kunnen worden. Dit kan worden afgeleid uit een toename van het eigen vermogen in 

samenhang met de daadwerkelijk behaalde jaarlijkse resultaten. Vanuit een praktische 

invalshoek vormen voor deze beoordeling, bij gebrek aan fiscale jaarstukken, de 

commerciële jaarstukken het startpunt. Aangezien de aanwezige jaarstukken veelal zullen 

zijn opgesteld volgens bepaalde normen voor de (non-profit) sector (bijvoorbeeld de 

voorschriften die voortvloeien uit het Besluit Begroting en Verantwoording), betekent dit 

dat uit deze jaarstukken de fiscale overschotten of tekorten moeten worden herleid. Zo kan 

het zijn dat op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording een voorziening of een 

reserve gevormd kan worden, dan wel een bepaald afschrijvingsstelsel wordt gehanteerd, 

terwijl dit fiscaal niet is toegestaan omdat dit niet past binnen het fiscale beginsel van 

goedkoopmansgebruik. Dit zijn voorbeelden van de evidente verschillen tussen een 

commerciële en fiscale uitwerking waar de leden van de fracties van de VVD en het CDA 

naar vragen. In de gevallen waarin zowel commercieel als fiscaal (voldoende) duidelijk 

sprake is van stelselmatige overschotten en dit zichtbaar is in een toename van het eigen 

vermogen, zal dit in de praktijk niet tot discussie leiden over het al dan niet aanwezig zijn 

van een winstoogmerk. Waar dat niet aanstonds duidelijk is, zullen mogelijke verschillen 

tussen de commerciële en de fiscale cijfers nader geanalyseerd moeten worden. Dat is op 

zich niets nieuws en gebeurt ook nu al bij particuliere belastingplichtigen, zoals 

verenigingen en stichtingen. In mijn antwoord op eerdere vragen van uw Kamer heb ik een 

voorbeeld gegeven van een situatie waarin een hoge jaarwinst wordt gepresenteerd als 

gevolg van de afschrijvingsbeperking op gebouwen als bedoeld in artikel 3.30a van de Wet 

IB 2001.90 In een dergelijk geval kan ik mij voorstellen dat er geen winststreven aanwezig is 

als het positieve resultaat enkel is te herleiden tot deze fiscale afschrijvingsbeperking. Voor 

het antwoord op de vraag of sprake is van een winststreven wordt overigens ook 

geabstraheerd van fiscale stimuleringsmaatregelen. In dat kader roep ik de 

wetsgeschiedenis van de (ingetrokken) filmexploitatievrijstelling in herinnering.91 Ook dit is 
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  Kamerstukken I 2014/15, 34 003, D, blz. 9. 
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  Kamerstukken II 2006/07, 30 306, nr. 3, blz. 32. 
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een voorbeeld waaruit volgt dat niet met alle fiscale winstbepalingsregels rekening moet 

worden gehouden voor het antwoord op de vraag of van een winststreven sprake is. 

Kortom, de basis voor de beoordeling van het winststreven is het fiscale winstbegrip 

volgens goed koopmansgebruik. 

 

Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 11-13 

 

De leden van de fractie van het CDA vragen in te gaan op een concrete praktijkcasus waarbij 

er sprake is van een positief exploitatieresultaat, terwijl de ontvangsten van derden niet 

kostendekkend zijn. Voor de concrete casus verwijs ik naar bijlage 2 van de brief die ik op 

18 december 201492 aan de Tweede Kamer heb gezonden. In het navolgende ga ik aan de 

hand van twee voorbeelden verder in op deze vraag, aangezien ik hier niet op een 

individuele praktijkcasus kan ingaan.  

 

Voorbeeld 1. 

Een gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid (hierna GR) exploiteert een 

klein theater. In dit theater worden in de pauze alleen aan de bezoekers van de voorstelling 

consumpties verkocht. De opbrengsten uit entreekaart- en consumptie-verkoop dekken de 

kosten van het personeel, onderhoud van het gebouw en theatervoorstellingen niet. Om 

deze reden geven de twee participerende gemeenten een jaarlijkse bijdrage, waarmee ook 

het vermogen van de GR wordt aangezuiverd. De gemeenten hebben hierbij de voorwaarde 

gesteld dat door deze bijdragen het theater en de daarin uit te voeren voorstellingen in 

stand moet kunnen blijven. De bijdragen zijn dan ook mede bestemd voor onderhoud aan 

het gebouw.  

Om de vraag te beantwoorden of de GR belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting, 

moet eerst bekeken worden welke activiteiten er plaatsvinden. In dit geval is dat de 

exploitatie van een theater. De afzonderlijke verkoop van consumpties tijdens de pauze van 

de voorstelling is een andere activiteit, die in casu echter verweven is met de exploitatie van 

het theater, aangezien deze consumpties alleen beschikbaar zijn voor de bezoekers van de 

voorstelling. Aldus moeten de activiteiten als één geheel worden beschouwd (clustering). 

Als dit de enige activiteiten van de GR zijn, zullen alle vermogensbestanddelen hieraan 

toegerekend moeten worden. Na deze afbakening kan getoetst worden aan de hand van de 

drie criteria of sprake is van een onderneming in fiscaalrechtelijke zin. In dit geval is sprake 

van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, welke deelneemt aan het economisch 

verkeer. Voor de winstoogmerktoets moeten de commerciële cijfers eerst fiscaal herleid 

worden. Er kan een verschil ontstaan tussen het commerciële en fiscale kostenbegrip. De 

opbrengsten uit de kaart- en consumptie-verkoop zijn echter een gegeven. Daarnaast dient 

de bijdrage van de twee participerende gemeenten geduid te worden. Deze bijdrage heeft 

kenmerken van een subsidie. Hierover heb ik in de nota naar aanleiding van het verslag aan 

de Tweede Kamer93 aangegeven dat deze bijdrage dan opkomt binnen de onderneming en 

in beginsel tot de opbrengsten gerekend moet worden. Voor de winstoogmerktoets zou dan 

het in het beleidsbesluit van 23 december 200594, onderdeel 3.2.1. opgenomen beleid 

toegepast kunnen worden. Indien aan de voorwaarden van het besluit wordt voldaan, wordt 

geacht geen winststreven aanwezig te zijn. Wordt niet aan de voorwaarden voldaan, dan zal 

een eventueel overschot mogelijk tot belastingheffing leiden. Volledigheidshalve wordt nog 

opgemerkt dat culturele instellingen onder voorwaarden gebruik kunnen maken van de 

zogenoemde bestedingsreserve.  
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Voorbeeld 2. 

Hetzelfde theater als in voorbeeld 1, maar nu is de theaterexploitatie een onderdeel van één 

van bovengenoemde gemeenten zelf. De beoordeling of er sprake is van een onderneming 

wijkt niet af van voorbeeld 1. De kosten moeten beoordeeld worden op basis van 

goedkoopmansgebruik en de entreekaart- en consumptieverkoop staat vast. De bijdrage uit 

de algemene middelen is echter geen geldstroom, maar een interne boeking. Wanneer de 

fiscale hoogte van de kosten en opbrengsten is vastgesteld, is ook te bepalen hoe groot het 

fiscale exploitatietekort is. De bijdrage uit de algemene middelen is in deze een sluitpost die 

in beginsel nooit tot winst zou kunnen leiden. In het kader van het winststreven is daarom 

niet van belang hoe deze aanzuivering fiscaal wordt gekwalificeerd. Omdat sprake is van een 

verliespositie (die wordt aangezuiverd) zal namelijk niet aan het winststreven zijn voldaan, 

zodat geen sprake zal zijn van het drijven van een onderneming. 

 

De leden van de fractie van het CDA vragen of er ook geen sprake is van in concurrentie 

treden indien vanwege een terugbetalingsverplichting van gerealiseerde overschotten de 

activiteit geen winstpotentie heeft. In algemene zin zal er bij gebreke aan een winstpotentie 

geen bescheiden bestaan mogelijk zijn en zal er dus ook geen sprake zijn van in 

concurrentie treden in de zin van artikel 4, Wet Vpb 1969. Echter indien er structurele 

vermogensoverschotten worden behaald is er wel sprake van een winststreven95. Aan het in 

concurrentie treden criterium in voorbedoelde zin wordt dan niet meer toegekomen. Dit is 

namelijk een aanvulling op de toets of er een onderneming wordt gedreven en er juist geen 

winststreven is, dan wel geen structurele vermogensoverschotten worden behaald.  

Het valt echter nog te bezien of er wel in fiscale zin structurele vermogensoverschotten 

ontstaan. Dit zal vooral afhankelijk zijn van de wijze waarop de terugbetalingsverplichting 

juridisch is vastgelegd. Zo zal een exploitatiesubsidie die jaarlijks vooraf wordt toegekend en 

na afloop van het jaar ter grootte van het overschot terugbetaald moet worden er toe leiden 

dat er geen structurele vermogensoverschotten zullen ontstaan; het exploitatietekort wordt 

slechts gedekt middels deze subsidie. Er is dan geen sprake van het drijven van een 

onderneming. Voor het geval er sprake is van een budgetsubsidie, welke voor meerdere 

jaren wordt verstrekt is, kan er wel sprake zijn van vermogensoverschotten. Voor private 

stichtingen en verenigingen is in dit kader in het beleidsbesluit van 23 december 200596 

vastgelegd onder welke voorwaarden het winststreven toch geacht wordt te ontbreken. 

Hierbij is relevant dat de gevormde overschotten niet vrij besteedbaar zijn en er geen 

voordeel wordt beoogd en verwacht. 

 

2.4.5 Belastingplicht indirecte overheidsondernemingen 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 14 

 

4.1.3. Belastingplicht indirecte overheidsondernemingen  

 

Met betrekking tot indirecte overheidsondernemingen geldt als uitgangspunt in dit 

wetsvoorstel dat de belastingplicht dezelfde is als voor rechtspersonen die in private handen 

zijn. Bij een bv of een nv is op grond van de rechtsvorm sprake van een integrale 

belastingplicht omdat deze geacht wordt met het gehele vermogen een onderneming te 
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  Zie o.a. Kamerstukken II, 2014/15, 34 003, nr. 3, blz. 10. 
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drijven. Bij een stichting of vereniging is sprake van belastingplicht voor zover een 

onderneming wordt gedreven. 

 

2.4.6 Berekening van de fiscale winst 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 14-16 

 

4.1.4. Openingsbalans en totaalwinstbegrip  

 

Als vennootschapsbelastingplicht ontstaat, moet een fiscale openingsbalans worden 

opgesteld. Dit betekent dat publiekrechtelijke rechtspersonen die een onderneming drijven 

(directe overheidsondernemingen) en privaatrechtelijke overheidslichamen (indirecte 

overheidsondernemingen) die door dit wetsvoorstel belastingplichtig worden, per het 

boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2016 een openingsbalans moeten opstellen.  

 

Voor directe overheidsondernemingen en stichtingen die volledig in handen zijn van 

publiekrechtelijke rechtspersonen, geldt daarbij dat eerst bepaald moet worden welke 

vermogensbestanddelen deel uitmaken van de onderneming. Voor de vraag of een 

vermogensbestanddeel tot het ondernemingsvermogen of niet-ondernemingsvermogen 

behoort, zijn de aard, functie en bestemming van het vermogensbestanddeel bepalend. 

Hiermee is geen nieuw criterium beoogd en wordt aangesloten bij de vermogensetikettering 

zoals die in de inkomstenbelasting en in de vennootschapsbelasting bij stichtingen en 

verenigingen reeds wordt toegepast. Voor de indirecte overheidsondernemingen in de vorm 

van een bv of nv geldt dat niet omdat die rechtsvormen bij wetsfictie «met behulp van hun 

gehele vermogen een onderneming drijven».  

 

Uit de fiscale jurisprudentie vloeit voort dat op de openingbalans alle (tot de onderneming 

behorende) bezittingen en schulden staan voor de waarde in het economische verkeer. De 

openingsbalans heeft als functie de onbelaste en de belaste periode te scheiden en is 

bedoeld om de totaalwinst te kunnen bepalen. Wanneer niet de waarde in het economische 

verkeer gehanteerd wordt op de openingsbalans, kunnen verliezen of winsten uit de 

onbelaste periode naar de belaste periode verschuiven, of vice versa.  

Uitgangspunt bij een overgang van de onbelaste naar de belaste sfeer is dat geen 

incidenteel fiscaal voor- of nadeel mag optreden welke leidt tot een verstoring van de 

concurrentieverhoudingen.97 Voor niet-belastingplichtige lichamen die eerst geen 

onderneming dreven, maar dat op een later moment wel gaan doen en daardoor 

belastingplichtig worden, is op grond van jurisprudentie een goodwillverbod op de 

openingsbalans van de onderneming van toepassing.  

Dit heeft evenzeer te gelden voor de situatie waarin een overheidsonderneming 

belastingplichtig wordt. De Wet Vpb 1969 bevat een specifiek waarderingsvoorschrift voor 

immateriële activa op de openingsbalans. Dit waarderingsvoorschrift geldt zowel voor de 

openingsbalans van directe als van indirecte overheidsondernemingen.  

 

Voor de bepaling van de totaalwinst van een directe overheidsonderneming geldt de 

hoofdregel dat de werkelijke opbrengsten en werkelijke kosten tot de winst behoren. Onder 

bijzondere omstandigheden wordt van deze hoofdregel afgeweken. Er wordt niet van de 

hoofdregel afgeweken indien bijvoorbeeld een lagere toegangsprijs (derdenprijs) passend is 
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  Kamerstukken II 2007/08, 31 205, nr. 3, blz. 36–38. 

Fiscale 

openingsbalans 

Vermogens-

etikettering 

Waarde in het 

economische 

verkeer 

Goodwillverbod 

Werkelijke 

opbrengsten en 

kosten 



   

83   Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen 

binnen de onderneming «gemeentelijk zwembad». In dat geval behoren de werkelijke 

opbrengsten tot de winst.  

 

Voorbeeld 

 

Gemeente A exploiteert een gemeentelijk zwembad dat een belaste ondernemingsactiviteit 

vormt. Het zwembad hanteert een scherpe toegangsprijs van € 6 om het zwembad 

toegankelijk te laten zijn voor zo veel mogelijk wijkbewoners uit de lagere inkomensgroepen 

en op deze wijze een groot bezoekersaantal te halen. Het zwembad is hierdoor winstgevend. 

Een commercieel zwembad in dezelfde gemeente vraagt € 7,50. De werkelijke opbrengst 

van het toegangskaartje (€ 6) wordt tot de winst van het gemeentelijk zwembad gerekend. 

Het feit dat het andere zwembad € 7,50 vraagt, betekent in zijn algemeenheid niet dat van 

de hoofdregel wordt afgeweken en het zwembad van gemeente A voor fiscale doeleinden 

moet doen alsof het ook € 7,50 entree ontvangt waardoor een hogere fiscale winst zou 

ontstaan. 

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 18-23 

 

Openingsbalans en totaalwinstbegrip 

 

De leden van de fractie van de PvdA vragen om voorbeelden van vermogensetikettering. 

Vermogensetikettering is een bestaand begrip en is sinds jaar en dag aan de orde bij het 

inkaderen van wat tot de onderneming behoort, zowel in de inkomstenbelasting als in de 

vennootschapsbelasting (bij bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen). Het wetsvoorstel 

brengt daarin geen verandering, waardoor de bestaande kaders ook bij 

overheidsondernemingen dienen te worden toegepast. Bij vermogensetikettering wordt 

beoordeeld of een specifieke bezitting of schuld tot de onderneming gerekend moet worden 

met het gevolg dat dit een fiscale (openings)balanspost wordt.  

De Orde vraagt zich af of gelet op de omstandigheid dat de activa en passiva van 

overheidsondernemingen bij aanvang van de belastingplicht gewaardeerd dienen te worden 

tegen de waarde in het economische verkeer, er wel een gelijk speelveld ontstaat omdat 

private ondernemingen dat niet kunnen. De waardering naar de waarde in het economische 

verkeer vloeit, net als de vermogensetikettering, voort uit de bestaande systematiek zoals 

we die al kennen in de vennootschapsbelasting. Ook private ondernemingen waarbij de 

belastingplicht aanvangt, bijvoorbeeld als gevolg van een zetelverplaatsing naar Nederland, 

dienen hun activa en passiva te waarderen tegen de waarde in het economische verkeer. Dit 

waarborgt dat de eventuele winsten die bijvoorbeeld in de vorm van zogenaamde stille 

reserves in de activa aanwezig zijn en die zijn ontstaan in de periode dat de private 

onderneming niet in Nederland belastingplichtig was, ook niet in Nederland in de heffing 

worden betrokken. Er lijkt derhalve geen sprake van een ongelijk speelveld.  

 

De leden van de fractie van de PvdA vragen hoe bij de overheidsondernemingen wordt 

omgegaan met afschrijvingen op vastgoed. Bij de overheidsondernemingen gelden voor de 

fiscale winstbepaling dezelfde regels als voor de private ondernemingen. Dat betekent dat 

het afschrijven op vastgoed ook op dezelfde wijze gaat als bij private ondernemingen. De 

afschrijving van gebouwen is in artikel 3.30a van de Wet IB 2001 geregeld. Meer concreet 

betekent dit dat op vastgoed in eigen gebruik tot 50% van de WOZ-waarde en op verhuurd 

vastgoed tot 100% van de WOZ-waarde kan worden afgeschreven.  

 

De leden van de fractie van de PvdA en het CDA merken op dat voor de bepaling van de 

totaalwinst de werkelijke opbrengsten en werkelijke kosten tot de winst behoren. Zij vragen 

in welke gevallen van deze hoofdregel wordt afgeweken. De Orde gaat ook in op 
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winstcorrecties en vraagt of een winstcorrectie alleen in een situatie van activiteiten tussen 

gelieerde entiteiten aan de orde komt.  

In gelieerde verhoudingen is het mogelijk dat transacties tegen andere voorwaarden 

plaatsvinden dan tussen onafhankelijke partijen. In afwijking van de hoofdregel dat de 

werkelijke opbrengsten en de werkelijke kosten de fiscale winst bepalen kan dan een 

winstcorrectie plaatsvinden. Deze correctie vindt dan – onder voorwaarden – plaats op 

grond van artikel 8b van de Wet Vpb 1969 zoals onderstaand geïllustreerd in figuur 1.  

 

Figuur 1 

 

 
 

Ook in het geval van een publiekrechtelijke rechtspersoon en een daarbinnen opererende 

onderneming kan sprake zijn van winstcorrecties. Deze correcties vinden dan plaats op 

basis van artikel 3.8 van de Wet IB 2001 zoals onderstaand geïllustreerd in figuur 2.  

 

Figuur 2 

 

 
Aan de hand van het zwembadvoorbeeld uit de memorie van toelichting waarbij, gelet op de 

feiten en omstandigheden, wordt aangenomen dat sprake is van een onderneming, ga ik 

nader op de afwijking van de hoofdregel dat de werkelijke opbrengsten en de werkelijke 

kosten de fiscale winst bepalen.  

 

Stel dat de afdeling Bezwaarschriften van de gemeente een afdelingsuitje organiseert in het 

gemeentelijk zwembad en hiervoor geen toegangsprijs of andere vergoeding in rekening 
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gebracht krijgt, dan zal er bij het gemeentelijk zwembad een winstcorrectie voor dit gebruik 

plaatsvinden op basis van het totaalwinst-begrip. Ik kan dan ook bevestigend antwoorden op 

de vraag van de Orde dat een correctie niet altijd achterwege kan blijven. Afhankelijk van de 

feiten en omstandigheden kan correctie plaatsvinden op basis van artikel 3.8 van de Wet IB 

2001 (in geval van directe overheidsondernemingen) of op basis van artikel 8b van de Wet 

Vpb 1969 (ingeval van indirecte overheidsondernemingen).  

 

In verband met mogelijke winstcorrecties merk ik op dat tot de winst van een onderneming 

ook voordelen behoren die de onderneming had kunnen genieten, maar door bijzondere 

omstandigheden niet heeft genoten. Uit de (casuïstische) jurisprudentie blijkt dat het hierbij 

gaat om voordelen of nadelen die niet voortvloeien uit de onderneming, de 

bedrijfsuitoefening, maar uit de relatie tussen de onderneming en de gerechtigden tot de 

onderneming. Goederen van de onderneming die tegen een te lage prijs overgaan naar het 

niet-ondernemingsdeel zijn hier ook een voorbeeld van.  

 

Daarnaast vraagt de Orde in het kader van dit voorbeeld of er sprake kan zijn van een 

onzakelijke prijs indien die prijs aan derden in rekening is gebracht. Bovendien vraagt de 

Orde wat in dit voorbeeld wordt bedoeld met «passend (...) binnen de onderneming 

«gemeentelijk zwembad»». Uitgangspunt is dat de prijs, die aan derden wordt gevraagd in 

de relatie gemeentelijk zwembad en de derde, fiscaal niet kan worden gecorrigeerd. De prijs 

die de gemeente aan de burger in rekening brengt wordt dus niet gecorrigeerd. Indien het 

zwembad onrendabel wordt geëxploiteerd, dient wel beoordeeld te worden of er kosten ten 

laste van de zwembadexploitatie gebracht worden, die niet tot de onderneming van het 

zwembad behoren. Zo is het denkbaar dat er geen juiste prijzen in rekening gebracht 

worden aan gelieerde partijen of andere onderdelen van het overheidslichaam. Dit zijn 

voorbeelden die tot een correctie kunnen leiden bij de bepaling van het winststreven.  

 

De leden van de fractie van het CDA vragen hoe de openingsbalans opgesteld dient te 

worden als de waarde in het economische verkeer niet eenduidig vaststaat.  

 

Hiervoor is al aangegeven dat het leerstuk van de vermogensetikettering bepaalt welke 

bezittingen en schulden op de openingsbalans moeten worden opgenomen. Deze 

bezittingen en schulden zullen op de waarde in het economische verkeer gesteld moeten 

worden, aangezien dit als het aanvangstijdstip van de fiscale onderneming aangemerkt 

wordt. De onderneming start fiscaal met de (fictieve) verkrijgingsprijzen, die betaald hadden 

moeten worden als op dat moment de onderneming was opgericht en de activa en passiva 

waren verkregen.  

Bij overheidsondernemingen die vanuit een niet-belaste situatie overgaan naar een belaste 

situatie zal er geen sprake zijn van een werkelijke overdracht van bezittingen waardoor niet 

aanstonds duidelijk is wat waarde in het economische verkeer van de toegerekende activa 

en passiva is. Er zijn meerdere manieren van waarderen van bijvoorbeeld grondposities en 

vastgoed mogelijk. In Nederland worden door gecertificeerde taxateurs internationale 

waarderingsstandaarden (International Valuation Standards en European Valuation 

Standards) voor waarderingen gebruikt, waardoor taxaties goed onderbouwd en 

transparant zijn. De enorme diversiteit aan vastgoed die de overheden hebben (bijvoorbeeld 

courant, incourant en specifiek vastgoed) maakt het vrijwel onmogelijk om hier uniforme 

uitspraken over te doen. Omdat de bepaling van de waarde in het economische verkeer niet 

eenduidig is, betreft het een onderwerp dat zich in mijn optiek bij uitstek leent om verder 

uitgewerkt te worden binnen de kaders van de, in deze nota al veelvuldig aangehaalde, 

raamafspraken met de koepels VNG, IPO en UvW.  

 

Waardering  

openingsbalans 

Grondposities en 

vastgoed 

Raamafspraken 



   

86   Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen 

Door het wettelijke goodwillverbod van artikel 33 van de Wet Vpb 1969 – de leden van de 

fractie van het CDA vragen hiernaar – is er geen discussie mogelijk over de waardering van 

de vóór 2016 zelf opgebouwde goodwill. Deze kan niet geactiveerd worden.  

De leden van de fractie van het CDA vragen tevens hoe kan worden voorkomen dat de 

overgang van de onbelaste naar de belaste periode leidt tot ongewenste effecten. Met de 

hiervoor vermelde manier van waarderen, waarbij wordt aangesloten bij de waarde in het 

economische verkeer, wordt bereikt dat slechts de aan de belaste periode toerekenbare 

opbrengsten en de kosten fiscaal in aanmerking genomen worden. De opbrengsten en 

kosten die betrekking hebben op een niet-belaste periode, blijven op deze wijze ook buiten 

de heffing. Vorenstaande betekent dat de grondposities van overheidslichamen – net als alle 

andere vermogensbestanddelen – naar de waarde in het economische verkeer per 1 januari 

2016 op de openingsbalans opgenomen zullen worden (indien door de wetswijziging sprake 

zal zijn van een belaste onderneming). De in de jaarrekening opgenomen waardering, 

waarbij rekening is gehouden met afwaarderingen ten opzichte van de historische kostprijs, 

zal naar alle waarschijnlijkheid afwijken van die fiscale waardering.  

Het kan in de praktijk voorkomen dat overheidsondernemingen hun bezittingen per 1 

januari 2016 al waarderen op marktwaarde, welk waardebegrip veelal aansluit op de waarde 

in het economische verkeer. Door de belastingplicht per 1 januari 2016 te laten aanvangen 

met de waarde in het economische verkeer behoren de vóór 2016 genomen afwaarderingen 

niet tot het fiscale resultaat behoren. Indien er na 2016 op bijvoorbeeld grondposities 

hogere opbrengsten ontvangen worden dan de fiscale boekwaarde – de leden van de fractie 

van het CDA vragen hiernaar – dan behoort een dergelijke boekwinst tot het fiscale 

resultaat. In voorkomende gevallen zal, indien aan de daarvoor geldende voorwaarden van 

die bepaling voldaan wordt, dit resultaat aan de zogenoemde herinvesteringsreserve 

toegevoegd kunnen worden. Dit is een reeds bestaande faciliteit in de 

vennootschapsbelasting die ertoe leidt dat de belastingheffing wordt uitgesteld. Ten 

overvloede merkt het kabinet op dat voor de vraag of over de boekwinst daadwerkelijk 

vennootschapsbelasting betaald gaat worden ook de overige fiscale resultaten van de 

andere directe overheidsondernemingen van belang zijn.  

 

De leden van de fractie van het CDA vragen hoe overheden geïnformeerd en geholpen 

worden bij de omslag in het denken van overheden vereist richting een meer commerciële 

administratie en vermogensetikettering. Met de koepels VNG, IPO en UvW zijn, zoals 

opgemerkt, raamafspraken gemaakt om een efficiënte en effectieve implementatie van dit 

wetsvoorstel te bewerkstelligen. Deze afspraken worden projectmatig en in gezamenlijkheid 

verder uitgewerkt. De omslag naar een denken in vennootschapsbelastingtermen is 

onderdeel van dit project. In hoeverre kosten van de overheidsorganisatie dienen te worden 

doorberekend aan bepaalde ondernemingsactiviteiten, waarnaar de leden van de fractie van 

het CDA vragen, zal afhankelijk zijn van de feiten en omstandigheden. Ik kan me voorstellen 

dat binnen genoemd project hierover op hoofdlijnen duidelijkheid gegeven kan worden.  

 

De leden van de fractie van het CDA vragen of de Belastingdienst zelf belastingplichtig 

wordt voor de tegen betaling verrichte cursussen. Het Centrum voor Kennis en 

Communicatie (CKC) van de Belastingdienst verzorgt opleidingen. Om belastingplichtig te 

zijn, dient vastgesteld te worden of deze activiteit een onderneming is. De Belastingdienst is 

een onderdeel van de Staat. Dat hier een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid 

aanwezig is, is evident. De opleidingen van de Belastingdienst staan open voor de eigen 

medewerkers en rijksambtenaren van andere departementen, die zo’n specialistische 

opleiding nodig hebben, waardoor geen sprake is van deelname aan het economische 

verkeer (dienstverlening speelt zich af binnen dezelfde rechtspersoon). Stel dat deze 

opleidingen ook aangeboden zouden worden aan andere overheden (bijvoorbeeld ZBO’s die 

geen deel uitmaken van de publiekrechtelijke rechtspersoon Staat, gemeenschappelijke 

regelingen, gemeenten, etc.), dan wordt er wel deelgenomen aan het economische verkeer. 
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In dat geval is het relevant of er winst, dan wel vermogensoverschotten worden behaald met 

deze activiteiten, dan wel in concurrentie wordt getreden met andere opleidingsinstituten. 

Indien dat het geval is en er kan tenminste een bescheiden bestaan aan ontleend worden, 

dan is er sprake van een onderneming. Deze belastingplichtige kan dan de opbrengsten en 

de kosten die aan de cursussen voor interne cursisten zijn toe te rekenen op basis van de 

voorgestelde objectvrijstelling van artikel 8e, eerste lid, onderdeel a, ten eerste, onder 1°, 

van de Wet Vpb 1969 (vrijstelling voor interne activiteiten) buiten de heffing houden. Per 

saldo worden dan alleen de winsten behaald met de cursussen voor externe cursisten in de 

belastingheffing betrokken.  

 

De leden van de fractie van het CDA vragen op welke wijze het verlenen van uitstel van 

betaling door de Belastingdienst in het licht van dit wetsvoorstel fiscaal wordt geduid. Deze 

leden lijken het verlenen van uitstel van betaling als kredietverlening aan te merken en 

derhalve als een activiteit waarmee in concurrentie wordt getreden met private 

ondernemingen. Belastingheffing vindt plaats krachtens de wet. Wanneer een 

belastingschuldige niet in staat is zijn belastingaanslag tijdig te voldoen, kan de ontvanger 

onder (strikte) voorwaarden uitstel van betaling verlenen. Kredietverlening is daarentegen 

van geheel andere orde. Het gaat daarbij om ondernemingen dan wel particulieren die van 

een bancaire instelling gelden lenen en die gelden vervolgens aanwenden voor 

investeringen dan wel consumptie. De door deze leden veronderstelde gelijkschakeling met 

kredietverlening ziet het kabinet dan ook niet.  

 

Zowel het lid van de fractie 50PLUS/Klein als de Orde vragen zich af of een winstcorrectie 

moet plaatsvinden binnen het grondbedrijf voor de verkoop van kavels aan een 

woningcorporatie tegen een lage sociale grondprijs, terwijl er ook kavels verkocht worden 

aan particulieren en projectontwikkelaars tegen een hogere grondprijs.  

Er zal in beginsel geen prijscorrectie plaatsvinden over de lage sociale grondprijs, omdat 

geen sprake is van verbonden lichamen zoals bedoeld in artikel 8b van de Wet Vpb 1969. 

Binnen de context van de grondexploitatie komt het voor dat gemeenten diverse 

grondprijzen hanteren om de bouw van een wijk of een project mogelijk te maken. In dat 

kader roepen verhoudingsgewijs lage grondprijzen geen correcties in de winstsfeer op, 

omdat dit in de gegeven omstandigheden een zakelijke prijsbepaling is. 

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 39 

 

De Orde vraagt of sprake is van gelieerdheid tussen gemeenten als deze samenwerken, 

zoals bijvoorbeeld het geval is bij de Wgr. Ik bevestig dat er in dit voorbeeld sprake is van 

gelieerdheid. Dit is al in de Wet Vpb 1969 geregeld.98 Hierbij zijn de zogenoemde verticale 

en horizontale gelieerdheid te onderscheiden. Van verticale gelieerdheid is sprake wanneer 

een lichaam, onmiddellijk of middellijk, deelneemt aan de leiding van of het toezicht op, dan 

wel in het kapitaal van een ander lichaam. Van horizontale gelieerdheid is sprake indien 

eenzelfde persoon, onmiddellijk of middellijk, deelneemt aan de leiding van of aan het 

toezicht op, dan wel in het kapitaal van het ene en het andere lichaam. De deelnemende 

persoon kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn. Dit betekent dat een 

samenwerking door middel van een openbaar lichaam krachtens de Wgr, beoordeeld moet 

worden op deze aspecten met de feiten en omstandigheden die voor een concrete 

samenwerking aan de orde zijn. 

 

 

                                                
98

  Artikel 8b van de Wet Vpb 1969. 
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Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 20-21   

 

Staatssecretaris Wiebes: 

(…) 

De openingsbalans is een veelgehoord element van de implementatie. Ik heb mij een beetje 

verbaasd over de wijze van problematisering van de heer Omtzigt. Hij stelt dat een 

gemeente de pineut is als zij net grond heeft afgewaardeerd. Als een gemeente dat later 

doet, zou het anders liggen. Zo werkt het natuurlijk niet. Een openingsbalans moet de 

situatie op dat moment weergeven. De openingsbalans is de waardering. Het doet niet ter 

zake of er op-, af- of bijgewaardeerd is. De inspecteur zal zich ervan moeten vergewissen 

dat de waarde op de balans ook de waarde is op die dag. Degenen die een te hoge waarde 

op hun balans hadden, zullen die moeten afwaarderen. Degenen die dat al gedaan hadden, 

hoeven dat niet meer te doen. Degenen die te veel hebben afgewaardeerd, moeten weer 

opwaarderen. Dat is de openingsbalans. Er ontstaat geen ongelijk speelveld tussen partijen 

die al eerder iets hebben afgewaardeerd en partijen die dat niet hebben gedaan. Ik zie het 

probleem eigenlijk niet.  

 

De heer Omtzigt (CDA): Ik snap de opmerking in die zin dat het in de ideale wereld zo is dat 

je bij een openingsbalans waardeert tegen de alsdan geldende marktprijs. Als de 

Staatssecretaris zou overleggen met zijn collega van Binnenlandse Zaken, dan zou hij zien 

dat veel gemeenten nog enorme afschrijvingsproblemen hebben die in hun boeken 

verborgen zijn. Wat gebeurt er nu met een gemeente die haar veel te duur aangekochte 

grond – hetzij voor woningbouw, hetzij voor bedrijfsterreinen – voor een veel te hoge 

waarde in de boeken heeft staan? Wordt die gemeente op 1 januari 2016 gedwongen om de 

grond tegen marktprijzen te waarderen? Betekent dit dan dat een aantal gemeentes zich op 

12 januari 2016 onmiddellijk bij het provinciehuis moeten melden om daar de artikel 12-

status aan te vragen? Dat is dan wel het rechtstreekse gevolg van dit wetsvoorstel.  

 

Staatssecretaris Wiebes: Op de openingsbalans moet gewoon de juiste waarde verschijnen. 

Tot 1 januari 2016 zijn er geen fiscale consequenties. De startbalans moet eerlijk zijn. Alle 

ondernemingen moeten eerlijk zijn op hun balans. Op de balans van een bv of een ander 

soort onderneming moet de juiste waarde staan. Dat is iets van alle tijden.  

 

De heer Omtzigt (CDA): Maar realiseert de Staatssecretaris zich dat er een schokgolf door 

gemeenteland zal gaan als alle afwaarderingen die in de ideale wereld allang gedaan 

hadden moeten zijn nu in één keer worden gedaan? Dan wordt een aantal gemeenten 

geconfronteerd met een negatief eigen vermogen. Is daar enige voorbereiding voor?  

 

Staatssecretaris Wiebes: Ik kom hier in de tweede termijn op terug, want er zit nog een 

heleboel techniek achter. Ik weet dat de heer Omtzigt geïnteresseerd is in techniek. Ik wil 

hem compleet bedienen. In de volgende termijn gaan wij nader in op het verschil tussen de 

commerciële en de fiscale waarde.  

 

De heer Groot (PvdA): De heer Omtzigt pleit ervoor dat gemeenten hun grondposities 

overgewaardeerd houden.  

 

De voorzitter: Mijnheer Groot, kunt u in ieder geval de vraag aan de Staatssecretaris 

stellen?  

 

De heer Groot (PvdA): Het was een reactie op de interruptie van de heer Omtzigt, maar dat 

mag kennelijk niet.  

 

Openingsbalans 
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De heer Van Vliet (Van Vliet): Ik denk dat we die discussie vrij kort kunnen houden. Ik heb 

een vraag aan de Staatssecretaris. Een fiscale openingsbalans is onafhankelijk van 

bedrijfseconomische afwaarderingen die ervoor bij de gemeente hebben plaatsgevonden. 

De gemeente komt de sfeer van de belastingplicht in met een openingsbalans waarop de 

waarde op dat moment is vermeld. Alle gebeurtenissen daarna kunnen gevolgen hebben 

voor het fiscale resultaat en de eventuele afschrijving, nog afgezien van het feit dat je 

fiscaal niet op grond kunt afschrijven. Is de Staatssecretaris dat met mij eens?  

 

Staatssecretaris Wiebes: Jazeker, dat ben ik met u eens. 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 29 

 

Staatssecretaris Wiebes: (…)  

Ik kan de heer Bashir geruststellen. De Belastingdienst zal de entreetarieven van 

zwembaden niet beïnvloeden, noch fysiek, noch fiscaal. Gemeentes bepalen die tarieven 

toch echt zelf.  

 

De heer Bashir (SP): Het is wel belangrijk dat we het even duidelijk krijgen. De 

Staatssecretaris zegt dat de Belastingdienst de entreetarieven van een zwembad niet zal 

bepalen. Mijn vraag was erop gericht dat de Belastingdienst niet heft over de marktwaarde 

van kaartjes. In de memorie van toelichting staat dat dit in het algemeen niet gaat 

gebeuren. Ik hoor nu graag expliciet dat dit niet zal gebeuren.  

 

Staatssecretaris Wiebes: Over niet gemaakte winst kan geen winstbelasting worden 

geheven. Als de toegangsprijs € 6 is, wordt er geen winst berekend op basis van een prijs 

van € 7,50. Die helderheid krijgt de heer Bashir van mij. 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 30 

 

De heer Groot (PvdA): (…) Worden gemeenten in verband met de openingsbalans 

gedwongen om allerlei taxatierapporten op te laten maken of kunnen zij aansluiten bij 

bestaande WOZ-waarderingen? (…)  

 

Staatssecretaris Wiebes: In veel gevallen kan worden aangesloten op bestaande taxaties, 

zoals die op basis van de WOZ. Dat is ook zo gegaan bij de invoering van de belastingplicht 

voor woningcorporaties en zorgcorporaties. Voor specifiek vastgoed en in zeer bijzondere 

situaties kan dat vaak niet. Ik wil hetzelfde handelen als bij de introductie van de 

belastingplicht voor woning- en zorgcorporaties. In veel gevallen kan je aansluiten bij 

bestaande taxaties, maar helaas niet in alle gevallen. Voor die andere gevallen moet er 

worden voorzien in andere manieren van taxeren. 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 33-34 

 

De heer Omtzigt (CDA): (…) Ik kom terug op de grondbedrijven van gemeente. Wij hebben 

het gehad over de afwaarderingen en de gevolgen daarvan voor gemeenten. Dat kan leiden 

tot acute artikel 12-situaties. Mijn vraag zag ook op de waardering van de gronden in het 

economisch verkeer, dus los van de afwaarderingen. Normaal ontstaat belastingplicht als 

een bedrijf begint – dan is er geen verleden – of als een bedrijf zijn zetel naar Nederland 

verplaatst, want dan is er een verleden in het buitenland. Nu worden ze fictief – alleen voor 

de faciliteit – allemaal op 1 januari 2016 geboren. Zij worden geacht geen verleden te 
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hebben, althans fiscaal niet. Deze overheden bestaan natuurlijk allang. Sommige een paar 

jaar en sommige honderden jaren. Deze gemeenten zullen voor hun grondbedrijf veelal 

belastingplichtig worden op het moment dat de grondprijzen relatief laag zijn. Fiscaal is dat 

geen probleem. Bij stijgende grondprijzen worden gemeenten belast voor reële winsten. De 

werkelijkheid is echter dat veel gemeenten Vpb zullen moeten betalen over niet bestaande 

winsten. Ik geef een voorbeeld. Grond is voor 2008 aangekocht voor 500. Bij start van 

2016 is de werkelijke waarde 100. Die waarde komt dus op de balans. In 2019 wordt de 

grond verkocht voor 400. Dan moet de gemeenten over 300 Vpb-betalen terwijl er feitelijk 

een verlies van 100 is. Dit staat los van de vraag of tijdig is afgewaardeerd. Graag een 

reactie van de Staatssecretaris. 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 37 

 

Staatssecretaris Wiebes: (…) De heer Omtzigt gaf het voorbeeld van grond aangekocht in 

2008 waarvan de waarde eerst is gekelderd van 500 naar 100 en daarna weer is opgeveerd 

tot 400. Statistisch gezien is de kans dat de waarde weer stijgt tot 400 wellicht net zo groot 

als de kans dat de waarde wordt gehalveerd of door vier wordt gedeeld. Dat weet niemand. 

De openingsbalans geldt vanaf de opening en wordt de waarde op dat moment vastgesteld. 

In het voorbeeld is dat 100. Eventuele verontwaardiging hierover is spiegelbeeldig aan wat 

er met de woningcorporaties is gebeurd. Zij hebben profijt gehad van het kelderen van de 

grondwaarde. De waarde van de grond geldt vanaf het moment van opening. Het is niet 

anders. 

 

Memorie van Antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 9    

 

De leden van de fractie van de PvdA vragen om een reactie op de aanbeveling om door 

gemeenten aan gelieerde ANBI’s verstrekte subsidies, al dan niet onder voorwaarden, niet 

tot de winst te rekenen.  

Een van de belangrijkste doelstellingen van onderhavig wetsvoorstel is het creëren van een 

gelijk fiscaal speelveld. Het zou daarom voor de fiscale behandeling van de subsidie geen 

verschil moeten maken of de ANBI die de subsidie ontvangt wel of niet aan de gemeente is 

gelieerd.  

Voor de fiscale behandeling van de ontvangen subsidie bij de ANBI kan een onderscheid 

worden gemaakt tussen de situatie waarin de ANBI belastingplichtig is voor de 

vennootschapsbelasting en de situatie waarin dit niet het geval is. Als de ANBI niet 

belastingplichtig is, wordt de ontvangen subsidie ook niet in de belastingheffing betrokken. 

Indien de ANBI wel belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting is, behoort de subsidie 

in beginsel tot de winst, mits deze toe te rekenen is aan een onderneming.  

Bij de beoordeling of een stichting – en meer specifiek een ANBI – een onderneming drijft 

kan de ontvangen subsidie ertoe leiden dat vermogensoverschotten worden behaald. In een 

beleidsbesluit99 is voor gesubsidieerde instellingen vastgelegd dat toch geen sprake is van 

een winststreven indien aan de in dat besluit opgenomen voorwaarden wordt voldaan. Kort 

gezegd komen deze voorwaarden erop neer dat de instelling kwalificerende subsidies moet 

ontvangen, deze subsidies ten minste 70% van het totaal aan inkomsten moeten beslaan en 

eventuele andere inkomsten slechts mogen bestaan uit eigen bijdragen voor de 

gesubsidieerde activiteit. Inzicht in de voorwaarden die door gemeenten worden gesteld aan 

de verstrekte subsidies heeft het kabinet niet. Het is echter goed denkbaar dat de ANBI’s 

                                                
99

  Beleidsbesluit van 23 december 2005, nr. CPP2005/2730M. 
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waarnaar de leden van de fractie van de PvdA vragen, een beroep kunnen doen op dit 

besluit, dan wel dit beleid al jaren toepassen. Een nieuwe regeling lijkt dan ook niet nodig. 

 

Memorie van Antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 17    

 

De leden van de fractie van het CDA vragen of bij de toerekening van eigen en vreemd 

vermogen aan de fiscale onderneming de vermogensverhouding van de balans van het 

publiekrechtelijk lichaam aangehouden mag worden. De fiscale openingsbalans van de 

directe overheidsonderneming wordt bepaald door de vermogensbestanddelen die op basis 

van de vermogensetiketteringsregels aan de onderneming moeten worden toegerekend. 

Het gaat hierbij niet alleen om de activa, maar ook om de passiva. Bij de passiva valt niet 

alleen te denken aan de crediteuren en de overlopende posten. Ook leningen die aan de 

onderneming verbonden zijn, behoren op de balans te verschijnen. Het verschil in euro’s 

tussen de waarde van de activa en de waarde van de passiva vormt het eigen vermogen van 

de desbetreffende onderneming. De kans dat de verhouding tussen het aldus bepaalde 

eigen vermogen en vreemd vermogen van de onderneming overeenkomt met de verhouding 

eigen en vreemd vermogen van bijvoorbeeld de gemeentebalans is niet groot. Van deze 

verhouding uitgaan lijkt mij dan ook niet juist. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 21 

 

De leden van de fractie van het CDA vragen om in te gaan op de positie van de 

grondbedrijven waarbij ook rekening wordt gehouden met de waardeveranderingen gelet op 

de economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Deze vraag lijkt te impliceren dat 

alle activiteiten op het gebied van grondexploitatie een onderneming vormen. Dit ligt echter 

genuanceerder. Activiteiten op het gebied van grondexploitatie zijn zeer divers. Het is 

daarom niet op voorhand te zeggen dat alle activiteiten van overheden op het gebied van 

grondexploitatie zullen leiden tot de aanwezigheid van een onderneming voor de 

vennootschapsbelasting. Indien echter in voorkomende gevallen wel tot de conclusie wordt 

gekomen dat sprake is van het drijven van een onderneming (of indien de grondexploitatie 

in een bv of nv is ondergebracht) zal dit ook leiden tot een vennootschapsbelastingplicht. De 

aanvang van een vennootschapsbelastingplicht gaat gepaard met het opstellen van een 

openingsbalans waarbij de activa en passiva dienen te worden gewaardeerd tegen de 

waarde in het economische verkeer. Dit waarborgt dat resultaten uit de onbelaste periode 

niet alsnog in de heffing betrokken worden. Dit geldt zowel voor de eventuele winsten die 

bijvoorbeeld in de vorm van zogenaamde stille reserves in de activa aanwezig zijn en die zijn 

ontstaan in de periode dat geen sprake van een belastingplicht was, alsook voor de 

afwaarderingen die op die periode zien. De waardering naar de waarde in het economische 

verkeer vloeit voort uit de systematiek zoals die nu al is opgenomen in de 

vennootschapsbelasting. Ook private ondernemingen waarbij de belastingplicht aanvangt, 

bijvoorbeeld als gevolg van een zetelverplaatsing naar Nederland, dienen hun activa en 

passiva te waarderen tegen de waarde in het economische verkeer. Gelet op het beoogde 

gelijke speelveld ligt een tegemoetkoming voor grondbedrijven – door af te wijken van de 

regel dat gewaardeerd dient te worden naar de waarde in het economische verkeer – niet 

voor de hand. Ook de EC zal hier naar verwachting niet mee akkoord gaan, met het risico 

dat zij een nieuwe formele onderzoeksprocedure zou kunnen opstarten. Omdat deze nieuwe 

procedure zich dan zou richten op een nieuwe steunmaatregel dient bij de mogelijke 

conclusie van de EC dat de overgangsregeling voor grondbedrijven onverenigbare 

staatssteun oplevert, de vanaf 1 januari 2016 onrechtmatig genoten staatssteun te worden 

teruggevorderd. Het kabinet acht dit een waarschijnlijk scenario. Per saldo zouden 

grondbedrijven daarom niet gebaat zijn bij een overgangsregeling, en zou deze zelfs tot een 
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aanzienlijke administratieve last kunnen leiden omdat het achteraf vaststellen van de 

(fiscale) winst vermoedelijk meer tijd en moeite kost dan bij aanvang van de belastingplicht 

de administratie hier op in te richten. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 29-30 

 

In het verlengde hiervan vragen de leden van de fractie van het CDA het kabinet aan te 

geven hoe bij gemeenschappelijk gebruik van bedrijfsmiddelen de doorbelasting van kosten 

dient plaats te vinden tussen de belaste en de onbelaste sfeer binnen het publiekrechtelijke 

lichaam en in hoeverre zich dat verhoudt tot de Wet Markt en overheid.  

Alvorens toegekomen wordt aan de vraag hoe kosten worden toegerekend, dient eerst te 

worden bepaald of het vermogensbestanddeel al dan niet tot het ondernemingsvermogen 

behoort. Hiervoor wordt aangesloten bij de vermogensetiketteringsregels zoals die ook in 

de vennootschapsbelasting voor stichtingen en verenigingen gelden. Indien het 

vermogensbestanddeel op basis van de vermogensetikettering deel uitmaakt van het 

ondernemingsvermogen, wordt het vermogensbestanddeel per 1 januari 2016 op de 

openingsbalans geactiveerd tegen de waarde in het economische verkeer. Wanneer het 

vermogensbestanddeel tevens wordt aangewend voor een activiteit uitgeoefend vanuit het 

niet-ondernemingsdeel dienen de daaraan toerekenbare kosten – derhalve zonder 

winstopslag – voor de winstbepaling als onttrekking in aanmerking te worden genomen, 

opdat deze kosten niet drukken op het fiscale resultaat van de onderneming. Hierbij kan 

gedacht worden aan de situatie waarin de gemeente een vrachtwagen heeft aangeschaft 

waarmee hoofdzakelijk bedrijfsafval wordt opgehaald. Deze vrachtwagen wordt tot het 

ondernemingsvermogen gerekend. Tijdens de ophaalronde wordt in één wijk binnen de 

gemeente tevens het huisvuil door deze vrachtwagen meegenomen. Met het ophalen van 

het huisvuil wordt geen onderneming in fiscaalrechtelijke zin gedreven, omdat hiermee niet 

wordt deelgenomen aan het economische verkeer. Voor het gebruiken van de vrachtwagen 

ten behoeve van het ophalen van huisvuil dienen de daaraan verbonden kosten gecorrigeerd 

te worden op de ondernemingskosten. Voor de winstbepaling van het ondernemingsdeel 

worden derhalve deze kosten niet in aanmerking genomen, omdat zij verband houden met 

een niet-ondernemingsactiviteit. De berekening van deze kosten kan bijvoorbeeld 

plaatsvinden op basis van het aantal gereden kilometers, het aantal adressen waar afval is 

opgehaald of het gewicht.  

Wanneer de vrachtwagen in het hiervoor vermelde voorbeeld op basis van de omgekeerde 

situatie echter is toe te rekenen aan het niet-ondernemingsdeel, te weten de onbelaste 

activiteiten van het publiekrechtelijke lichaam, vindt geen activering plaats op de fiscale 

balans. Voor het gebruik van de vrachtwagen voor het ophalen van het bedrijfsafval dienen 

de kosten die samenhangen met het gebruik van de vrachtwagen door het 

ondernemingsdeel wel in aftrek gebracht te worden bij het bepalen van het resultaat van die 

onderneming. Ook hier kan naar mijn mening op een pragmatische grondslag een 

toerekening plaatsvinden.  

In voorkomende gevallen waarin personeelsleden werkzaamheden verrichten voor zowel 

activiteiten waar geen onderneming mee wordt gedreven, alsook activiteiten waar wel een 

onderneming mee wordt gedreven, zal een kostentoerekening moeten plaatsvinden. Voor 

deze (personeels-)kosten, de leden van de fractie van het CDA vragen hiernaar, geldt als 

uitgangspunt dat de integrale kosten naar rato dienen te worden toegerekend. Onder de 

integrale kosten worden zowel de directe- als indirecte kosten verstaan. In de uitvoering zal 

bezien dienen te worden in hoeverre de integralekostprijsbepaling die in voorkomende 

gevallen wordt toegepast gelet op de Wet Markt en overheid, als aanknopingspunt kan 

dienen voor interne kostentoerekening in geval van vennootschapsbelastingplicht. 

 

 

Gemeenschappelijk 

gebruik 

bedrijfsmiddel 

Toerekening kosten 

zonder winstopslag 

Personeelskosten 



   

93   Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen 

Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 5 

 

De leden van de fractie van de VVD geven aan dat de financiering van activiteiten in de 

overheidssfeer en de ondernemingssfeer niet steeds strikt gescheiden kan worden, 

waardoor het in voorkomende gevallen niet eenvoudig is om eigen en vreemd vermogen toe 

te rekenen aan de diverse activiteiten. Ook de VNG geeft aan dat lokale overheden in het 

algemeen gebruik maken van (zoals zij het noemen) totaalfinanciering, waardoor het niet 

eenvoudig is om de leningen direct te alloceren aan de activa van een onderneming. Deze 

leden vragen daarom of ik in die gevallen bereid ben goed te keuren dat met een pro rata 

benadering kan worden volstaan, zoals bijvoorbeeld de door de OESO geïntroduceerde 

«capital allocation approach». In de memorie van antwoord100 heb ik aangegeven dat het 

causale verband tussen lening en vermogensbestanddeel de hoofdregel is. Indien dit 

causale verband echter niet is vast te stellen, ontmoet het bij mij geen bezwaar om een op 

de specifieke casus gebaseerde pragmatische oplossing te hanteren. Als onderdeel van die 

pragmatische oplossing dient naar mijn mening wel rekening gehouden te worden met het 

feit dat aan een onderneming met een hoger risico profiel meer eigen vermogen 

toegerekend moet worden dan aan een onderneming met een laag risico profiel. In geval 

van onduidelijkheid kan aangesloten worden bij hetgeen bij een private onderneming – die 

vergelijkbare activiteiten uitoefent – een gebruikelijke financieringsstructuur is. Hierbij zal 

hetzelfde rentepercentage gehanteerd moeten worden als betaald wordt door de lokale 

overheid aan de externe geldverstrekker. Ook deze pragmatische benadering sluit overigens 

niet aan bij de al eerder gevraagde pro rata verhouding tussen eigen vermogen en vreemd 

vermogen overeenkomstig de balans van de lokale overheid. 

 

Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 7 

 

De leden van de fractie van de VVD vragen of de compartimenteringsgedachte toegepast 

kan worden ingeval een vermogensbestanddeel overgaat naar de belaste sfeer vanwege het 

niet meer van toepassing zijn van een objectvrijstelling. De leden van de fractie van het CDA 

stellen een vergelijkbare vraag.  

Twee verschillende situaties moeten hierbij onderscheiden worden. Allereerst een situatie 

waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon geen belastingplichtige of (hooguit) enkel 

vrijgestelde activiteiten verricht. Indien een dergelijke publiekrechtelijke rechtspersoon op 

enig moment (deels) niet vrijgestelde activiteiten gaat verrichten, worden alle aan de 

belaste sfeer (vrijgesteld en niet vrijgesteld) toe te rekenen vermogensbestanddelen, op het 

moment dat de objectvrijstelling vervalt, tegen de waarde in het economisch verkeer (van 

dat moment) op de openingsbalans geplaatst. Strikt genomen is dat geen 

compartimentering, maar het appelleert wel aan de compartimenteringsgedachte.  

In de tweede plaats kan de situatie worden onderkend dat een publiekrechtelijke 

rechtspersoon onbelaste, vrijgestelde en niet vrijgestelde activiteiten verricht. In een 

dergelijk geval zullen alle aan de belaste (vrijgestelde en niet vrijgestelde) sfeer toe te 

rekenen vermogensbestanddelen op de balans staan. Dus ook een vermogensbestanddeel 

waarmee enkel in beginsel belastingplichtige, zij het vrijgestelde activiteiten worden 

verricht. Indien een dergelijk vermogensbestanddeel na verloop van tijd ook wordt gebruikt 

voor niet vrijgestelde activiteiten is een herwaardering niet aan de orde, terwijl pas vanaf 

dat moment een materieel heffingsbelang ontstaat. Ik ben bereid om in dat geval, bij wijze 

van praktische benadering, de compartimenteringsgedachte toe te passen.  

                                                
100

  Kamerstukken I 2014/15, 34 003, D, blz. 17. 
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In het verlengde hiervan ga ik in op de situatie die de NVRD schetst. De situatie betreft een 

directe overheidsonderneming die bij aanvang van de Vpb-plicht als gevolg van dit 

wetsvoorstel voor het overgrote deel belaste, maar objectief vrijgestelde activiteiten 

verricht, en tevens enkele belaste, maar niet vrijgestelde activiteiten voor zijn rekening 

neemt. In dat geval moet over het gehele resultaat dat wordt behaald met de vrijgestelde en 

de niet-vrijgestelde activiteiten (maar niet over de niet-belastingplichtige activiteiten!) 

aangifte worden gedaan. Daarbij wordt het bedrag van de vrijgestelde winst in mindering 

gebracht bij het bepalen van het belastbare bedrag. Allereerst moet echter een fiscale 

openingsbalans worden opgesteld waarvan alle vermogensbestanddelen onderdeel 

uitmaken mits zij zijn toe te rekenen aan de onderneming waarmee belaste (vrijgestelde en 

niet-vrijgestelde) activiteiten wordt verricht. De NVRD vraagt of met de Belastingdienst in 

dergelijke (en daarmee vergelijkbare) casusposities praktische afspraken te maken zijn. Er 

zij op gewezen dat het de Belastingdienst vrij staat om binnen de geldende wet- en 

regelgeving afspraken te maken met belastingplichtigen. Ik wijs ik er wellicht ten overvloede 

op dat er geen belemmeringen in de Vpb bestaan die het een belastingplichtige beletten 

om, met het oog op de administratieve lasten en in aanloop naar de inwerkingtreding van 

dit wetsvoorstel, de voor hem meest optimale organisatiestructuur te kiezen. 

 

2.4.7 Algemene vrijstellingen 

 

2.4.7.1 Vrijstellingen 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 15-16 

 

4.2. Vrijstellingen  

 

Voor zowel directe als indirecte overheidsondernemingen wordt voorgesteld de reikwijdte 

van de in dit wetsvoorstel vervatte modernisering te beperken door de introductie van een 

aantal algemene vrijstellingen. Op de specifieke vrijstellingen wordt in paragraaf 5 

ingegaan. Met de algemene vrijstellingen wordt beoogd te bereiken dat het fiscale stelsel 

materieel zo min mogelijk een bepalende factor is bij de afweging over de juridische vorm 

waarin activiteiten worden verricht. Om die reden zijn in dit wetsvoorstel vier algemene 

vrijstellingen opgenomen. De hierna beschreven vrijstelling voor interne activiteiten 

(paragraaf 4.2.1) geldt naar haar aard alleen voor directe overheidsondernemingen, terwijl 

de eveneens hierna beschreven vrijstelling voor «quasi-inbesteding» alleen relevant is voor 

indirecte overheidsondernemingen (paragraaf 4.2.3). Daarnaast is er een vrijstelling voor 

overheidstaken (paragraaf 4.2.2) en een vrijstelling voor samenwerkingsverbanden 

(paragraaf 4.2.4). Beide vrijstellingen zijn in beginsel op gelijke wijze van toepassing voor 

zowel directe als voor indirecte overheidsondernemingen.  

 

De in dit wetsvoorstel opgenomen algemene vrijstellingen zijn vormgegeven als een 

zogenoemde objectvrijstelling en zijn, als aan de voorwaarden is voldaan, van rechtswege 

van toepassing op de vrij te stellen activiteiten die door een belastingplichtige worden 

verricht. Een belastingplichtige zal derhalve alleen vennootschapsbelasting verschuldigd 

zijn ter zake van de opbrengsten behaald met niet vrij te stellen activiteiten. De 

belastingplichtige heeft echter de mogelijkheid om op verzoek de toepassing van een 

vrijstelling achterwege te laten. Deze mogelijkheid is bijvoorbeeld bedoeld voor 

belastingplichtigen van wie de administratie van de vrij te stellen en niet-vrijgestelde 

activiteiten dusdanig is vervlochten, dat het vanuit het oogpunt van de vermindering van de 

administratieve lasten aantrekkelijker kan zijn om een tijdrovende en kostbare toerekening 
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achterwege te laten. Bijkomend voordeel van deze vormgeving is dat een privaatrechtelijk 

overheidslichaam, ook als aanspraak op een objectieve vrijstelling wordt gemaakt, in 

beginsel deel kan uitmaken van een fiscale eenheid, mits uiteraard wordt voldaan aan de 

overige vereisten van het fiscale-eenheidsregime.  

 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat academische ziekenhuizen en onderwijsinstellingen 

met publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid geen aanspraak kunnen maken op de algemene 

vrijstellingen voor zover zij activiteiten verrichten waarvoor zij aanspraak kunnen maken op 

een specifieke vrijstelling (voor een uitgebreidere beschrijving van de specifieke vrijstelling 

wordt naar paragraaf 5 verwezen). Ook gelden de vrijstellingen niet voor het produceren, 

transporteren of leveren van gas, elektriciteit of warmte alsmede voor het aanleggen of 

beheren van netten of leidingen ten behoeve van het transport van gas, elektriciteit of 

warmte. Voor zover lichamen dergelijke activiteiten verrichten zijn zij nu al belastingplichtig 

en het kabinet wil buiten twijfel stellen dat die situatie wordt gecontinueerd.  

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 24 

 

Vrijstellingen 

 

De leden van de fractie van de VVD vragen of er een uitvoeringstoets heeft plaatsgevonden 

over het hele wetsvoorstel en meer specifiek over de vier algemene vrijstellingen. Zoals 

gebruikelijk bij nieuwe fiscale wet- en regelgeving, heeft er ook naar aanleiding van dit 

wetsvoorstel een uitvoeringstoets plaatsgevonden. Deze uitvoeringstoets had betrekking op 

het hele wetsvoorstel waarbij uiteraard ook de vier algemene vrijstellingen zijn getoetst op 

uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Hoewel de gevolgen voor de Belastingdienst 

ingrijpend zijn en de maatregelen in het wetsvoorstel ook voor de Belastingdienst complex 

zijn, heeft de Belastingdienst geoordeeld dat het wetsvoorstel uitvoerbaar en handhaafbaar 

is. Om het wetsvoorstel op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze te implementeren, 

zijn daarom, zoals gezegd, met de VNG, het IPO en de UvW raamafspraken gemaakt en zal 

de behandeling door de Belastingdienst in twee landelijk opererende specialistische teams 

worden ondergebracht.  

De leden van de fractie van de SP vragen, mede vanuit het oogpunt dat het kabinet juist 

voor vereenvoudiging van belastingen is, waarom een stelsel van vrijstellingen wordt 

opgezet. Allereerst zij er op gewezen dat zonder vrijstellingen de gevolgen van deze 

wetswijziging voor menig belastingplichtige omvangrijker zou zijn. Met de vrijstellingen 

worden bepaalde activiteiten buiten de heffing gehouden (bijvoorbeeld omdat niet in 

feitelijke concurrentie wordt getreden). Bij de vormgeving van deze vrijstellingen heeft het 

Europese recht een belangrijke rol gespeeld en is zoveel mogelijk getracht om de toename 

van administratieve lasten en uitvoeringskosten te beperken. De wijzigingen die zijn 

aangebracht naar aanleiding van de consultatie hebben hieraan bijgedragen. 

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 41 

 

De Orde vraagt waarom artikel 6 van de Wet Vpb 1969 niet van toepassing is verklaard op 

directe overheidsondernemingen en indirecte overheidsondernemingen in de vorm van een 

nv of bv. Vanuit het oogpunt van een gelijk speelveld ligt het niet voor de hand om artikel 6 

van de Wet Vpb 1969 van overeenkomstige toepassing te verklaren voor directe 

overheidsondernemingen en indirecte overheidsondernemingen in de vorm van een nv of 

een bv. Dit artikel is namelijk ook niet van toepassing op private ondernemingen die niet 

worden gedreven vanuit een stichting of vereniging. Ook de EC heeft in een eerder stadium 

ten aanzien van de algemene vrijstellingen zoals deze waren vormgegeven in het 
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consultatiedocument, waarin een drempel van € 15.000 was opgenomen, aangegeven dat 

zij vanuit het oogpunt van staatssteun een vrijstelling van € 15.000 die specifiek voor een 

bepaalde groep belastingplichtigen geldt (overheidsondernemingen), niet voor de hand 

liggend vindt en zij uitte daartegen haar bedenkingen. 

 

De Orde vraagt of de objectieve vrijstellingen in het wetsvoorstel ook gelden voor 

buitenlandse (in)directe overheidsondernemingen. Dit kan ik bevestigen. Voorts vraagt de 

Orde om te bevestigen dat de subjectieve vrijstelling van het voorgestelde artikel 6b van de 

Wet Vpb 1969 ook van toepassing is op buitenlandse directe overheidsondernemingen als 

bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Wet Vpb 1969 en zo ja of de wettekst hierin op 

adequate wijze voorziet. Ook dit kan ik bevestigen. 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 30 

 

Staatssecretaris Wiebes: (…)  

De heer Van Vliet vraagt of wij in plaats van de vrijstellingen niet kunnen aansluiten bij de 

fiscale eenheid. Inmiddels is duidelijk dat een fiscale eenheid en een vrijstelling twee totaal 

verschillende dingen zijn. In het ene geval wordt gevraagd of je meedoet aan het spel en in 

het andere geval of je mee mag liften met één aangifte. Dat vervangt elkaar niet. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 3 

 

De leden van de fractie van de VVD vragen of er mogelijkheden zijn voor meer objectieve 

vrijstellingen, om de mogelijkheden hiertoe met de sector te verkennen en om zo nodig 

aanvullende wetgeving te introduceren.  

De VNG vraagt aandacht te besteden aan de relatie met andere wetgeving en de bijzondere 

positie die gemeenten innemen in ons staatsbestel. Met het oog op de speciale positie van 

de (gemeente als) overheid zou, aldus de VNG, meer gebruik kunnen worden gemaakt van 

de vrijstellingsmogelijkheden die de staatssteunregels bieden. Gedacht zou kunnen worden 

aan meer winstvrijstellingen voor instellingen die gemeenten ondersteunen omdat sprake is 

van diensten van algemeen (economisch) belang. Geoorloofde staatssteun zou volgens de 

VNG niet tot de winst moeten behoren.  

Er is een verschil tussen de kwalificaties «geen staatssteun» en «geoorloofde staatssteun». 

Het wetsvoorstel is zo vormgegeven dat er bij de belastingheffing van 

overheidsondernemingen, naar de mening van het kabinet, geen sprake meer is van 

staatssteun. Een dergelijke aanpak heeft voordelen ten opzichte van het, indien mogelijk, 

meer gebruikmaken van geoorloofde staatssteun, omdat alsdan geen steun hoeft te worden 

gerapporteerd en deze niet hoeft te worden kennisgegeven (zoals het geval is bij steun die 

kennisgegeven kan worden op basis van de algemene groepsvrijstellingsverordening). 

Daarnaast hoeven, wat van belang is met het oog op de administratieve lasten, niet jaarlijks 

de gegevens per onderneming op een centrale website te worden gezet conform de nieuwe 

eisen van de EC.  

Om uitdrukking te geven aan de rol die overheden met hun activiteiten spelen in de 

maatschappij is onder meer de vrijstelling voor de (niet-concurrerende) uitoefening van 

overheidstaken en publiekrechtelijke bevoegdheden in het wetsvoorstel opgenomen. De 

suggestie van de VNG dat geen rekening zou zijn gehouden met de bijzondere positie van 

gemeenten als overheid onderschrijf ik dan ook niet. De vormgeving van het wetsvoorstel, 

en de daarin opgenomen vrijstellingen, is mede een uitvloeisel van de vanaf januari 2013 

veelvuldig gevoerde overleggen met alle betrokkenen waarbij juist ook is gekeken naar de 

mogelijkheden en wenselijkheid van vrijstellingen. Alles overwegende zie ik thans geen 

aanleiding tot de introductie van andere vrijstellingen dan nu voorgesteld. 
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Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 12-13 

 

De leden van de fractie van het CDA vragen of er louter op basis van budgettaire motieven 

voor gekozen is om dit wetsvoorstel niet aan te grijpen om een objectieve vrijstelling voor 

woningcorporaties te introduceren ten aanzien van hun activiteiten op het gebied van 

ontwikkeling, bouw en exploitatie van sociale huurwoningen. Dit wetsvoorstel strekt tot 

modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen. 

Woningcorporaties zijn geen overheidslichamen waardoor het niet voor de hand ligt om het 

onderhavige wetsvoorstel verder te verbreden door een vrijstelling voor woningcorporaties 

te introduceren, mocht dat al als wenselijk worden beschouwd. Daarenboven is door mijn 

ambtsvoorganger al aangegeven dat van een wijziging van de vennootschapsbelastingplicht 

voor woningbouwcorporaties sowieso geen sprake kan zijn als de omvang van de 

staatssteun op andere terreinen grosso modo gelijk blijft101. Hierbij speelt de op 17 maart 

2015 door uw Kamer aangenomen Herzieningswet een rol. Daarnaast heeft hij benadrukt 

dat een eventuele wijziging van die vennootschapsbelastingplicht niet tot een budgettaire 

derving zou mogen leiden en dat dekkingssuggesties zeer welkom zijn. De door mijn 

ambtsvoorganger genoemde voorwaarden onderschrijf ik. Ik zie op dit moment geen 

aanleiding om de discussie over de vennootschapsbelastingplicht voor woningcorporaties te 

voeren. Mocht deze discussie wel gevoerd worden en de uitkomst zijn dat een vrijstelling 

voor woningcorporaties wenselijk is, zal, zoals ik ook eerder al heb aangegeven102 ook 

bezien dienen te worden of deze verenigbaar is met de Europese staatssteunregels. 

 

Memorie van Antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 17-18   

 

De leden van de fractie van het CDA zien niet in waarom het gelijke speelveld wordt 

verstoord in het geval de bestaande vrijstelling voor stichtingen en verenigingen in artikel 6 

van de Wet Vpb 1969 (hierna: de bagatelvrijstelling) voor alle directe en indirecte 

overheidsondernemingen van toepassing wordt verklaard. Het kabinet heeft begrip voor het 

pleidooi van deze leden. Tijdens de internetconsultatie is geïnteresseerden onder andere 

expliciet gevraagd een reactie te geven op de mogelijkheid van uitbreiding van de 

bagatelvrijstelling naar publiekrechtelijke rechtspersonen.103 Uit de reacties kwam naar 

voren dat het bedrag van € 15.000 over het algemeen als (te) laag werd ervaren. Vanwege 

de eveneens uit de internetconsultatie voortvloeiende maatregel dat – kort gezegd – alle 

ondernemingen van dezelfde publiekrechtelijke rechtspersoon tezamen worden geacht een 

onderneming te vormen in plaats van de ondernemingen afzonderlijk, waardoor alle 

resultaten worden samengenomen, wordt dat standpunt naar de mening van het kabinet 

alleen maar versterkt. Mede om die reden is besloten de bagatelvrijstelling niet van 

toepassing te verklaren op publiekrechtelijke rechtspersonen omdat deze in de praktijk van 

slechts beperkte betekenis zou zijn. Uit de vraagstelling van deze leden maak ik op dat zij 

die visie lijken te delen.  

Daarnaast speelt voor indirecte overheidsondernemingen (niet zijnde een stichting of een 

vereniging) wel degelijk het argument een rol dat sprake kan zijn van een verstoring van het 

gelijke speelveld. In het geval de bagatelvrijstelling ook voor alle indirecte 

                                                
101

  Handelingen I 2012/13, nr. 12, item 18, blz. 107 en 124. 
102

  Kamerstukken I 2014/15, 33 752, Q, blz. 2. 
103

  Zie www.internetconsultatie.nl/vpbplichtoverheidsondernemingen. Door in de linkerkolom op de link 

«Reacties op consultatie [15]» te klikken, kan – bij de respondenten die de open vragen hebben ingevuld – 

de betreffende vraag onder vraag5 (ii) worden teruggevonden. 
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overheidsondernemingen zou gelden, zou bijvoorbeeld een overheids-nv of -bv wel gebruik 

mogen maken van de vrijstelling maar een bv of nv in private handen niet. Het kabinet acht 

dat moeilijk te rijmen met de doelstellingen van dit wetsvoorstel en schat in dat het 

onderscheid Europeesrechtelijk niet houdbaar is. Ook om deze reden is afgezien van 

aanpassing van de bagatelvrijstelling in artikel 6 van de Wet Vpb 1969.  

Als vanzelfsprekend zou er ook voor kunnen worden gekozen om – in plaats van de 

bagatelvrijstelling – een integrale vrijstelling van € 15.000 in te voeren voor alle 

vennootschapsbelastingplichtigen. Die mogelijkheid is vanwege de aanzienlijke budgettaire 

derving die een dergelijke maatregel met zich brengt, niet verder onderzocht. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 29 

 

De leden van de fractie van D66 vragen of er situaties te bedenken zijn waarin het inzetten 

van vrijgestelde winst voor niet-vrijgestelde activiteiten niet bezwaarlijk is vanuit het 

staatssteunleerstuk.  

Het kabinet heeft de algemene vrijstellingen zo vormgegeven dat deze naar zijn mening 

geen staatssteun vormen. Het feit dat de vrijgestelde winsten geen staatssteun vormen, 

verandert niet door de aanwending daarvan. De aanwending van deze vrijgestelde winst 

binnen dezelfde rechtspersoon voor een andere, niet-vrijgestelde activiteit creëert op 

zichzelf dus geen staatssteun.  

Bovendien wordt op basis van de vermogensetiketteringsregels bepaald welke 

vermogensbestanddelen tot de onderneming gerekend moeten worden. Tevens vindt op 

grond van de fiscale regels een kostentoerekening plaats, waardoor de juiste kosten ook aan 

het ondernemingsdeel worden toegerekend en er geen winsten van het ondernemingsdeel 

in het onbelaste deel kunnen vallen. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 30-31 

 

Tot slot ga ik in op de suggestie van de VNG om het mogelijk te maken dat per directe 

overheidsonderneming kan worden afgezien van de algemene vrijstellingen. Op die manier 

zou per onderneming afhankelijk van de winst- of verliespositie bezien kunnen worden of 

het aantrekkelijk is om de vrijstelling buiten toepassing te laten. Voor verlieslatende 

ondernemingen zou dan de vrijstelling buiten toepassing kunnen worden gelaten en voor 

winstgevende ondernemingen zou deze dan wel kunnen worden toegepast. In de memorie 

van toelichting bij het onderhavige wetsvoorstel is reeds aangegeven dat op het punt van 

grondslaguitholling terughoudendheid mag worden betracht van (mede) overheden. Ik zou 

de kat niet op het spek willen binden door de mogelijkheid te introduceren om per 

onderneming te opteren voor de algemene vrijstellingen, waarmee gezocht zou kunnen 

worden naar een optimale belastingpositie. Daarnaast is de keuzeregeling voor het al dan 

niet toepassen van de algemene vrijstellingen vanuit het oogpunt van beperking van de 

administratieve lasten in het leven geroepen. Wanneer dit verzoek per onderneming (en per 

soort algemene vrijstelling) kan worden gedaan, leidt dit tot een toename van de 

administratieve lasten en uitvoeringskosten ten opzichte van de voorgestelde benadering en 

is de genoemde mogelijkheid daarom ook vanuit die optiek niet wenselijk. 

 

Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 19-20 

 

De VNG vraagt aandacht voor het op verzoek achterwege laten van de objectvrijstellingen. 

De VNG pleit ervoor om het mogelijk te maken dat per directe overheidsonderneming kan 

worden afgezien van een objectvrijstelling.  

(Geen) staatssteun 

Afzien van algemene 

vrijstelling 

Achterwege laten 

objectvrijstelling 
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Naar aanleiding van de consultatieronde is, mede op verzoek van de VNG, in onderhavig 

wetsvoorstel in plaats van de afzonderlijke directe overheidsonderneming, de gehele 

publiekrechtelijke rechtspersoon belastingplichtig gemaakt voor alle ondernemingen 

gezamenlijk. Hierbij worden alle ondernemingen van dezelfde publiekrechtelijke 

rechtspersoon bij fictie aangemerkt als één onderneming. Dit heeft twee consequenties. 

Enerzijds, kunnen alle winsten en verliezen van de afzonderlijke ondernemingen binnen een 

publiekrechtelijke rechtspersoon met elkaar verrekend worden. Anderzijds is om de 

administratieve lasten en uitvoeringskosten laag te houden het op het verzoek afzien van 

een objectvrijstelling vanwege voornoemde fictie slechts mogelijk voor alle ondernemingen 

van de belastingplichtige rechtspersoon gezamenlijk en niet per onderneming afzonderlijk. 

In de consultatie versie kon wel per overheidsonderneming van de objectvrijstelling worden 

afgezien, maar konden resultaten niet onderling worden gesaldeerd.  

Bovendien is de mogelijkheid om te verzoeken tot het achterwege laten van de 

objectvrijstelling bij een rechtspersoon enkel om de volgende specifieke reden in het 

wetsvoorstel opgenomen. Het komt tegemoet aan situaties waarbij de administratieve last 

die gepaard gaat met het administratief splitsen van activiteiten ten behoeve van het van 

toepassing laten zijn van de vrijstelling buiten proportie is ten opzichte van de materiële 

vpb-plicht. Dit zal zich waarschijnlijk vooral voordoen bij rechtspersonen die slechts voor 

een zeer beperkt deel van hun activiteiten de objectvrijstellingen kunnen toepassen.  

Indien de mogelijkheid zou worden geboden om de objectvrijstellingen, ondanks 

voornoemde fictie, per directe overheidsonderneming achterwege te laten, zou dit willekeur 

in de hand kunnen werken. Immers, indien een over het algemeen winstgevende 

onderneming een aantal jaren verlies verwacht, zou deze onderneming kunnen verzoeken 

de vrijstelling buiten toepassing te laten, terwijl deze onderneming de vrijstelling dan weer 

van toepassing zou kunnen laten verklaren op het moment dat de winstverwachtingen 

hoger zullen zijn. Dit zou zich bijvoorbeeld voor kunnen doen bij conjunctuur gevoelige 

ondernemingen.  

Ten slotte, zullen de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst nog verder stijgen indien er, 

ondanks voornoemde fictie, per onderneming gecontroleerd dient te worden of er een 

verzoek tot achterwege laten van een vrijstelling is gedaan of niet. 

 

2.4.7.2 Interne activiteiten 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 16-18 

 

4.2.1. Vrijstelling interne activiteiten  

 

Indien een onderdeel van een publiekrechtelijke rechtspersoon uitsluitend interne 

activiteiten voor (een ander onderdeel van) dezelfde publiekrechtelijke rechtspersoon 

verricht, is – zoals opgemerkt in paragraaf 4.1.2.2 – geen sprake van een onderneming 

omdat niet wordt deelgenomen aan het economische verkeer. Deze activiteiten, die worden 

verricht binnen de publiekrechtelijke rechtspersoon zelf, vallen derhalve buiten de 

vennootschapsbelastingplicht (zie ter illustratie de eerder in deze memorie opgenomen 

figuren 1 en 2).  

Ingeval het betreffende onderdeel naast de interne activiteiten, met dezelfde personen en 

activa, ook activiteiten ten behoeve van derden verricht, wordt wel deelgenomen aan het 

economische verkeer. Als daarnaast ook een winststreven aanwezig zou zijn, verwordt in 

beginsel de gehele organisatie van kapitaal en arbeid tot een onderneming en is het 

denkbaar dat een belastingplicht voor het geheel ontstaat. Zonder aanvullende 

maatregelen zou het mogelijk zijn dat het gehele resultaat in de heffing van 

vennootschapsbelasting wordt betrokken (voor zover uiteraard geen aanspraak op andere 

Interne activiteiten 
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vrijstellingen kan worden gemaakt). Dat geldt dus ook voor zover interne activiteiten 

worden verricht. Het kabinet wenst hierover geen onduidelijkheid te laten bestaan. Mede 

omdat het in veel gevallen zal gaan om de situatie waarin een publiekrechtelijke 

rechtspersoon een bepaalde activiteit primair ten behoeve van zichzelf uitoefent (in 

beginsel geen deelname aan het economische verkeer), acht het kabinet het ongewenst dat 

het deel dat ziet op de interne activiteiten als het ware zou kunnen worden meegetrokken in 

de belaste sfeer. Om die reden wordt in dit wetsvoorstel een vrijstelling geïntroduceerd voor 

interne activiteiten, zodat de met de interne activiteiten behaalde winst niet wordt 

betrokken in de belastingheffing. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat deze vrijstelling 

alleen relevantie heeft als een onderdeel van een publiekrechtelijke rechtspersoon naast de 

interne activiteiten ook activiteiten aan derden verricht. Indien dat laatste niet het geval is, 

is geen sprake van een onderneming en wordt niet toegekomen aan de toepassing van deze 

vrijstelling.  

 

De vrijstelling heeft tot gevolg dat het, voor de belastingheffing over het met de interne 

activiteiten behaalde resultaat, niet uitmaakt of het onderdeel van de publiekrechtelijke 

rechtspersoon wel of geen diensten levert aan derden. Zie ter illustratie figuur 3.  

 

Figuur 3 

 

 
 

De Dienst ICT van gemeente A levert primair diensten voor de eigen gemeente (de 

publiekrechtelijke rechtspersoon). Daarnaast levert de gemeente met haar Dienst ICT op 

basis van een dienstverleningsovereenkomst ook ict-diensten aan gemeente B. In dit 

voorbeeld blijft de winst uit activiteiten die worden verricht binnen gemeente A (net als in 

figuur 1 en 2) buiten de heffing. In figuur 1 en 2 is dat het geval omdat geen sprake is van 

deelname aan het economische verkeer, waardoor geen sprake is van het drijven van een 

onderneming. In figuur 3 is het denkbaar dat de gehele Dienst ICT als een onderneming 

wordt aangemerkt, omdat dezelfde organisatie van kapitaal en arbeid diensten aan een 

derde aanbiedt (gemeente B). Het deel van de winst van de Dienst ICT dat ziet op interne 

activiteiten blijft van rechtswege door de vrijstelling voor interne activiteiten buiten de 

heffing.  

 

Het is ook denkbaar dat de Dienst ICT van gemeente A activiteiten verricht voor een 

privaatrechtelijk overheidslichaam dat volledig in handen is van gemeente A. In dat geval is 

ook sprake van een activiteit verricht voor een derde (buiten de «eigen kring»), waardoor de 

activiteiten in beginsel in de belastingheffing zouden worden betrokken. Dit acht het kabinet 

eveneens onwenselijk. Reden hiervoor is dat de activiteiten van Dienst ICT van gemeente A 

voor de bv buiten de belaste sfeer zouden zijn gebleven als de publiekrechtelijke 

rechtspersoon – de gemeente – ervoor zou hebben gekozen de activiteiten van de bv niet in 

een aparte bv maar in de publiekrechtelijke rechtspersoon zelf onder te brengen (alsdan 
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zouden de activiteiten van de Dienst ICT voor een ander dienstonderdeel van de gemeente 

zijn verricht zodat geen sprake is van deelname aan het economische verkeer). Om die 

reden wordt in dit wetsvoorstel de algemene vrijstelling voor interne diensten eveneens van 

toepassing verklaard op activiteiten verricht door een onderneming van de 

publiekrechtelijke rechtspersoon aan een privaatrechtelijk overheidslichaam dat volledig in 

handen is van het publiekrechtelijke lichaam. Een voorbeeld (figuur 4) ter verduidelijking:  

 

Figuur 4 

 

 
 

Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 4, p. 21-22 

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt. 

 

5. Vrijstelling interne activiteiten  

 

De toelichting stelt dat indien een onderdeel van een publiekrechtelijke rechtspersoon 

(bijvoorbeeld een gemeente) uitsluitend interne activiteiten (bijvoorbeeld ict-diensten) voor 

(een ander onderdeel van) dezelfde publiekrechtelijke rechtspersoon verricht (het gaat hier 

om een directe overheidsonderneming) er geen sprake is van een onderneming omdat niet 

wordt deelgenomen aan het economische verkeer.104 Deze ict-activiteiten, die onderdeel zijn 

van de publiekrechtelijke rechtspersoon zelf, vallen derhalve buiten de Vpb-plicht, zo meldt 

de toelichting (die daarvoor ook verwijst naar de figuren 1 en 2 van de toelichting). 

 

Ingeval het betreffende onderdeel naast de interne ict-activiteiten echter ook ict-activiteiten 

ten behoeve van derden verricht, wordt wél deelgenomen aan het economische verkeer, 

aldus de toelichting (die daarbij verwijst naar de situatie die is weergegeven in figuur 3 van 

de toelichting). Gesteld wordt dat, indien aan nog een aantal voorwaarden is voldaan, in die 

situatie in beginsel de gehele organisatie van kapitaal en arbeid een onderneming wordt. 

Daarmee zou een belastingplicht voor de gehele onderneming ontstaan en zou zonder 

aanvullende maatregelen het gehele resultaat – dus ook het resultaat van de interne ict-

activiteiten – in de heffing van Vpb worden betrokken. Het voorstel voorkomt dit door de 

introductie van een (objectieve) vrijstelling voor de interne activiteiten.105 De toelichting 

                                                
104

  Toelichting, paragraaf 4.2.1, eerste tekstblok. 
105

  Het in artikel I, onderdeel E, voorgestelde artikel 8e, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, (nieuw) van de Wet 

Vpb 1969. 
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stelt daarbij dat die vrijstelling mede gewenst is omdat er bij dit soort interne activiteiten 

geen sprake is van een deelname aan het economische verkeer. 

 

De Afdeling merkt op dat een vrijstelling van het object van heffing pas aan de orde is indien 

sprake is van belastingplicht. Naar het de Afdeling voorkomt is ter zake van bedoelde interne 

activiteiten volgens het voorstel geen sprake van een belastingplicht. Publiekrechtelijke 

rechtspersonen106 zijn volgens het voorstel immers slechts belastingplichtig «voor zover» zij 

een onderneming drijven.107 En van het drijven van een onderneming is, voor zover het die 

interne activiteiten betreft, geen sprake nu niet is voldaan aan een van de criteria voor het 

drijven van een onderneming, namelijk dat sprake moet zijn van deelname aan het 

economische verkeer. Met het ontbreken van belastingplicht wordt dan niet toegekomen aan 

het toepassen van een vrijstelling, zodat deze expliciete objectieve vrijstelling niet nodig lijkt 

om het gewenste resultaat (interne activiteiten geen Vpb-heffing) te bewerkstelligen. 

 

De Afdeling adviseert in de toelichting op het vorenstaande in te gaan en zo nodig het 

voorstel aan te passen. 

 

5. Vrijstelling interne activiteiten  

 

Naar aanleiding van de opmerking van de Afdeling is de memorie van toelichting aangevuld. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 6 

 

De leden van fractie van de PvdA vragen of er een fiscale prikkel bestaat die overheden 

beïnvloedt bij de keuze tussen in- of uitbesteden van activiteiten. Bij de afweging voor een 

overheid tussen in- of uitbesteding van een activiteit spelen verschillende aspecten een rol. 

Naast de fiscale behandeling zullen ook andere aspecten – veelal te herleiden tot kwaliteits- 

en efficiencyoverwegingen – van belang zijn. Zo zullen tevens relevant zijn de eventuele 

wettelijke (on)mogelijkheid tot in- of uitbesteding, de omvang van de kosten van de 

verschillende mogelijkheden (inclusief te verrichten investeringen als tot inbesteding wordt 

besloten) en of de benodigde expertise in de eigen organisatie voorhanden is. Het kabinet 

heeft niet de indruk dat dit wetsvoorstel de bestaande afweging om tot in- of uitbesteding 

over te gaan in betekenende mate zal wijzigen. Overigens zullen voor private partijen 

grotendeels dezelfde afwegingen een vergelijkbare rol spelen bij de vraag of activiteiten 

beter kunnen worden in- of juist uitbesteed. 

 

2.4.7.3 Dienstverleningsovereenkomst 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg  

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 25-28 

 

Staatssecretaris Wiebes: (…).  

Er zijn vragen gesteld die te herleiden zijn tot de twee jaar lopende discussies met de VNG. 

De VNG heeft zich hier op een buitengewoon constructieve manier opgesteld en heeft 

allerlei suggesties aangedragen. Soms zijn wij meteen tot de conclusie gekomen dat dit 

verbeteringen zijn. In andere gevallen ging dat aarzelend en een enkele keer in het begin 

mokkend. In veel gevallen zijn door die suggesties onduidelijkheden weggenomen en 

                                                
106

  Niet zijnde de Staat. 
107

  Het voorgestelde artikel 2, eerste lid, onderdeel g, (nieuw) van de Wet Vpb 1969 (artikel I, onderdeel A). 
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administratieve lasten verminderd. U wilt het niet horen en ik ook niet, maar op zeven 

punten zijn er alleen al naar aanleiding van de input van de VNG allerlei wijzigingen 

doorgevoerd. Daar zijn wij zeer dankbaar voor.  

 

Als je twee jaar met elkaar discussieert, blijven er ook restposten over. Dan kan het gaan om 

zaken die of onuitvoerbaar zijn of strijdig zijn met allerlei andere wet- en regelgeving. Het 

kan ook dat die zaken de doelstellingen van het wetsvoorstel ondermijnen, niet alleen de 

doelstellingen van Nederland, maar ook die van de Commissie.  

Je zou kunnen vragen of je de samenwerkingsvrijstelling niet ook moet laten gelden voor 

dienstverleningsovereenkomsten voor overheidstaken. Een samenwerkingsverband drijft 

geen onderneming; er worden alleen kosten gedeeld. Gemiddeld genomen hoeven wij ons 

over die samenwerkingsverbanden niet al te veel zorgen te maken. Dat verandert pas als 

het geen samenwerkingsovereenkomsten zijn maar dienstverleningsovereenkomsten. Dan 

wordt het handel. Een gemeente kan een bv of een nv hebben die diensten aan dezelfde 

gemeente levert. So far so good. Als er echter ook betaalde diensten aan anderen worden 

geleverd, kan er concurrentie optreden met private ondernemingen. Dat is geen 

samenwerkingsverband, maar heel iets anders. Daar zijn natuurlijk oplossingen voor te 

verzinnen. Dat hoeft niet via een vrijstelling. Die zou zich verzetten tegen de richtlijn en zou 

op gespannen voet staan met de bedoeling om te voldoen aan Europese regelgeving. De 

oplossingen liggen op een ander terrein. Je kunt samen deelnemen in de bv, dus de bv 

duidelijk vormgeven als een samenwerkingsverband en op basis van werkelijke kosten eraan 

bijdragen. Dan is het een pure vorm van samenwerking en is er geen Vpb verschuldigd. Dit 

kan in allerlei organisatieverbanden, waaronder de bv. Het uitbreiden van de vrijstelling 

staat vaak op gespannen voet met de regelgeving. Bestaande regels bieden echter al 

mogelijkheden om het net op een andere manier vorm te geven, waardoor het niet meer 

een onderneming is die concurrerend goederen of diensten levert. Ik zal de Kamer nog een 

diagram toesturen.  

 

De heer Dijkgraaf (SGP): Een dienstverleningsovereenkomst is handel, zegt de 

Staatssecretaris. Hij zegt echter ook dat dit niet altijd zo is. Hij suggereert om gebruik te 

maken van de ruimte die het wetsvoorstel biedt om er een vorm van samenwerking van te 

maken. Dat is nu precies mijn punt. In bepaalde gevallen word je bij een 

dienstverleningsovereenkomst gedwongen om een andere constructie te kiezen wat weer 

allerlei administratieve lasten met zich brengt. De feiten en omstandigheden moeten 

bepalen of je Vpb-plichtig bent. Dan mag het niet uitmaken of je nu een dienstverlenings- of 

een samenwerkingsovereenkomst hebt. Waarom bepaalt het enkele feit dat je een 

dienstverleningsovereenkomst hebt dat je geen vrijstelling kunt krijgen?  

 

Staatssecretaris Wiebes: Er zijn evidente voorbeelden van dienstverleningsovereenkomsten 

die gewoon ondernemingen zijn. Wij vinden hier in meerderheid dat die ondernemingen Vpb 

moeten afdragen. Stel dat een gemeente ICT-diensten op de markt gaat aanbieden. Weinig 

mensen hier zullen daarvan zeggen dat die leveringen vrij van Vpb moeten zijn. Dat is een 

voorbeeld van een situatie waarin er een ongelijk speelveld kan ontstaan. Daarom wil je dat 

soort gevallen niet generiek onder een vrijstelling laten vallen. De feiten en omstandigheden 

moeten in overeenstemming worden gebracht met een samenwerkingsvorm waardoor je 

geen Vpb hoeft af te dragen. In die zin volg ik het betoog van de heer Dijkgraaf geheel.  

 

De heer Dijkgraaf (SGP): Nu geeft de Staatssecretaris wel een heel makkelijk voorbeeld, 

waarvan iedereen hier aan tafel natuurlijk zegt: ja, Vpb-plichtig. Er zijn ook voorbeelden van 

een dienstverleningsovereenkomst waarbij het duidelijk is dat het om een taak gaat die 

helemaal niet Vpb-plichtig is. Dan ontbreekt de mogelijkheid om op de titel van de 

dienstverleningsovereenkomst vrijstelling van Vpb te geven. Dan moet je de constructie 

Dienstverlenings-

overeenkomst 
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gaan ombouwen. Dat moet volgens mij niet het instrument zijn. Het gaat erom dat je op 

grond van de feiten en omstandigheden al dan niet Vpb-plichtig bent.  

 

Staatssecretaris Wiebes: Maar constructies ombouwen klinkt alsof er een omvangrijke 

handel in vennootschappen nodig is. Als je alleen al de kostentoedeling correct doet, kun je 

het probleem al ondervangen. Het zijn helemaal geen ingewikkelde dingen. Het levert grote 

problemen op om een vrijstelling uit te breiden om er automatisch die gevallen onder te 

brengen waar die vrijstelling evident niet op van toepassing is. Dat levert grote problemen 

op. Het levert geen grote problemen op om de constructie anders vorm te geven. Het 

diagram laat zien dat daar allerlei mogelijkheden voor zijn. Je kunt dan een 

samenwerkingsverband er ook uit laten zien als een samenwerkingsverband, inclusief alle 

feiten en omstandigheden, waardoor er geen Vpb hoeft te worden afgedragen. Dat is 

helemaal niet zo'n klus.  

 

De heer Omtzigt (CDA): Ik word nu toch wel getriggerd. Ik wil dat flow-schema graag zien. 

Met de heer Dijkgraaf denk ik niet zozeer aan commerciële dienstverlening als wel aan 

situaties waarin er door overheden dingen gecombineerd worden. De ene politieorganisatie 

maakt een ICT-systeem waar een andere politieorganisatie ook gebruik van maakt. Het is 

voor ons belangrijk dat dit soort zaken gemakkelijk buiten de Vpb-heffing kunnen blijven. 

Wanneer diezelfde organisatie een app ontwikkelt waarmee men de weersverwachting kan 

zien en die op de markt brengt, dan snappen wij allemaal dat die dienst Vpb-plichtig is. Het 

gaat mij erom dat normale taken er op een eenvoudige wijze buiten kunnen blijven. Kan 

dat?  

 

Staatssecretaris Wiebes: Daar kan ik toch in het algemeen wel geruststellend op 

antwoorden. Als je in dit voorbeeld de werkelijke kosten toedeelt naar rato van het gebruik 

zal men niet snel Vpb-plichtig worden. Het schema geeft hier geruststellende uitkomsten 

voor. U wordt steeds nieuwsgieriger naar de kerstbrief over het schema. Het schema lijkt 

ook een beetje op een boom en er zitten balletjes in. Dat komt goed uit.  

Ik meen dat de heer Dijkgraaf een amendement overweegt om af te kunnen zien van de 

vrijstelling per onderneming. Dat is buitengewoon aantrekkelijk voor ondernemingen. Dan 

nemen wij de onderneming mee als zij verlies maakt en wij stellen haar vrij als zij winst 

maakt.  

 

De heer Dijkgraaf (SGP): Dat is echt onzin. Een onderneming die op grond van feiten en 

omstandigheden Vpb-plichtig is, valt natuurlijk nooit onder de vrijstelling. Als je die 

vrijstelling aanvraagt, moet die volgens de wet voor het geheel gelden. Ik wil dat die 

vrijstelling ook voor delen kan gelden. Voor het ene deel van de onderneming is het 

voordelig, maar voor het andere deel niet en dan bepaalt de optelsom of je vrijstelling 

aanvraagt. Voor een onderneming die volgens de wet Vpb-plichtig is, kun je geen vrijstelling 

krijgen.  

 

Staatssecretaris Wiebes: Ik bedoel niet te zeggen dat de heer Dijkgraaf mij vraagt om 

vrijstelling te verlenen aan ondernemingen die geen vrijstelling verdienen. Er is een klein 

aantal ondernemingen waarvoor een vrijstelling denkbaar is. Als je het aan de 

ondernemingen overlaat of zij gebruikmaken van de vrijstelling, is het mogelijk dat je 

ondernemingen meeneemt als zij verlies maken en vrijstellen als zij winst maken. Vroeger 

waren er beleggingsinstellingen met een zogenaamde winstverdubbelaar. Daar zijn wij wel 

van op de koffie gekomen, maar dit is een soort winstverdamper. Ook in de ogen van de 

Commissie is dit een perverse vorm van winstmanipulatie. Wij denken dat de Commissie 

daar niet instinkt. De specialisten zijn het op dit punt nog met de Commissie eens ook. Ik zie 

de heer Dijkgraaf heel moeilijk kijken. Wellicht kan hij hier in tweede termijn op terugkomen, 

dan heeft hij nog enige bedenktijd. 

Gedeeltelijke 

vrijstelling 
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Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 32-33 

 

De heer Groot (PvdA): (…) Ik kan het betoog van de Staatssecretaris over de 

dienstverleningsovereenkomsten goed volgen. Hij heeft overtuigend aangetoond dat het 

redelijk eenvoudig is om de overeenkomst om te zetten in een samenwerkingsverband. (…) 

 

(…) 

 

De heer Dijkgraaf (SGP): (…) Ik ben nog niet zoals de heer Groot ervan overtuigd dat de 

dienstverleningsovereenkomst makkelijk is om te bouwen. Ik ben er een beetje huiverig voor 

dat je door nieuwe wetgeving nieuwe constructies moet maken om wel onder een ontheffing 

te vallen. De Staatssecretaris zegt dat ik pleit voor een generieke vrijstelling voor 

dienstverleningsovereenkomsten. Dat doe ik niet. Ik pleit ervoor dat het niet uitmaakt of je 

wel of geen dienstverleningsovereenkomst hebt, maar dat de feiten en omstandigheden 

bepalen of je al dan niet Vpb-plichtig bent. Ook met een dienstverleningsovereenkomst heb 

je de optie om in aanmerking te komen voor een vrijstelling. Ik zie niet wat daar de 

complicatie van is. De feiten en omstandigheden moeten altijd getoetst worden, of je nu wel 

of geen dienstverleningsovereenkomst hebt. Het is natuurlijk gek als de feiten en 

omstandigheden uitwijzen dat je niet Vpb-plichtig bent, terwijl het enkele feit dat je een 

dienstverleningsovereenkomst hebt, ervoor zorgt dat je wel Vpb moet betalen. Gemeenten 

moeten dan hun constructie maar ombouwen. (…) 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 36-37 

 

Staatssecretaris Wiebes: (…) De heer Dijkgraaf heeft naar de dienstverleningsovereenkomst 

gevraagd. Als er sprake is van dienstverlening betekent dit volgens hem niet zonder meer 

dat er sprake is van Vpb-plicht. Dat is waar. Ik heb zijn verzoek in eerste termijn opgevat als 

het tegenovergestelde, namelijk dat er automatisch vrijstelling moet worden verleend als er 

sprake is van een dienstverleningsovereenkomst bij samenwerking. Dat gaat dan weer te 

ver. Ik beaam dat het een niet altijd hoeft te leiden tot het ander en dat het ander niet altijd 

hoeft te leiden tot het een. Daarom is er geen generieke vrijstelling mogelijk.  

 

De heer Dijkgraaf (SGP): Nu begin ik op dit punt de eerste termijn van de Staatssecretaris te 

begrijpen, want ik heb het niet over generieke vrijstellingen gehad. Het lastige is dat het 

amendement er nog niet is. Alle betrokkenen hebben hun best gedaan om het op tijd hier te 

krijgen, inclusief ondergetekende, maar dit is helaas niet gelukt. Misschien kan de 

Staatssecretaris in de brief die hij nog naar de Kamer stuurt, het advies over de 

amendementen meenemen. Hij zal zien dat het niet om een generieke vrijstelling gaat. Dat 

zou heel raar zijn. Het is mijn bedoeling dat een dienstverleningsovereenkomst een 

vrijstelling niet kan blokkeren.  

 

Staatssecretaris Wiebes: Dat is een sympathiek voorstel. Het zal de eerste keer zijn dat ik in 

een spoedbrief inga op een nooit ingediend amendement. Dat is een parlementaire figuur 

die wij moeten koesteren.  

 

De heer Dijkgraaf (SGP): Dit amendement wordt wel ingediend.  

 

Staatssecretaris Wiebes: Dan ga ik er zeker op in. 

 

Dienstverlenings-

overeenkomst 

Dienstverlenings-

overeenkomst 
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De heer Dijkgraaf (SGP): Het niet ingediende amendement gaat over de vrijstelling op 

ondernemingsniveau. 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 37 

 

Staatssecretaris Wiebes: De heer Omtzigt vraagt of samenwerking buiten een entiteit is 

vrijgesteld. Als voldaan wordt aan de voorwaarden van kostendeling enzovoorts is dat het 

geval. Er is geen entiteit nodig om tot samenwerking te komen. Er zijn alleen voorwaarden 

gesteld aan de omstandigheden. Als je daaraan voldoet is het akkoord. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 1-3  

 

De leden van de fractie van de VVD vragen, evenals de VNG en het UvW, of het kabinet 

bereid is om de vrijstellingsbepaling te verruimen die ziet op overheidstaken die worden 

verricht op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Door die verruiming kan, naar de 

mening van de vragenstellers, de vrijstelling meer in overeenstemming worden gebracht 

met de bedoeling van het amendement Dijkgraaf108, waarmee deze vrijstelling in het 

wetsvoorstel is opgenomen. De leden verwijzen daarbij naar de suggestie die de VNG in 

haar brief doet. De leden van de fractie van de PvdA vragen in dit kader om in te gaan op 

het door de VNG geschetste voorbeeld van de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA) 

en om te schetsen onder welke voorwaarden het op basis van een 

dienstverleningsovereenkomst uitlenen van een BOA van de ene gemeente aan de andere 

gemeente voor de uitlenende gemeente buiten de vennootschapsbelastingheffing kan 

blijven.  

 

De suggestie die de VNG in haar brief doet, biedt de mogelijkheid om alle activiteiten die 

gemeenten onderling verrichten op basis van een dienstverleningsovereenkomst onder de 

vrijstelling te brengen. Op deze manier kan derhalve ook commerciële dienstverlening van 

de ene gemeente aan de andere gemeente onder de vrijstelling worden gebracht. Dit voert 

te ver gelet op het streven van dit wetsvoorstel om een gelijk speelveld voor 

overheidsondernemingen en private ondernemingen te creëren en is in strijd met het 

voorstel voor de dienstige maatregelen van de EC alsmede met de strekking van het 

amendement Dijkgraaf. Met het amendement is bedoeld om overheidstaken – waarmee niet 

in concurrentie wordt getreden – die gemeenten onderling verrichten op basis van een 

dienstverleningsovereenkomst vrij te stellen. Het amendement is naar mijn indruk niet 

bedoeld om bijvoorbeeld ook ondersteunende diensten, zoals ICT-diensten die op basis van 

een dienstverleningsovereenkomst worden verricht, onder het bereik van de vrijstelling te 

brengen. Hierbij is niet van belang of die (ondersteunende) diensten door de afnemer 

worden gebruikt voor het verrichten van overheidstaken. Op een ander punt lijkt het 

voorgestelde artikel 8e, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, van de Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) overigens wel wat te beperkt te zijn 

vormgegeven. Bij een letterlijke uitleg van de tekst zijn winsten behaald met het verrichten 

van overheidstaken op basis van een dienstverleningsovereenkomst slechts vrijgesteld 

indien deze winsten bij de afnemer – indien deze de activiteiten zelf zou hebben verricht – 

buiten de belastingheffing zouden zijn gebleven omdat de afnemer de vrijstelling voor 

overheidstaken zou kunnen toepassen. De vrijstelling zou dan niet kunnen worden 

toegepast indien deze winsten bij de afnemer van de dienst – indien deze de activiteiten zelf 

zou hebben verricht – niet in de belastingheffing zouden worden betrokken omdat geen 
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sprake is van een onderneming, dan wel de interneactiviteitenvrijstelling zou kunnen 

worden toegepast. Deze uitleg volgt met name uit de zinsnede «ingevolge onderdeel b» in 

genoemd onderdeel 3°. Een dergelijke strakke uitleg is naar mijn mening niet in lijn met doel 

en strekking van genoemd amendement Dijkgraaf. Naar mijn mening dient de zinsnede 

«ingevolge onderdeel b» daarom breder te worden uitgelegd. Vooruitlopend op een 

wetswijziging zal ik deze zinsnede dan ook ruim uitleggen. De met het amendement 

Dijkgraaf geïntroduceerde vrijstelling is dus ook van toepassing indien de voordelen van de 

activiteiten bij de afnemer buiten de winst zouden blijven omdat er geen sprake is van een 

onderneming dan wel een interneactiviteitenvrijstelling van toepassing is, maar de activiteit 

wel een overheidstaak betreft waarmee niet in concurrentie wordt getreden (waarbij de 

activiteiten bij de afnemer – indien deze de activiteiten zou hebben verricht – dus wel onder 

de omschrijving van de vrijstelling voor overheidstaken zou vallen).  

 

Het voorbeeld dat de VNG in haar brief aanhaalt betreft een BOA die in gemeente A de 

openbare orde handhaaft en dit, op basis van een dienstverleningsovereenkomst tussen 

gemeente A en gemeente B, ook in gemeente B doet. Indien de dienstverlening bestaat uit 

het – ten behoeve van gemeente B – handhaven van de openbare orde, kan deze bij 

gemeente A dus onder de vrijstelling van het voorgestelde artikel 8e, eerste lid, onderdeel 

a, onder 3°, van de Wet Vpb 1969 gaan vallen, ook al zou de activiteit «handhaven van de 

openbare orde» voor gemeente B geen onderneming vormen als zij deze activiteit zelf zou 

hebben uitgeoefend (en er dus niet toe wordt gekomen aan de overheidstakenvrijstelling). 

Hierbij is het echter wel van belang dat de relevante dienstverlenende activiteit een 

overheidstaak in de zin van de overheidstakenvrijstelling is waarmee niet in concurrentie 

wordt getreden. Het is dus relevant dat de dienstverleningsovereenkomst op de juiste wijze 

wordt vormgegeven. Het louter uitlenen van personeel aan een ander zal immers in de regel 

geen overheidstaak in de zin van de overheidstakenvrijstelling zijn, terwijl het handhaven 

van de openbare orde voor een ander wel als een overheidstaak kan worden gezien. 

 

Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 5-7 

 

De leden van de fractie van de VVD vragen of de door de mij toegezegde ruime uitleg van 

het amendement Dijkgraaf met de objectvrijstelling voor dienstverleningsovereenkomsten 

ook ziet op faciliterende diensten ter uitvoering van overheidstaken. Daarnaast vragen deze 

leden wat de contouren van de aangekondigde wetgeving ten aanzien van deze vrijstelling 

zullen zijn.  

Uit de toelichting bij het amendement Dijkgraaf volgt dat het amendement een vrijstelling 

beoogt te creëren voor activiteiten die op basis van een dienstverleningsovereenkomst 

worden verricht door een publiekrechtelijke rechtspersoon of een privaatrechtelijk 

overheidslichaam. Voorwaarde daarbij is wel dat deze activiteiten bij de dienstafnemer 

zouden kunnen worden aangemerkt als activiteiten verricht in verband met de uitoefening 

van een overheidstaak of van een publiekrechtelijke bevoegdheid waarmee niet in 

concurrentie wordt getreden met een private partij.109 Als gevolg van dit amendement 

kunnen overheidstaken die voor de overheidstakenvrijstelling zouden kunnen kwalificeren 

onder een dienstverleningsovereenkomst aan een (ander(e)) publiekrechtelijke 

rechtspersoon of privaatrechtelijk overheidslichaam worden uitbesteed, zonder dat deze 

rechtspersoon of dit lichaam (de aanbieder van de dienst) over deze activiteiten 

vennootschapsbelasting hoeft te betalen. Het amendement reikt niet zo ver dat 

faciliterende diensten die op basis van een dienstverleningsovereenkomst worden verricht, 

onder het bereik van de vrijstelling zouden kunnen worden gebracht. Facilitaire 
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dienstverlening is immers dienstverlening die over het algemeen ook door private partijen 

op de markt wordt aangeboden. Hierbij is niet van belang of die (faciliterende) diensten door 

de afnemer worden gebruikt voor het verrichten van overheidstaken of niet. Gelet op het 

streven van dit wetsvoorstel om een gelijk speelveld voor overheidsondernemingen en 

private ondernemingen te creëren voert het te ver om dergelijke dienstverlening ook onder 

de door het amendement Dijkgraaf gecreëerde vrijstelling te brengen. Bovendien zou dit 

naar mijn mening in strijd zijn met het voorstel voor dienstige maatregelen van de Europese 

Commissie (EC). 

 

De in de memorie van antwoord toegezegde ruime uitleg110 van voornoemde 

objectvrijstelling voor dienstverleningsovereenkomsten ziet dan ook niet op faciliterende 

diensten. De toegezegde ruime uitleg, die zoals aangekondigd vooruitlopend op wetgeving 

is gegeven111, ziet op de zinsnede «ingevolge onderdeel b» uit het voorgestelde artikel 8e, 

eerste lid, onderdeel a, onder 3 van de Wet Vpb 1969. De in dit kader aangekondigde 

wetswijziging zal duidelijk maken dat voor de toepassing van de objectvrijstelling voor 

dienstverleningsovereenkomsten de activiteit aan de omschrijving bedoeld in artikel 8e, 

eerste lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 (de overheidstakenvrijstelling) moet voldoen. 

Niet is van belang of de voordelen uit de activiteit, indien de afnemer de activiteit zelf zou 

hebben verricht, bij de afnemer bij het bepalen van de winst daadwerkelijk buiten 

aanmerking zouden zijn gebleven op basis van de overheidstakenvrijstelling. De 

objectvrijstelling voor dienstverleningsovereenkomsten kan ook worden toegepast indien de 

voordelen uit de activiteit bij het bepalen van de winst bij de afnemer buiten aanmerking 

zouden blijven als gevolg van 1) het ontbreken van een onderneming of 2) toepassing van 

de interne dienstenvrijstelling. De activiteit verricht door de dienstverlener zal dus wel 

steeds een overheidstaak moeten betreffen waarmee niet in concurrentie wordt getreden 

met private partijen. In de dienstverleningsovereenkomst moet dat dan ook duidelijk naar 

voren komen.  

Deze leden vragen in dit kader eveneens hoe omgegaan moet worden met een 

dienstverleningsovereenkomst die verschillende activiteiten omvat. De leden van de fractie 

van de PvdA, de UvW en de VNG stellen een vergelijkbare vraag. Of een objectvrijstelling 

van toepassing is of niet, wordt per activiteit bepaald. Voor de objectvrijstelling voor 

dienstverleningsovereenkomsten, is niet van belang of de dienstverleningsovereenkomst 

ook andere activiteiten omvat die mogelijk niet onder deze vrijstelling zouden vallen. Niet 

voor de vrijstelling kwalificerende maar wel in een dienstverleningsovereenkomst genoemde 

activiteiten zullen in beginsel dan ook in de heffing van de vennootschapsbelasting 

betrokken worden, hetgeen in lijn is met de doelstelling van dit wetsvoorstel. Wel voor de 

vrijstelling kwalificerende en in dezelfde dienstverleningsovereenkomst genoemde 

activiteiten zullen in beginsel voor de vrijstelling in aanmerking komen. 

 

2.4.7.4 Overheidstaken en publiekrechtelijke bevoegdheden 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 18-19 

 

4.2.2. Vrijstelling uitoefening overheidstaken of publiekrechtelijke bevoegdheden  

 

Een tweede vrijstelling betreft de vrijstelling voor winst uit activiteiten die de uitoefening 

van overheidstaken of publiekrechtelijke bevoegdheden betreffen. Voor zover een directe of 
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indirecte overheidsonderneming een overheidstaak verricht of publiekrechtelijke 

bevoegdheid uitoefent, kan sprake zijn van belastingplicht. Voor deze activiteiten is op die 

activiteiten van rechtswege de objectvrijstelling van toepassing, tenzij met de uitoefening 

van die overheidstaak of publiekrechtelijke bevoegdheid in concurrentie wordt getreden.  

Of sprake is van een overheidstaak of een publiekrechtelijke bevoegdheid is niet altijd 

duidelijk. Indien een taak bij (Grond)wet is opgelegd, is in ieder geval sprake van een 

overheidstaak. Verder kan als uitgangspunt worden gehanteerd dat sprake is van een 

overheidstaak als er voor de toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt 

gehandeld «als overheid» (omgekeerd hoeft dat overigens niet het geval te zijn). Ter 

illustratie kunnen de volgende voorbeelden van publieke taken genoemd worden: 

brandweer, politie en luchtverkeersleiding. Tussen enerzijds kort gezegd de (uitoefening 

van) wettelijke taken en anderzijds de evident commerciële activiteiten, zijn er andere 

activiteiten die lastiger te duiden zijn. Zo kan het voorkomen dat een gemeente het 

aanbieden van een bepaalde dienst tot haar taak rekent omdat de private markt deze dienst 

niet aanbiedt en de gemeente het van belang vindt dat de betreffende dienst wel wordt 

aangeboden.  

Ten aanzien van een aantal overheidstaken en publiekrechtelijke bevoegdheden zal 

overigens, zoals onder andere blijkt uit paragraaf 4.1.2.2., niet worden toegekomen aan de 

toepassing van onderhavige vrijstelling, omdat er geen sprake zal zijn van een onderneming 

in fiscaalrechtelijke zin. Zo kan er geen sprake zijn van deelname aan het economisch 

verkeer; alsdan is er geen sprake van een onderneming en derhalve geen belastingplicht 

voor de vennootschapsbelasting. Dit kan het geval zijn wanneer een publiekrechtelijke 

rechtspersoon activiteiten verricht waarbij een af te zonderen prestatie aan een individuele 

afnemer tegen een daarop betrekking hebbende prijs ontbreekt, bijvoorbeeld in het kader 

van de aan hem opgelegde taak om zorg te dragen voor de openbare orde en veiligheid. 

Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het handhaven van de openbare orde en 

veiligheid, de 112-meldkamer, rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandbestrijding en 

algemene infectieziektebestrijding, maar ook aan bepaalde activiteiten verricht op het 

gebied van bijvoorbeeld milieu, openbare reiniging en riolering, zoals het ophalen van 

huishoudelijk afval (niet te verwarren met bedrijfsafval), waterbeheer/rioolbeheer en het 

opruimen van zwerfafval.  

 

Bij activiteiten als de afgifte van identiteitsbewijzen, het voltrekken van huwelijken, de 

afgifte van vergunningen en ontheffingen, maar ook het innen van marktgelden en het 

innen van parkeerbelasting voor parkeren op de openbare weg, is er wel sprake van 

deelname aan het economische verkeer. Indien met deze activiteiten overschotten worden 

behaald – hetgeen gelet op artikel 229b eerste lid van de Gemeentewet overigens minder 

voor de hand ligt – kan er sprake zijn van het drijven van een onderneming in 

fiscaalrechtelijke zin. Voor zover er met deze activiteiten niet in concurrentie wordt 

getreden met private partijen vindt onderhavige vrijstelling in beginsel van rechtswege 

toepassing.  

 

Deze vrijstelling vindt geen toepassing als met de uitoefening van een overheidstaak of 

publiekrechtelijke bevoegdheid in concurrentie wordt getreden met private partijen. 

Hiermee wordt gewaarborgd – zeker ook gezien het feit dat gemeenten een zekere 

autonomie kennen met betrekking tot wat zij tot hun taak rekenen – dat concurrerende 

overheidsactiviteiten op gelijke wijze in de heffing van de vennootschapsbelasting worden 

betrokken als activiteiten van private ondernemingen. Of van een concurrerende 

overheidstaak sprake is, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. Ter 

illustratie kunnen de volgende voorbeelden van overheidstaken worden genoemd waarmee 

mogelijk in concurrentie wordt getreden: leerlingenvervoer, re-integratie in het kader van 

sociale werkvoorziening, crematoria, exploitatie van vastgoed, waaronder de exploitatie van 

sporthallen en zwembaden, het aanbieden van cursussen, alsmede vervoer.  

In concurrentie 

treden 
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Bij dit wetsvoorstel is er bewust voor gekozen geen limitatieve lijst met overheidstaken / 

publiekrechtelijke bevoegdheden op te nemen. Het gaat om een open norm die in de praktijk 

zal moeten worden ingevuld. Voordeel van deze open norm is dat de wet de ruimte laat om 

bij de toepassing rekening te houden met de specifieke omstandigheden van het 

betreffende geval. Een ander voordeel is dat de toepassing van de wet kan meebewegen 

met maatschappelijke ontwikkelingen. Het nadeel hiervan is dat het hanteren van een open 

norm tot rechtsonzekerheid kan leiden voor de betreffende belastingplichtigen.  

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 24-27 

 

Vrijstelling uitoefening overheidstaken of publiekrechtelijke bevoegdheden 

 

De leden van de fractie van de PvdA vragen of het kabinet voorbeelden kan noemen waarin 

overheidsondernemingen concurreren met private partijen bij de afgifte van 

identiteitsbewijzen, het voltrekken van huwelijken en het verlenen van vergunningen. 

Daarnaast vragen de leden van de fractie van de PvdA te bevestigen dat genoemde 

activiteiten onomwonden behoren tot het publieke domein.  

In de memorie van toelichting wordt met betrekking tot de hierboven vermelde activiteiten 

opgemerkt dat – afhankelijk van de feiten en omstandigheden – sprake kan zijn van een 

onderneming in fiscaalrechtelijke zin, en dus niet dat te allen tijde sprake zal zijn van een 

onderneming in fiscaalrechtelijke zin. Als de «belastingplichtpoort» met deze activiteiten 

(al) wordt gepasseerd, komt vervolgens de mogelijke toepassing van een vrijstelling aan de 

orde. De vrijstelling voor overheidstaken kan alleen worden toegepast indien de 

overheidsonderneming niet concurreert met private partijen. In de memorie van toelichting 

zijn voormelde activiteiten als voorbeeld gebruikt, waarin overduidelijk is dat sprake is van 

een overheidstaak, ter verduidelijking van de toepassing van de vrijstelling voor 

overheidstaken. Hiervoor is gekozen omdat het kabinet het voor de hand vindt liggen dat 

ten aanzien van genoemde activiteiten kan worden aangenomen dat niet wordt 

geconcurreerd met private partijen. Private partijen zullen immers geen vergelijkbare 

producten (mogen) leveren. Ter illustratie zij gewezen op de afgifte van identiteitsbewijzen. 

Het kabinet deelt dus de mening van de leden van de fractie van de PvdA dat de genoemde 

activiteiten typische voorbeelden van activiteiten zijn die behoren tot het publieke domein. 

Omdat geen sprake zal zijn van concurrentie zal de overheidstakenvrijstelling van 

toepassing zijn, waardoor ook indien sprake is van een onderneming het met de afgifte van 

identiteitsbewijzen behaalde resultaat materieel niet in de vennootschapsbelastingheffing 

zal worden betrokken. Het al dan niet behoren tot het publieke domein betekent echter niet 

dat – indien de «belastingplichtpoort» wordt gepasseerd – automatisch de vrijstelling voor 

overheidstaken van toepassing is. Er zijn namelijk ook activiteiten denkbaar die tot het 

publieke domein behoren, maar waarmee wel in concurrentie wordt getreden. Ik denk 

daarbij bijvoorbeeld aan ambulancevervoer die alleen actief zijn binnen hun eigen 

veiligheidsregio, zodra daar sprake zou zijn van een vrije aanbesteding. Op de markt voor 

ambulancevervoer zijn nu al zowel commerciële als niet-commerciële aanbieders actief.  

 

De leden van de fractie van de PvdA vrezen dat de open normen in het wetsvoorstel 

langdurige discussies en rechtsongelijkheid tot gevolg hebben en vragen hoe het kabinet 

verwacht dit te voorkomen. Het kabinet vindt het belangrijk dat rechtsgelijkheid wordt 

gewaarborgd. Bij de implementatie van het thans aanhangige wetsvoorstel gaat het zowel 

voor betrokkenen als voor de Belastingdienst op tal van terreinen om nieuwe vraagstukken, 

waaronder de in het wetsvoorstel opgenomen open norm 

«overheidstaken/publiekrechtelijke bevoegdheden». Om de implementatie soepel te laten 

verlopen – en langdurig getouwtrek zo veel mogelijk te voorkomen – is het reeds veelvuldig 
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aangehaalde overleg met de koepelorganisaties opgestart ter bevordering van een zo 

efficiënt en effectief mogelijke implementatie van het wetsvoorstel. Daarbij kan ook een 

nadere invulling worden gegeven aan de open norm «overheidstaken/publiekrechtelijke 

bevoegdheden».  

Daarnaast zal de Belastingdienst door het concentreren van de behandeling van het 

(voor)overleg de uniforme uitleg kunnen waarborgen.  

 

De leden van de fracties van de PvdA, het CDA, D66 en de SGP vragen of het mogelijk is via 

een AMvB invulling te geven aan een limitatieve lijst met overheidstaken of 

publiekrechtelijke bevoegdheden, dan wel een lijst van activiteiten die vaak bij overheden 

voorkomen en daarbij te vermelden of sprake is van een dergelijke activiteit of niet en zo ja, 

of een beroep op de vrijstelling mogelijk is. De leden van de fractie van de SP stellen in 

wezen – met hun vraag of een gesloten norm eigenlijk de voorkeur zou moeten hebben 

boven een open norm – een vergelijkbare vraag.  

Het kabinet heeft er bewust voor gekozen om het begrip overheidstaak of publiekrechtelijke 

bevoegdheid niet nader te duiden in een limitatieve lijst. Achterliggende reden hiervan is 

dat de diversiteit aan activiteiten groot is en niet altijd eenvoudig is te duiden of van een 

dergelijke taak of bevoegdheid sprake is. Ter illustratie noem ik de lijst die de VNG heeft 

aangedragen, die direct een tegenreactie heeft opgeroepen van private partijen.112 Hier 

bleek al dat als gestreefd wordt naar algemene toepasbaarheid niet valt te ontkomen aan 

veronderstellingen omtrent de relevante feiten en omstandigheden, als gevolg waarvan een 

lijst voor concrete situaties zijn waarde verliest. Daarnaast zijn genoemde begrippen door 

de tijd ook aan veranderingen onderhevig waardoor de lijst achterhaald zou kunnen worden. 

Ten slotte kan de verschijningsvorm van waaruit de activiteiten worden ontplooid eveneens 

een rol spelen. Door de invulling aan de praktijk over te laten kan bij de toepassing rekening 

gehouden worden met de specifieke omstandigheden van het betreffende geval. Dit neemt 

niet weg dat het de verwachting is dat veel (potentiële) belastingplichtigen met name in de 

eerste jaren na invoering van de wetswijzigingen met gelijksoortige vraagstukken, 

waaronder de invulling van genoemde begrippen, zullen worden geconfronteerd. Daarnaast 

is een uniforme uitleg van onder andere het begrippenkader van groot belang. Om het 

wetsvoorstel op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze te implementeren, zijn daarom 

met de VNG, het IPO en de UvW raamafspraken gemaakt en zal, zoals hiervoor aangegeven, 

de behandeling door de Belastingdienst geconcentreerd plaatsvinden.  

 

De leden van de fractie van het CDA en de Orde vragen naar de overheidstakenvrijstelling 

en parkeren op de openbare weg. Activiteiten in verband met het parkeren op wegen van de 

gemeente zijn voor de vennootschapsbelasting, net als voor de toepassing van de Wet op de 

omzetbelasting 1968, aan te merken als handelen als overheid. Concurrentie van private 

partijen is er voor parkeren op openbare gemeentewegen niet. Voor parkeren op straat kan 

in beginsel dan ook een beroep op de overheidstakenvrijstelling worden gedaan, als – ervan 

uitgaande dat de activiteit wordt verricht vanuit de publiekrechtelijke rechtspersoon, 

stichting of vereniging – met die activiteit al sprake is van het drijven van een onderneming. 

Het exploiteren van een parkeergarage daarentegen is in beginsel geen overheidstaak. Met 

deze exploitatie kan bovendien in concurrentie worden getreden. Het is dus zeer wel 

mogelijk dat deze activiteiten wel een onderneming vormen.  

 

De leden van de fractie van het CDA vragen waarom de vrijstelling voor overheidstaken 

vervalt indien de overheidstaak wordt uitgevoerd door een ander privaatrechtelijk 
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  De lijst is te raadplagen op de website van VNG via navolgende link: 

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/rijksbelastingen/nieuws/vennootschapsbelastingplicht-

niet-voor-overheidstaken. 
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overheidslichaam dan het lichaam waaraan de taak is opgedragen. De leden vragen of het 

niet uit de aard van de overheidstaak volgt dat hierover geen vennootschapsbelasting 

betaald wordt. De Orde vraagt bovendien of een privaatrechtelijk overheidslichaam een 

overheidstaak zelf toebedeeld heeft gekregen indien het lichaam deze taak gedelegeerd 

heeft gekregen. Het feit dat de vrijstelling voor overheidstaken vervalt indien de 

overheidstaak door een ander privaatrechtelijk overheidslichaam wordt uitgevoerd betekent 

niet per definitie dat dit lichaam ter zake van de met die taak behaalde resultaten 

daadwerkelijk vennootschapsbelasting is verschuldigd. Het lichaam kan in voorkomende 

gevallen een beroep doen op één van de andere vrijstellingen.  

 

De overheidstakenvrijstelling kan van toepassing zijn op een publiekrechtelijke 

rechtspersoon of een privaatrechtelijk overheidslichaam indien de rechtspersoon of het 

lichaam activiteiten verricht op grond van een aan hem toebedeelde overheidstaak of een 

eigen publiekrechtelijke bevoegdheden. Indien het lichaam de taak gedelegeerd heeft 

gekregen, heeft het lichaam de taak toebedeeld gekregen zoals bedoeld in de memorie van 

toelichting. Indien een privaatrechtelijk overheidslichaam een bepaalde taak gemandateerd 

heeft gekregen, is de taak niet toebedeeld zoals bedoeld in de memorie van toelichting. De 

taak ligt dan nog bij de mandaatgever. Indien het lichaam de taak niet toebedeeld heeft 

gekregen, maar hem wel uitvoert (bijvoorbeeld vanwege een mandaat) kan het lichaam 

geen beroep doen op de overheidstakenvrijstelling. Het lichaam kan mogelijk wel een 

beroep doen op de vrijstelling voor quasi-inbesteding. Immers, de vrijstelling voor quasi-

inbesteding stelt voordelen vrij die voortkomen uit activiteiten die worden verricht voor (een 

ander privaatrechtelijk rechtspersoon van) de publiekrechtelijke rechtspersoon die het 

privaatrechtelijke overheidslichaam beheerst. Indien de privaatrechtelijke rechtspersoon 

geen beroep kan doen op de vrijstelling voor quasi-inbesteding, bijvoorbeeld omdat het 

privaatrechtelijk lichaam niet middellijk of onmiddellijk volledig door de relevante 

publiekrechtelijke rechtspersoon wordt beheerst, kan het lichaam mogelijk een beroep doen 

op de vrijstelling voor samenwerkingsverbanden. De vrijstelling voor 

samenwerkingsverbanden is er op gericht om activiteiten vrij te stellen die bij de 

participanten van het samenwerkingsverband niet tot belastingplicht zouden hebben geleid 

of zouden zijn vrijgesteld als de participanten de activiteiten zelf zouden hebben verricht.  

 

De leden van de fractie van D66 vragen hoe wordt aangekeken tegen een specifieke 

overgangsregeling voor gemeentelijke grondbedrijven. Activiteiten op het gebied van 

grondexploitatie zijn zeer divers. Het is daarom niet op voorhand te zeggen dat alle 

activiteiten van overheden op het gebied van grondexploitatie zullen leiden tot de 

aanwezigheid van een onderneming voor de vennootschapsbelasting. Indien echter in 

voorkomende gevallen wel tot de conclusie wordt gekomen dat sprake is van een 

onderneming (of indien de grondexploitatie in een bv of nv is ondergebracht) zal dit ook 

leiden tot een vennootschapsbelastingplicht. Een specifieke overgangsregeling voor 

grondbedrijven leidt ertoe dat de belastingplicht voor die grondbedrijven later zou ingaan 

dan de nu voorziene inwerkingtreding per 1 januari 2016. Een rechtvaardiging hiervoor 

ontbreekt in de ogen van het kabinet. Immers, grondbedrijven concurreren met elkaar maar 

ook met (al dan niet internationale) private (grond)ontwikkelaars. Gelet op het beoogde 

gelijke speelveld ligt een overgangsregeling derhalve niet voor de hand. Ook de EC zal hier 

naar verwachting niet mee akkoord gaan, met het risico dat zij een nieuwe formele 

onderzoeksprocedure zou kunnen opstarten. Omdat deze nieuwe procedure zich dan zou 

richten op een nieuwe steunmaatregel – (aspecten van) de gemoderniseerde 

vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen – dient bij de mogelijke 

conclusie van de EC dat de overgangsregeling voor grondbedrijven onverenigbare 

staatssteun oplevert, de vanaf 1 januari 2016 onrechtmatig genoten staatssteun te worden 

teruggevorderd. Het kabinet acht dit een waarschijnlijk scenario. Per saldo zouden 

grondbedrijven daarom niet gebaat zijn bij een overgangsregeling, maar zou dit zelfs tot 
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een aanzienlijke administratieve last kunnen leiden omdat het achteraf vaststellen van de 

(fiscale) winst vermoedelijk meer tijd en moeite kost dan bij aanvang van de belastingplicht 

de administratie hier op in te richten. Een parallel met de zeehavenbeheerders kan 

getrokken worden, echter de situatie van de zeehavenbeheerders verschilt op cruciale 

punten van de situatie van de grondbedrijven. In tegenstelling tot grondbedrijven 

concurreren de Nederlandse zeehavenbeheerders internationaal met – naar het lijkt – niet 

aan de belastingheffing naar de winst onderworpen buitenlandse zeehavenbeheerders of 

met elkaar. Derhalve is van concurrentie met aan de vennootschapsbelasting onderworpen 

private zeehavenbeheerders niet of nauwelijks sprake. Daarom ligt een tijdelijk vrijstelling, 

die de facto neerkomt op een overgangsregeling, voor de zeehavenbeheerders wel voor de 

hand.  

 

Het lid van de fractie 50PLUS/Klein vraagt in hoeverre maatschappelijke bedrijven, 

bijvoorbeeld Sociaal Werk-bedrijven en culturele instellingen waarin overheden de 

mogelijkheid hebben om bestuurders te benoemen, worden geraakt en of het kabinet hier 

een toelichting op kan geven.  

Met inachtneming van alle feiten en omstandigheden zal allereerst dienen te worden 

bepaald of sprake is van een onderneming en vervolgens of een vrijstelling van toepassing 

is. Samen met de Belastingdienst kan hier tijdens het, veelvuldig aangehaalde, 

implementatietraject aandacht aan worden besteed. 

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 39-40 

 

De Orde vraagt uitleg over het begrip «in concurrentie treden» zoals genoemd in de 

overheidstakenvrijstelling van onderhavig wetsvoorstel. De achtergrond van de 

overheidstakenvrijstelling is onnodige en ongewenste heffing te voorkomen omdat toch niet 

met private ondernemingen wordt geconcurreerd. Het primaire doel van onderhavig 

wetsvoorstel is immers om een gelijk speelveld op het gebied van de 

vennootschapsbelasting tussen private ondernemingen en overheidsondernemingen te 

creëren. Echter, overheidstaken worden in beginsel niet door private ondernemingen 

uitgeoefend dus kunnen in beginsel vrijgesteld worden. Mochten er toch bepaalde 

overheidstaken zijn die ook door private ondernemingen worden uitgeoefend dan ontstaat 

hier weer een ongelijk speelveld. De kritische voorwaarde van «niet-in-concurrentie-treden» 

is dan ook opgenomen om dit eventuele ongelijke speelveld weg te nemen alsook om in lijn 

met de Europese staatssteunregels te blijven. Elke activiteit uitgeoefend door een 

overheidsonderneming waarmee op dat moment feitelijk in concurrentie wordt getreden, 

valt hierdoor niet onder de vrijstelling. Daarbij speelt een rol dat overheden, binnen de 

grenzen van Europese staatssteunregelgeving en de Mededingingswet, tot op zekere hoogte 

zelf kunnen besluiten wat tot hun taken moet worden gerekend. Ook in de Wet Markt en 

Overheid bestaan mogelijkheden om economische activiteiten aan te merken als van 

algemeen belang waarmee deze buiten het bereik van die wet kunnen blijven. Als voorbeeld 

kan worden genoemd het exploiteren van parkeergarages. Zonder de 

concurrentievoorwaarde zouden dergelijke activiteiten – mits daarmee een winst wordt 

behaald – een voordeel in de vennootschapsbelasting genieten die private ondernemingen 

met dergelijke activiteiten niet genieten. 

 

De Orde vraagt of voor het onderscheid tussen overheidstaken en overige activiteiten 

aangesloten kan worden bij artikel 38 van de Kaderwet ZBO. Het onderscheid dat in artikel 

38 van de Kaderwet ZBO gemaakt wordt tussen bij wet opgelegde activiteiten van het 

zelfstandig bestuursorgaan en overige activiteiten, kan inderdaad een aanknopingspunt zijn 

voor het onderscheid tussen overheidstaken en overige activiteiten van zelfstandige 

bestuursorganen voor de overheidstakenvrijstelling. Indien een bepaalde taak door de 
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Kaderwet ZBO gezien wordt als een bij wet opgelegde taak, zal over het algemeen gelden 

dat deze taak ook als een overheidstaak van het zelfstandig bestuursorgaan in de zin van de 

overheidstakenvrijstelling van het wetsvoorstel kan worden opgevat. 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 29 

 

Staatssecretaris Wiebes: (…) 

De heer Van Vliet vraagt wat er overblijft van de vrijstellingen voor specifieke sectoren zoals 

waterleidingbedrijven. Dit wetsvoorstel regelt de Vpb-plicht voor overheidsondernemingen 

en heeft geen invloed op de belastingplicht voor niet-overheidsondernemingen. 

Waterleidingbedrijven zijn overheidsondernemingen. Onder de toepassing van de 

overheidstakenvrijstelling zijn zij vrijgesteld van Vpb voor zover het de exclusieve 

overheidstaak betreft, in dit geval het produceren en leveren van drinkwater. Bij andere 

zaken kan het anders liggen. In principe is deze activiteit vrijgesteld van Vpb.  

 

De heer Dijkgraaf (SGP): Dat is een interessante, want nu kom ik terug op die discussie over 

zuivere overheidstaken. In de wet gaat het om de drinkwatervoorziening voor huishoudens. 

Op grond daarvan zijn de bedrijven vrijgesteld. Dan hoeft ook niet meer getoetst te worden 

of zij ondernemer zijn. Dat is precies waar de AMvB over gaat. Zet zo'n taak dan op zo'n 

lijstje. Dit is dus een aanvulling op het lijstje van de Staatssecretaris. Ik heb trouwens nog 

een paar voorbeelden van zulke bedrijven. Ik kan mij voorstellen dat wij dit nu nog niet 

vaststellen maar dat wij daar nog even goed naar kijken. Komt er op een gegeven moment 

een lijst met taken zodat die ondernemingen dat niet elke keer hoeven te toetsen?  

 

Staatssecretaris Wiebes: Mag ik dit specifieke geval ook meenemen in de kerstboombrief? 

Ik zie dat dit het geval is. Daar mag de heer Dijkgraaf mij aan houden. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 14-15 

 

De leden van de fractie van het CDA vragen in hoeverre de Europeesrechtelijke uitleg van 

het begrip «onderneming» relevant is voor de toepassing van de overheidstakenvrijstelling.  

Het wetsvoorstel sluit aan bij de definitie van een onderneming, zoals die in de Nederlandse 

inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting al wordt gehanteerd. Reden hiervoor is dat 

een gelijk speelveld in de vennootschapsbelasting wordt nagestreefd waardoor het voor de 

hand ligt om voor zowel de overheid alsprivate personen hetzelfde, reeds bestaande, 

ondernemingsbegrip te hanteren. De Europese definitie is daardoor niet van belang. Door 

het gebruik van het Nederlandse ondernemingsbegrip kunnen sommige overheidstaken in 

de vennootschapsbelastingheffing worden betrokken. Om die reden is in het wetsvoorstel 

voorzien in een vrijstelling voor overheidstaken waarmee niet in concurrentie wordt 

getreden. Gebruik van de Europeesrechtelijke definitie zou wellicht voor sommige 

overheidstaken de overheidstakenvrijstelling overbodig maken. Echter op andere gebieden 

ontstaat bij het gebruik van die definitie eerder een belastingplicht met de daarbij 

behorende administratieve lasten, terwijl materieel dezelfde uitkomst wordt bereikt. Dit, 

mede bezien in samenhang met het nagestreefde gelijke speelveld voor de 

vennootschapsbelasting, heeft het kabinet doen besluiten om ook voor 

overheidsondernemingen aan te sluiten bij het reeds in de vennootschapsbelasting 

gebruikte begrip. 
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Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 8-9 

 

De leden van de fractie van de PvdA vragen of het kabinet bereid is de aanleg van straten en 

pleinen als een overheidsprestatie te kwalificeren, ondanks dat private partijen deze 

werkzaamheden ook uitvoeren.  

Onderhavig wetsvoorstel strekt er primair toe het verschil in behandeling in de Wet Vpb 

1969 weg te nemen dat bestaat tussen overheidsondernemingen en private 

ondernemingen. Daarom worden de resultaten van overheidsondernemingen door dit 

wetsvoorstel in de heffing van de vennootschapsbelasting betrokken indien er ook sprake is 

van belastingheffing als deze activiteit door een private onderneming zou zijn verricht. 

Indien een gemeente zelf wegenaanleg uitvoert moet bekeken worden of de uitvoerende 

activiteit een onderneming is. Dit zal niet het geval zijn als dit louter voor de gemeente zelf 

plaatsvindt, bij gebreke aan deelname aan het economisch verkeer. Wordt er wel voor 

derden gepresteerd en wordt er winst gemaakt met deze activiteit, dan blijft de interne 

prestatie op grond van de objectvrijstelling voor interne diensten buiten de heffing en wordt 

de winst behaald over de externe diensten belast. Hiermee wordt bereikt dat de facto over 

de marktactiviteiten vennootschapsbelasting wordt geheven. 

 

Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 14  

 

De leden van de fractie van het CDA vragen naar de toepassing van de 

overheidstakenvrijstelling in het geval waarin een samenwerkingsverband in de vorm van 

een nv of een bv een taak gedelegeerd heeft gekregen. Zoals in de nota naar aanleiding van 

het verslag aan de Tweede Kamer is aangegeven kan de overheidstakenvrijstelling van 

toepassing zijn op een publiekrechtelijke rechtspersoon of een privaatrechtelijk 

overheidslichaam indien de rechtspersoon of het lichaam activiteiten verricht op grond van 

een aan hem toebedeelde overheidstaak of eigen publiekrechtelijke bevoegdheden.113 

Indien het lichaam de taak gedelegeerd heeft gekregen, heeft het lichaam de taak 

toebedeeld gekregen zoals bedoeld in de memorie van toelichting. Dat kan het geval zijn bij 

een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband kan in dat geval aanspraak maken 

op de overheidstakenvrijstelling. Indien niet met succes een beroep kan worden gedaan op 

de overheidstakenvrijstelling, bijvoorbeeld omdat met de toebedeelde overheidstaak in 

concurrentie wordt getreden, kan de publiekrechtelijke rechtspersoon of het 

privaatrechtelijke overheidslichaam ook (of vervolgens) bezien of een beroep op de 

samenwerkingsvrijstelling succesvol is. Het onderhavige wetsvoorstel kent voor wat betreft 

de verschillende vrijstellingen immers geen rangorde. 

 

2.4.7.5 Quasi-inbesteding 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 19-20 

 

4.2.3. Vrijstelling voor «quasi-inbesteding»  

 

De derde vrijstelling houdt verband met de zogenoemde «quasi-inbesteding». Van «quasi-

inbesteding» is sprake als een publiekrechtelijke rechtspersoon een activiteit niet aan de 

markt uitbesteedt, maar in wezen nog steeds zelf doet, zij het in een afzonderlijk 
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  Kamerstukken II 2014/15, 34 003, nr. 6, blz. 25 en 26. 
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privaatrechtelijk lichaam. Ook met de introductie van deze vrijstelling wordt neutraliteit 

nagestreefd. Het maakt door deze vrijstelling niet uit of een (veelal) ondersteunende 

activiteit ten behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon intern wordt gehouden 

(«inbesteding») of – om wat voor reden dan ook – wordt ondergebracht in een volledig door 

een publiekrechtelijke rechtspersoon middellijk of onmiddellijk beheerst privaatrechtelijk 

overheidslichaam («quasi-inbesteding»).  

 

Zonder nadere voorziening zou door deze «quasi-inbesteding» evenwel verschuldigdheid 

van vennootschapsbelasting kunnen ontstaan, aangezien geen sprake meer is van een 

interne activiteit, maar van een dienst van het dienstverlenende privaatrechtelijke 

overheidslichaam aan de publiekrechtelijke rechtspersoon. Het in de heffing betrekken van 

met die dienst behaalde resultaten zou haaks staan op het uitgangspunt dat bij de fiscale 

behandeling van overheidsactiviteiten (materieel) zo min mogelijk onderscheid wordt 

gemaakt naar de vorm waarin de activiteiten plaatsvinden. Een vergelijkbare benadering is 

te zien in het aanbestedingsrecht. Voor «quasi-inbesteding» tussen overheden geldt een 

uitzondering op de aanbestedingsplicht, die tot uitdrukking brengt dat «quasi-inbesteding» 

in het aanbestedingsrecht wordt gezien als een interne aangelegenheid en niet als het op de 

markt zetten van een dienstvraag. Om deze redenen wordt voorzien in een vrijstelling voor 

dergelijke situaties. Zie ter illustratie van de vrijstelling figuur 5, waar wordt aangenomen 

dat gemeente A haar Dienst ICT heeft laten «uitzakken» in een nv.  

 

Figuur 5 

 

 
 

Deze vrijstelling geldt ook indien de activiteit door een privaatrechtelijk overheidslichaam 

wordt verricht voor een ander privaatrechtelijk lichaam dat volledig in handen is van 

hetzelfde publiekrechtelijke lichaam (in zusterverhouding). Een voorbeeld (figuur 6) ter 

illustratie.  
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Figuur 6 

 

 

 

 
 

Memorie van Antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 20 

 

De leden van de fractie van het CDA vragen bevestiging van het standpunt dat Sovereign 

Wealth Funds (SWF) in de vorm van een privaatrechtelijk overheidslichaam kwalificeren voor 

de voorgestelde objectvrijstelling van artikel 8f, eerste lid, onderdeel a, van de Wet Vpb 

1969.  

Als een in het buitenland gevestigde SWF 100% van de aandelen houdt van een in 

Nederland gevestigde dochtervennootschap die aan het SWF, de achterliggende staat of zijn 

privaatrechtelijke overheidslichamen diensten verricht, kan de in Nederland gevestigde 

dochtervennootschap aanspraak maken op de vrijstelling van het voorgestelde artikel 8f, 

eerste lid, onderdeel a, van de Wet Vpb 1969. Echter, het beeld bestaat dat SWF’s in de 

regel slechts portfolio aandelen houden ter belegging. Derhalve zal zich naar verwachting 

niet snel de situatie voordoen, waarnaar deze leden lijken te vragen, en waarbij aanspraak 

kan worden gemaakt op de quasi-inbestedingsvrijstelling. 

 

Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 9-10 

 

De leden van de fractie van het CDA vragen naar de vrijstelling voor quasi-inbesteding. Zij 

constateren een mogelijk verschil in behandeling tussen een dochtervennootschap die voor 

100% gehouden wordt door een gemeenschappelijke regeling en daar activiteiten voor 

verricht en een dochtervennootschap die voor 100% gehouden wordt door een overheids-nv 

en daar activiteiten voor verricht. Deze leden vragen of het kabinet bereid is de wet op dit 

punt te verruimen.  

De vrijstelling voor quasi-inbesteding is in beginsel van toepassing indien een 

publiekrechtelijke rechtspersoon een activiteit niet aan de markt uitbesteed, maar in wezen 

nog steeds zelf verricht, zij het in een afzonderlijke privaatrechtelijk lichaam. Met deze 

vrijstelling wordt neutraliteit nagestreefd. Het maakt door deze vrijstelling namelijk niet uit 

of een (veelal) ondersteunende activiteit ten behoeve van de publiekrechtelijke 

rechtspersoon intern wordt gehouden of wordt ondergebracht in een volledig door een 
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publiekrechtelijke rechtspersoon middellijk of onmiddellijk beheerst privaatrechtelijk 

overheidslichaam. Van belang is dat de activiteiten worden verricht voor de 

publiekrechtelijke rechtspersoon (figuur 1) of – kort gezegd – een andere privaatrechtelijk 

rechtspersoon van die publiekrechtelijke rechtspersoon (figuur 2). In de beide situaties die 

door de leden genoemd worden, is in beginsel de quasi-inbestedingsvrijstelling van 

toepassing. Voor de toepassing van de quasi-inbestedingsvrijstelling is er, anders dan deze 

leden menen, in beginsel dus geen verschil in behandeling tussen de beide gevallen.  

Ten overvloede merk ik op dat ook indien de quasi-inbestedingsvrijstelling niet van 

toepassing zou zijn geweest op figuur 2, de overheids-nv en de dochtervennootschap 

zouden kunnen verzoeken om te worden gevoegd in een fiscale eenheid. De belasting zou 

dan van hen geheven worden alsof er één belastingplichtige is. Onderlinge transacties zijn 

dan in beginsel niet zichtbaar voor fiscale doeleinden, als gevolg waarvan er niet over 

interne transacties geheven wordt.  

 

 
 

De leden van de fractie van het CDA vragen toe te zeggen dat kan worden volstaan met een 

nihil-aangifte indien een rechtspersoon aannemelijk maakt dat deze naast de niet-

ondernemingsactiviteiten slechts objectief vrijgestelde activiteiten verricht en wel wordt 

uitgenodigd tot het doen van aangifte. Die toezegging doe ik. De inspecteur zal vervolgens 

een beschikking «geen aanslag» nemen of een nihil-aanslag vaststellen. 

 

2.4.7.6 Samenwerkingsverbanden 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 21-24 

 

4.2.4. Vrijstelling samenwerkingsverbanden tussen publiekrechtelijke rechtspersonen en/of 

privaatrechtelijke overheidslichamen  

 

Samenwerking tussen overheden doet zich op allerlei terreinen voor en kan, zoals eerder 

opgemerkt, in verschillende vormen plaatsvinden (zoals in een publiekrechtelijke 
Samenwerking 

Nihil-aangifte 
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rechtspersoon114, bijvoorbeeld een publieke rechtspersoonlijkheid bezittende 

gemeenschappelijke regeling, een vennootschap onder firma, een maatschap, een bv of een 

nv). Vaak liggen aan dergelijke samenwerkingsvormen efficiëntie- of kwaliteitsredenen ten 

grondslag. Het kabinet acht het ongewenst als samenwerking ertoe zou leiden dat de 

voordelen die worden behaald met de activiteiten die door het samenwerkingsverband 

worden verricht in de heffing van de vennootschapsbelasting worden betrokken, terwijl de 

betreffende activiteiten niet zouden zijn belast of zouden zijn vrijgesteld indien geen sprake 

zou zijn van samenwerking en elk van de overheden de activiteiten zelf zou hebben 

uitgevoerd. Het (Europese) aanbestedingsrecht voorziet ook in uitzonderingen op de 

aanbestedingsplicht voor samenwerkingsverbanden tussen overheden. Om deze redenen is 

voorzien in een samenwerkingsvrijstelling voor zover het samenwerkingsverband wordt 

gevormd door publiekrechtelijke rechtspersonen en/of privaatrechtelijke 

overheidslichamen.  

 

Aan de toepassing van de samenwerkingsvrijstelling gaat voor een samenwerkingsverband 

met publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld op grond van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen) of in de vorm van een stichting of een vereniging nog de 

beoordeling vooraf of het samenwerkingsverband een onderneming drijft. Als dat niet het 

geval is, is geen sprake van belastingplicht en wordt niet toegekomen aan de 

samenwerkingsvrijstelling. Indien het samenwerkingsverband transparant is, hetgeen 

bijvoorbeeld aan de orde is bij een maatschap of een op grond van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen ingesteld samenwerkingsverband waaraan geen 

rechtspersoonlijkheid is toegekend, wordt het «eigen» aandeel in het 

samenwerkingsverband bij de achterliggende participanten afzonderlijk in aanmerking 

genomen. Mits de achterliggende participanten niet ook zelf samenwerkingsverbanden zijn, 

komt ook hier de samenwerkingsvrijstelling niet in beeld. Bij in het bijzonder 

privaatrechtelijke overheidslichamen in de vorm van een bv en nv speelt de 

samenwerkingsvrijstelling wel een belangrijke rol. Bij bv's en nv's wordt niet beoordeeld of 

met bepaalde activiteiten een onderneming wordt gedreven. Van rechtswege wordt geacht 

dat bv's en nv's met hun gehele vermogen een onderneming drijven en daarmee zijn zij 

integraal belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.  

 

De vrijstelling geldt, met inachtneming van het voorgaande, voor alle 

samenwerkingsvormen. De keuze voor de meest geschikte samenwerkingsvorm moet naar 

de mening van het kabinet zo min mogelijk worden beïnvloed door de fiscaliteit.  

De vrijstelling is van toepassing als aan drie cumulatief geldende voorwaarden is voldaan. 

Allereerst moeten de activiteiten van het samenwerkingsverband worden verricht voor de a) 

onmiddellijk of middellijk participerende publiekrechtelijke rechtspersonen dan wel b) 

onmiddellijk of middellijk participerende privaatrechtelijke overheidslichamen of c) niet 

participerende privaatrechtelijke overheidslichamen van participerende publiekrechtelijke 

rechtspersoon.  

In de tweede plaats moet worden bezien of de activiteiten bij de participanten die in het 

samenwerkingsverband deelnemen niet tot belastingplicht zouden hebben geleid of zouden 

zijn vrijgesteld als zij de activiteiten zelf zouden hebben verricht. Dit betekent dat de 

vrijstelling openstaat voor activiteiten die bij een participant niet zouden zijn aangemerkt 

                                                
114

  In de toekomst komt daarbij de mogelijkheid tot samenwerking via de «bedrijfsvoeringsorganisatie», die bij 

wet rechtspersoonlijkheid zal hebben. Zie het bij Koninklijke boodschap van 3 april 2013 ingediende 

voorstel van wet tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in 

verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een 

bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen 

(Kamerstukken 33 597). 
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als onderneming of die bij de participant zouden zijn vrijgesteld op grond van de vrijstelling 

voor interne activiteiten, voor overheidstaken waarmee niet in concurrentie wordt getreden 

of voor «quasi-inbesteding».  

Ten slotte moeten de participanten naar evenredigheid van de afname van de activiteiten 

van het samenwerkingsverband bijdragen in de kosten van het samenwerkingsverband.  

Naar de mening van het kabinet is bijvoorbeeld aan laatstgenoemde voorwaarde voldaan als 

het samenwerkingsverband kwalificeert als een gemeenschappelijke regeling in de zin van 

de Wet gemeenschappelijke regelingen.  

 

Zie ter illustratie figuur 7 voor een voorbeeld waarin wordt aangenomen dat gemeente A en 

gemeente B door middel van een gemeenschappelijke regeling overeenkomen dat de Dienst 

ICT ook ondersteunende diensten voor gemeente B zal gaan verrichten. In dat geval is de 

samenwerkingsvrijstelling in beginsel van toepassing.  

 

Figuur 7 

 

 
 

Aan de samenwerkingsvrijstelling wordt alleen toegekomen als de samenwerking reëel is. Er 

mag dan ook geen sprake zijn van een (verkapte) dienst. Een overeenkomst van opdracht 

(zoals een dienstverleningsovereenkomst) kwalificeert dan ook niet als een 

samenwerkingsverband. Zie ter illustratie figuur 8, waarbij ICT NV met gemeente B in een 

dienstverleningsovereenkomst overeenkomt dat de nv ook voor gemeente B tegen betaling 

ondersteunende ict-diensten zal gaan verzorgen. In dit geval komt ICT NV niet in 

aanmerking voor de vrijstelling voor samenwerking tussen overheden, omdat geen sprake is 

van een samenwerkingsverband. Overigens zijn de resultaten die worden behaald met de 

ict-diensten die door ICT NV worden verricht ten behoeve van gemeente A op grond van de 

«quasi-inbestedingsvrijstelling» in beginsel wel vrijgesteld.  
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Figuur 8 

 

 
 

De vrijstelling voor samenwerking kan ook van toepassing zijn als activiteiten worden 

ondergebracht in bijvoorbeeld een bv of nv waarin publiekrechtelijke rechtspersonen of 

privaatrechtelijke overheidslichamen tezamen alle aandelen houden. Zie ter illustratie van 

de samenwerkingsvrijstelling figuur 9 waarin wordt aangenomen dat ICT NV ook diensten 

gaat verrichten voor gemeente B. Gemeente B en gemeente A komen, in tegenstelling tot in 

figuur 8, overeen dat gemeente B daarvoor rechtstreeks gaat participeren in de nv en naar 

evenredigheid gaat delen in de kosten.  

 

Figuur 9 

 

 
 

Ten slotte wordt in dit kader opgemerkt dat ingeval een privaatrechtelijk overheidslichaam 

kwalificeert als samenwerkingsverband en het samenwerkingsverband een op dat 

samenwerkingsverband rustende overheidstaak uitoefent, niet de samenwerkingsvrijstelling 

in beeld komt, maar de overheidstakenvrijstelling. Ingeval het samenwerkingsverband 

namens de participanten een overheidstaak uitoefent (maar de taak ligt nog steeds bij de 

participanten), dan komt de samenwerkingsvrijstelling wel in beeld. De 

samenwerkingsvrijstelling zal van toepassing zijn als de participanten naar evenredigheid 

van de afname van de activiteiten bijdragen in de kosten van het samenwerkingsverband en 
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op het niveau van de participant de uitoefening van de overheidstaak niet tot belastingplicht 

zou hebben geleid of, indien dit wel het geval is, de activiteit bij deze participant zou zijn 

vrijgesteld op grond van de vrijstelling voor overheidstaken. 

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 27-30 

 

Vrijstelling voor samenwerkingsverbanden tussen publiekrechtelijke rechtspersonen en/of 

privaatrechtelijke overheidslichamen 

 

De leden van de fracties van het CDA en de SGP vragen voorts waarom samenwerking op 

basis van een dienstverleningsovereenkomst niet onder de vrijstelling voor 

samenwerkingsverbanden valt. Ook bij de Orde leven vragen over het onderscheid tussen 

samenwerkingsverbanden en een overeenkomst van dienstverlening. Meer specifiek vraagt 

de Orde of het juridische regime het enige relevante criterium is en indien dat niet het geval 

is, welke elementen dan het onderscheid bepalen.  

De samenwerkingsvrijstelling is bedoeld voor activiteiten waarover geen belasting zou zijn 

geheven als zij zouden worden verricht door de aan de samenwerking deelnemende 

publiekrechtelijk rechtspersonen of privaatrechtelijke overheidslichamen zelf. Hieraan ligt 

de gedachte ten grondslag dat overheden de activiteiten die ze voor zichzelf verrichten 

zoveel mogelijk moeten kunnen organiseren zonder dat daarbij de vennootschapsbelasting 

een doorslaggevende een rol speelt. Het gaat in deze gedachte dus om activiteiten die 

binnen dezelfde publiekrechtelijke rechtspersoon of door hem beheerste privaatrechtelijke 

rechtspersonen blijven. Om samenwerking tussen overheden voor deze in beginsel 

vrijgestelde activiteiten niet te ontmoedigen is de samenwerkingsvrijstelling opgenomen. 

Een overeenkomst van opdracht of aanneming (dienstverleningsovereenkomst) daarentegen 

is een manier om een dienstvraag te plaatsen buiten het kader van de eigen 

publiekrechtelijk rechtspersoon of door deze beheerste privaatrechtelijke rechtspersonen. 

Vanwege de duidelijke verschillen tussen de juridische uitwerking en economische en 

praktische betekenis van beide rechtsfiguren, heeft het kabinet alleen kwalificerende 

samenwerking willen vrijstellen.  

 

De leden van de fractie van het CDA hebben vernomen dat het in de praktijk niet altijd 

doelmatig is om voor elke samenwerking een aparte rechtspersoon op te richten met als 

gevolg dat het samenwerkingsverband toch belastingplichtig wordt. De leden vragen of het 

kabinet hier nader op kan ingaan.  

 

De samenwerkingsvrijstelling is van toepassing op samenwerkingsverbanden die zelfstandig 

belastingplichtig zijn en kent twee kwalificatietoetsen. Ten eerste dient het 

samenwerkingsverband te kwalificeren en ten tweede dienen de daarin verrichte 

werkzaamheden te kwalificeren. Als overheden ervoor kiezen om diverse activiteiten onder 

te brengen in één samenwerkingsverband dient dus te worden getoetst of dat 

samenwerkingsverband voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden die daaraan zijn gesteld. 

Kort gezegd, moet het gaan om deelnemers die allen direct of indirect voor 100% 

overheidslichamen zijn. Daarna volgt per activiteit, of groep van samenhangende 

activiteiten, de toets of aan de vrijstellingsvoorwaarden is voldaan. Deze toets betreft – kort 

gezegd – de vraag of de activiteiten vrijgesteld zouden zijn als ze zouden zijn verricht door 

de participanten zelf. Als dat het geval is, dan worden de resultaten die voortvloeien uit die 

activiteit(en) vrijgesteld. De winst uit activiteiten die niet voldoen aan de 

vrijstellingsvoorwaarden is belast. Voor de toepassing van de samenwerkingsvrijstelling is 

dus niet prohibitief dat het samenwerkingsverband zowel vrijgestelde als niet-vrijgestelde 

activiteiten verricht. Van de samenwerkingsvrijstelling kan daarom niet gezegd worden dat 

deze beperkend werkt op de doelmatigheid van samenwerkingsverbanden.  
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De leden van de fractie van het CDA vragen zich af of het in de praktijk niet tot problemen 

gaat leiden dat samenwerkingsverbanden vennootschapsbelastingplichtig worden wanneer 

hierin een vennootschapsbelastingplichtige entiteit participeert. Het kabinet kan de 

opmerking van deze leden niet plaatsen. De in de vraag geponeerde stelling wordt in ieder 

geval niet door het kabinet onderschreven.  

 

De leden van de fractie van het CDA vragen voorts of het klopt dat waterschappen 

vennootschapsbelastingplichtig worden wanneer zij samenwerken met waterbedrijven, 

omdat deze laatste bedrijven door het wetsvoorstel hun vrijstelling verliezen. De leden van 

de fractie van de SP vragen naar een specifieke vrijstelling voor drinkwaterbedrijven. Het lid 

van de fractie Van Vliet vraagt waarom waterleidingbedrijven in het wetsvoorstel vrijgesteld 

blijven.  

 

Ten aanzien van waterbedrijven merk ik op dat het wetsvoorstel geen specifieke vrijstelling 

voor waterbedrijven kent maar dat voor zover bij wet – zoals de Drinkwaterwet – een 

exclusieve taak is opgelegd om in een bepaald distributiegebied drinkwater te produceren 

en te leveren, de taak onder het toepassingsbereik van de overheidstakenvrijstelling valt. 

Het betreft immers een wettelijke taak waarmee vanwege de wettelijke exclusiviteit in het 

distributiegebied niet in concurrentie wordt of kan worden getreden. Het klopt dus niet dat 

waterbedrijven door het wetsvoorstel hun vrijstelling verliezen, maar de vrijstelling is wel 

anders vormgegeven. Overigens, ik heb het al een aantal keer in deze nota benadrukt, moet 

mogelijk, afhankelijk van de rechtsvorm, eerst worden nagegaan of in het 

samenwerkingsverband een onderneming wordt gedreven.  

 

De leden van de fractie van het CDA vragen nader toe te lichten wat wordt bedoeld met een 

«reële samenwerking». Deze leden vragen voorts wat dit vereiste precies inhoudt en op 

welke wijze dit in de praktijk wordt getoetst. De Orde vraagt in dit verband welke betekenis 

de evenredigheideis heeft, meer in het bijzonder in relatie tot de opmerking in de memorie 

van toelichting dat een individuele dienstverleningsovereenkomst niet kwalificeert voor de 

samenwerkingsvrijstelling. De leden van de fractie van de SGP en de Orde vragen of een 

generieke kostenverdeelsleutel op basis van bijvoorbeeld inwonertal niet kwalificeert, omdat 

deze verdeling niet gelijk hoeft te zijn aan de feitelijke verdeling van de afname in een jaar. 

Deze leden vragen voorts of het is toegestaan om een dergelijke generieke verdeelsleutel 

aan te passen als gevolg van een wijziging van het inwoneraantal in de deelnemende 

gemeenten.  

In de memorie van toelichting is toegelicht dat aan de samenwerkingsvrijstelling wordt 

toegekomen als de samenwerking reëel is. De bedoelde samenwerking moet worden 

getoetst aan twee samenhangende voorwaarden; ten eerste de participatievoorwaarde en 

ten tweede de evenredigheidsvoorwaarde. Deze voorwaarden hebben tot doel de reële 

samenwerking te onderscheiden van een samenwerking waarvoor in het spraakgebruik 

weliswaar dezelfde term kan worden gebruikt, maar die in wezen een overeenkomst van 

opdracht of aanneming betreft. Het stelsel van rechten en verplichtingen dat besloten ligt in 

een dergelijke overeenkomst is, de leden van de fracties van het CDA en de SGP vragen 

hiernaar, van een geheel andere orde dan het naar evenredigheid participeren in een 

samenwerkingsverband, bijvoorbeeld gebaseerd op de Wgr, zoals ook de 

centrumgemeenteconstructie mits deze wordt beheerst door de Wgr. Ik denk hierbij 

bijvoorbeeld aan aspecten van aansprakelijkheid, begroting en verantwoording, bestuur en 

toezicht. Dit alles maakt dat een overeenkomst van opdracht of aanneming veel 

nadrukkelijker als een deelname aan het economische verkeer kan worden opgevat dan de 

bedoelde samenwerking. Een notie die ook terugkomt in het Europese aanbestedingsrecht.  

Het kabinet gaat ervan uit dat overheden die samenwerken er alle belang bij hebben de 

verdeelsleutel al dan niet ex ante op een nauwkeurige en evenwichtige wijze vast te stellen 
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en te gebruiken. Immers, de deelnemers zullen naar mijn verwachting niet graag bijdragen 

in elkaars kosten. Wanneer het type of de omvang van de activiteiten van het 

samenwerkingsverband en de kosten die daaruit voortkomen bijvoorbeeld causaal 

samenhangen met het inwoneraantal van de deelnemers, kan het kabinet zich goed 

voorstellen dat het inwonersaantal als verdeelsleutel wordt gehanteerd. In andere gevallen 

liggen wellicht andere verdeelsleutels meer voor de hand. Het gaat er om of op grond van 

het kostenverdeelmechanisme, met de feiten en omstandigheden op het moment van de 

vaststelling van dat mechanisme, in alle redelijkheid kan worden verwacht dat dat 

mechanisme leidt tot een kostenverdeling die overeenkomt met de feitelijke afname van de 

activiteiten door de deelnemende partijen, in relatie tot hun inbreng. Het lijkt voor de hand 

liggen om deze gedachte mee te laten wegen bij de toetsing van een 

kostenverdeelmechanisme. Mocht na verloop van tijd of ex post blijken dat het gebruik van 

de verdeelsleutel niettemin tot onevenwichtige uitkomsten leidt of heeft geleid, dan ga ik 

ervan uit dat de deelnemers daarvoor corrigerende mechanismen aanbrengen. Een van de 

aspecten die tijdens het implementatietraject bezien zou kunnen worden is of het al dan niet 

bezwaar ontmoet als de corrigerende werking daarvan in een volgende verslagperiode tot 

uitdrukking komt. Dit hoeft op zichzelf niet mee te brengen dat de vrijstelling voor het 

huidige jaar wordt verloren.  

 

De leden van de fractie van de SGP vragen of een samenwerkingsverband uitsluitend op 

basis van nacalculatie per activiteit de werkelijke kosten aan de deelnemers in rekening 

moet brengen.  

De evenredigheidsvoorwaarde verlangt een proportionele bijdrage in de kosten al naar 

gelang de participanten gebruikmaken van de producten of diensten van het 

samenwerkingsverband. Daarin zit niet besloten dat die bijdragen slechts op basis van 

nacalculatie van kosten mogen worden vastgesteld. Het is wel zo dat het kabinet aanneemt 

dat de participanten er baat bij hebben en er belang aan hechten om het mechanisme dat 

zorgt voor een evenredige bijdrage zodanig te ontwerpen dat dat leidt tot een evenwichtige 

uitkomst, dat wil zeggen een uitkomst die voor alle participanten in redelijkheid 

aanvaardbaar is, gezien hun inbreng en gezien hun afname. Als blijkt dat de werkelijkheid 

zich anders ontwikkelt dan van te voren was ingeschat en dit leidt tot een onevenwichtige 

uitkomst, mag worden aangenomen dat er corrigerende mechanismen worden ingesteld om 

het evenwicht te herstellen. Onder de bijdrage wordt in dit verband niet alleen een geldelijke 

bijdrage verstaan, maar ook een inbreng in natura, zoals het inbrengen van arbeid, 

verbruiks- of gebruiksgoederen.  

 

De leden van de fractie van de SGP vragen of een eventueel tekort ook naar evenredigheid 

van afname van de activiteiten dient te worden gedragen en of het is toegestaan om een 

andere verdeelsleutel te hanteren.  

Als de deelnemers overeenkomen om hun bijdragen vast te stellen op basis van nacalculatie 

kan in beginsel geen tekort ontstaan. Het is wel mogelijk dat in een jaar niet alle kosten op 

een evenredige wijze zijn verdeeld, en dat in een volgend jaar op basis van nacalculatie 

correctie wordt aangebracht. Als dit het geval is, leidt dat niet per definitie tot verlies van 

de vrijstelling in de betrokken jaren.  

Als de kosten in een jaar zodanig hoger zijn dan waarmee rekening was gehouden, kan in 

dat jaar een «tekort» ontstaan. Dat tekort kan diverse oorzaken hebben. Te denken valt aan 

een stijging van de prijs van de begrote kosten, onvoorziene kosten, of aan een verschil 

tussen de afname van producten en diensten en hetgeen was begroot. In sommige gevallen 

kunnen de tekorten door nacalculatie recht worden getrokken. Het gaat er om dat de voor- 

en nacalculatorische bijdragen van de participanten voor een boekjaar waarvoor recht op de 

vrijstelling bestaat in alle redelijkheid overeenkomen met hun deel in de afname van de 

producten of diensten van het samenwerkingsverband van dat jaar. 
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Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 40 

 

De Orde vraagt hoe het arm’s-lengthbeginsel, waarbij gelieerde partijen geacht worden 

arm’s-lengthprijzen te hanteren, zich verhoudt met het vereiste dat voor de toepassing van 

de samenwerkingsvrijstelling naar evenredigheid van de afname dient te worden 

bijgedragen in de kosten van het samenwerkingsverband.  

Indien het samenwerkingsverband een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon 

is en belastingplichtig is, is er sprake van gelieerdheid in de zin van artikel 8b van de Wet 

Vpb 1969 tussen het samenwerkingsverband en de participerende samenwerkende 

overheden. Dit heeft tot gevolg dat het samenwerkingsverband een prijs in rekening moet 

brengen aan het desbetreffende overheidslichaam, welke overeenkomt met hetgeen een 

onafhankelijke partij in rekening zou brengen. In beginsel zal in voorkomende gevallen deze 

vergoeding overeenkomen met hetgeen zij aan het samenwerkingsverband aan andere 

afnemers in rekening brengt. Indien de vergoeding afwijkt, dient het samenwerkingsverband 

een onderbouwing in zijn administratie te hebben van de in rekening gebrachte prijzen, 

waaruit blijkt dat deze ook tussen ongelieerde partijen overeengekomen worden. In ieder 

geval dient het samenwerkingsverband te beschikken over documentatie waarmee het arm’s 

lengthkarakter van de in rekening gebrachte prijzen wordt onderbouwd, ongeacht of deze 

prijzen wel of niet afwijken van de aan onafhankelijke partijen in rekening gebrachte prijzen. 

Op deze wijze wordt bereikt dat de participanten naar evenredigheid van hun afname ten 

minste bijdragen in de integrale kosten. De werking van de objectvrijstelling leidt er dan toe 

dat er hooguit vennootschapsbelasting verschuldigd zal zijn over het verschil tussen de 

opbrengsten van derden en de aan die prestaties toe te rekenen kosten. 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 24-25   

 

Staatssecretaris Wiebes: 

(…) 

Er zijn verschillende vragen gesteld over samenwerkingsverbanden. Ik zie de heer Dijkgraaf 

al glimmen bij het noemen van dit begrip. Er is gezegd dat Vpb en btw anders uitvallen bij 

samenwerkingsverbanden. Ik geloof dat niet. In het algemeen kan dit vaak tot vrijstellingen 

leiden. Bij heel veel typische overheidstaken zal uiteindelijk geen Vpb afgedragen behoeven 

te worden. Als je de constructie zo kiest dat je met elkaar de kosten deelt, zodat het ook 

echt een samenwerkingsverband is en geen levering, dan is er geen Vpb-plicht. Dit geldt 

veelal ook bij de btw. Sterker nog, wij hebben maar liefst een jaar moeten zoeken naar zes 

gevallen waarvoor dit niet gold. Het hangt van de feiten en omstandigheden af. Voor een 

flink aantal gevallen zal er uiteindelijk geen belastingplicht ontstaan voor typische 

overheidstaken. Dat geldt zowel voor de btw als voor de Vpb.  

De samenwerkingsverbanden moeten natuurlijk niet worden afgestraft. Die moeten wij niet 

belemmeren. Er moet gekeken worden of er wel sprake is van een onderneming. Bij die stap 

zullen er heel veel constructies afvallen. In de discussie richten wij ons sterk op de 

vrijstellingen, maar een heleboel samenwerkingsverbanden komen al op het niveau van de 

ondernemingstoets tot de uitkomst dat er geen belasting hoeft te worden afgedragen, 

bijvoorbeeld omdat er geen winstoogmerk is. In veel samenwerkingsverbanden van 

gemeenten is dat het geval. Als die verbanden al belastingplichtig zijn, dan is de 

samenwerkingsvrijstelling mogelijk. Die vrijstelling is onafhankelijk van de rechtsvorm. 

Leveringen zijn natuurlijk een andere kwestie.  

De heren Omtzigt en Dijkgraaf hebben vragen gesteld over de verdeelsleutel die afhankelijk 

is van de feitelijke afname. Dit is een ingewikkelde manier om het over een op kosten 

gebaseerd tarief te hebben. Wie zo'n tarief hanteert, heeft automatisch een verdeelsleutel 

die afhankelijk is van de feitelijke afname. Neem je meer af, dan veroorzaak je meer kosten. 
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Je kunt dat zien als een echt samenwerkingsverband zonder levering en dan wordt de 

samenwerking niet door dit wetsvoorstel belemmerd.  

De heer Omtzigt vraagt naar pps-constructies. Dit zijn geen samenwerkingsverbanden 

tussen overheden. Dat zijn nu al geen overheidsondernemingen, dus daar verandert er 

niets.  

De heren Van Vliet en Bashir hebben naar woningcorporaties gevraagd. Dit voorstel heeft 

daar geen betrekking op. Als het goed is, treden daar door dit wetsvoorstel geen 

veranderingen op. 

(…) 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 10-12 

 

De leden van de fractie van het CDA vragen naar de verhouding tussen de toepassing van 

het arm’s lengthbeginsel van artikel 8b van de Wet Vpb 1969 en de derde voorwaarde voor 

toepassing van de samenwerkingsvrijstelling. Die derde voorwaarde houdt in dat de 

deelnemers naar rato van hun afname moeten bijdragen in de kosten van het 

samenwerkingsverband. In samenhang hiermee vragen deze leden of hier gelezen kan 

worden dat de prijs die het samenwerkingsverband aan de deelnemers in rekening brengt 

ten minste de kostprijs bedraagt.  

Kenmerk van samenwerkingsverbanden van overheden, zoals een openbaar lichaam op 

grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, is dat de overheden zelf in staat zouden 

zijn de diensten te verrichten, maar vanwege een gewenste kwaliteits- of efficiëntie-impuls 

tot samenwerking overgaan. Door de introductie van de samenwerkingsvrijstelling voor 

situaties die niet tot belastingheffing hadden geleid als de betreffende overheden de 

activiteiten zelf hadden verricht, beoogt het kabinet om geen fiscale drempel op te werpen 

voor situaties waarin reëel wordt samengewerkt. Vanuit de inventarisatie- en 

consultatiegesprekken met de koepelorganisaties is voorts gebleken dat dergelijke 

samenwerkingsverbanden veelal zodanig zijn opgezet dat de deelnemende overheden de 

kosten daarvan delen. Indien de gemeenschappelijke regelingen uitsluitend presteren voor 

de aangesloten overheden, zullen deze kosten gelijk zijn aan de opbrengsten van het 

samenwerkingsverband. In deze gevallen is er geen winstoogmerk bij het 

samenwerkingsverband op grond waarvan geen onderneming wordt gedreven en geen 

belastingplicht ontstaat. In zoverre komt toepassing van artikel 8b van de Wet Vpb 1969 

niet aan de orde.  

Als het samenwerkingsverband wel een onderneming drijft, dient beoordeeld te worden of 

er sprake is van gelieerdheid in de zin van artikel 8b van de Wet Vpb 1969. Het is niet zo dat 

iedere vorm van gezamenlijk aandeelhouderschap, bestuur of toezicht leidt tot het 

constateren van bedoelde gelieerdheid. Van belang hierbij is of de aandeelhouder, 

toezichthouder en/of bestuurder voldoende zeggenschap heeft om invloed uit te kunnen 

oefenen op de vaststelling van de prijzen voor de transacties die tussen de betrokken 

lichamen plaatsvinden. Per situatie zal dienen te worden beoordeeld of materieel sprake is 

van een dergelijke zeggenschap.  

Als is vastgesteld dat er sprake is van een onderneming en van gelieerdheid als bedoeld in 

artikel 8b van de Wet Vpb 1969, dan is nog relevant of de winst die uit de activiteiten van 

het samenwerkingsverband voortvloeit, is vrijgesteld of niet. In het geval het resultaat door 

een objectvrijstelling (zoals de samenwerkingsvrijstelling, maar bijvoorbeeld ook de quasi-

inbestedingsvrijstelling) per saldo niet in de heffing wordt betrokken, is er wat mij betreft 

geen aanleiding om een arm’s lengthcorrectie aan te brengen. Een dergelijke correctie zou 

alleen maar tot hogere administratieve lasten leiden.  

In het geval dat er is vastgesteld dat een onderneming wordt gedreven, dat er sprake is van 

gelieerdheid en dat er geen objectvrijstelling wordt toegepast, dan dienen voor de bepaling 

van zowel de te belasten als de vrij te stellen winst de voorwaarden tussen de deelnemende 
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overheid en het belastingplichtige samenwerkingsverband op grond van artikel 8b van de 

Wet Vpb 1969 in overstemming te worden gebracht met de voorwaarden die met 

onafhankelijke derden zouden zijn overeengekomen. Dat is ook passend en in 

overeenstemming met het doel van dit wetsvoorstel, aangezien het dan gaat om activiteiten 

in het economische verkeer waarmee in concurrentie wordt getreden en private bedrijven in 

deze situatie op gelijke wijze in de heffing worden betrokken.  

De voorwaarde voor toepassing van de samenwerkingsverbandvrijstelling dat de 

deelnemers naar evenredigheid van hun afname bijdragen in de kosten daarvan, strijdt 

hiermee niet. Deze voorwaarde is niet bedoeld om uit te sluiten dat de bijdragen de kosten 

te boven gaan, maar verlangt dat de bijdragen geschieden naar de bedoelde evenredigheid. 

De tweede vraag van de leden van de fractie van het CDA beantwoord ik daarom 

bevestigend.  

 

De leden van de fractie van het CDA vragen, in het verlengde van hun vorige vraag, om een 

reactie op een voorbeeld waarin een juridische medewerker van gemeente A ook werkzaam 

is voor de gemeente B en de gemeenten A en B hebben afgesproken de kosten van de 

medewerker in een bepaalde verhouding te verdelen op basis van een 

kostenverdelingsovereenkomst. Deze leden vragen ook een reactie op een voorbeeld waarin 

gemeente A diensten verricht aan een samenwerkingsverband. De leden vragen of de 

gemeenten in deze voorbeelden in plaats van de kostprijs een marktprijs moeten berekenen 

op grond van artikel 8b van de Wet Vpb 1969, en vrezen dat hierdoor samenwerking wordt 

gefrustreerd.  

Een kostenverdelingsovereenkomst is geen samenwerkingsverband waarop de 

samenwerkingsvrijstelling toegepast kan worden. In een dergelijke geval dient te worden 

getoetst of gemeente A met de activiteit een onderneming drijft en zo ja, of op de 

voordelen daaruit een vrijstelling van toepassing is. Als met deze activiteit, of een groep van 

verweven activiteiten waartoe deze activiteit kan worden gerekend, op structurele basis niet 

meer opbrengsten worden gerealiseerd dan de daarvoor gedane uitgaven, ligt het niet voor 

de hand dat deze activiteit, of groep van verweven activiteiten, als onderneming 

kwalificeert. De vraag of een vrijstelling van toepassing is, komt dan niet aan de orde. De 

gemeenten A en B blijven in deze situatie ongelieerd, waardoor ook artikel 8b van de Wet 

Vpb 1969 geen toepassing vindt.  

Als gemeente A diensten verricht aan een samenwerkingsverband (bijvoorbeeld een 

gemeenschappelijke regeling, nv, bv of coöperatie) waarin gemeente A deelneemt, dient – 

gelijk aan het vorige voorbeeld – te worden getoetst of gemeente A daarmee een 

onderneming drijft en zo ja, of op de voordelen daaruit een vrijstelling van toepassing is. Als 

met deze activiteit, of een groep van verweven activiteiten waartoe deze activiteit kan 

worden gerekend, op structurele basis niet meer opbrengsten worden gerealiseerd dan de 

daarvoor gedane uitgaven, ligt het ook hier niet voor de hand dat deze activiteit, of groep 

van verweven activiteiten, als onderneming kwalificeert. De vraag of een vrijstelling van 

toepassing is, komt ook dan niet aan de orde. Mocht wel tot het drijven van een 

onderneming worden geconcludeerd, dan ontstaat tussen de onderneming van gemeente A 

en het hiervoor benoemde samenwerkingsverband, mits daarin een onderneming wordt 

gedreven, mogelijk een verhouding als bedoeld in artikel 8b van de Wet Vpb 1969. Voor de 

winstbepaling van de onderneming van gemeente A dient in dat geval te worden beoordeeld 

of de winst tot stand is gekomen onder arm’s lengthvoorwaarden.  

Indien de samenwerking tussen de gemeenten plaatsvindt door middel van een 

vennootschap onder firma of maatschap, dan wordt de onderneming van zo’n 

personenvennootschap naar rato van het belang dat de gemeente daarin heeft, 

toegerekend aan de desbetreffende gemeente. Bij deze vorm van samenwerking is er ook 

geen sprake van gelieerde verhoudingen in de zin van artikel 8b van de Wet Vpb 1969. 
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De leden van de fractie van het CDA vragen of het kabinet bereid is om de dubbele belasting 

te voorkomen die kan ontstaan indien een openbaar lichaam belaste winsten uitkeert aan 

zijn deelnemers waarbij de participatie tot een ondernemingsvermogen behoort. De 

uitgekeerde winsten worden dan bij de deelnemer eveneens in de belastingheffing 

betrokken. De leden suggereren hierbij dat een oplossing kan worden geboden door op 

dergelijke uitkerende openbare lichamen de deelnemingsvrijstelling van toepassing te 

verklaren.  

De openbare lichamen die, naast het Rijk, de gemeenten, de provincies en de 

waterschappen, in aanraking komen met dit wetsvoorstel, zijn naar verwachting over het 

algemeen samenwerkingsverbanden. Als voor deze samenwerkingsverbanden al zou 

worden geconcludeerd dat zij een onderneming drijven, zal naar verwachting in veel 

gevallen gebruik kunnen worden gemaakt van de samenwerkingsvrijstelling. De winsten zijn 

dan op het niveau van het samenwerkingsverband niet belast. Als het 

samenwerkingsverband deze winsten vervolgens zou uitkeren – voor zover dat juridisch al 

mogelijk is – aan zijn deelnemers leidt dat dan alleen op het niveau van de deelnemer 

mogelijk tot belastingheffing (als de ontvangen gelden al zijn toe te rekenen aan een door 

de deelnemer gedreven onderneming). Van dubbele belastingheffing is dan geen sprake. 

Hierbij is het de vraag in hoeverre het waarschijnlijk is dat overschotten die worden behaald 

in het kader van samenwerking, worden uitgekeerd aan de deelnemers. Mogelijk zal dan 

eerder een verrekening plaatsvinden met toekomstige bijdragen in de kosten van de 

deelnemers aan het samenwerkingsverband. Gelet op het voorgaande lijkt het mij niet nodig 

om te bezien of het wenselijk dan wel mogelijk is om de deelnemingsvrijstelling van 

toepassing te verklaren op uitkeringen van openbare lichamen aan hun deelnemers. 

 

De leden van de fractie van het CDA constateren terecht dat een gemeente die huishoudelijk 

afval inzamelt in haar gemeente geen onderneming drijft bij gebrek aan deelname aan het 

economische verkeer. Zij vragen zich daarbij af of dit ook het geval is indien een 

gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid (openbaar lichaam) die de taak tot 

het inzamelen van huishoudelijk afval gedelegeerd (overgedragen) heeft gekregen, het 

huishoudelijk afval inzamelt. Dit kan ik bevestigen. Ook een dergelijk openbaar lichaam 

neemt in dat geval geen deel aan het economisch verkeer waardoor geen onderneming 

wordt gedreven en dus vennootschapsbelastingplicht ontbreekt. Bij gebrek aan 

belastingplicht wordt niet toegekomen aan de toepassing van de vrijstellingen. Indien dit 

openbaar lichaam de taak om huisvuil op te halen in een gemeente gemandateerd heeft 

gekregen, en deze dus voor de gemeente uitoefent, is wel sprake van deelname aan het 

economische verkeer en van een onderneming (indien ook aan de overige voorwaarden van 

een onderneming is voldaan) waardoor de samenwerkingsvrijstelling in beeld komt. Hierbij 

is van belang om te toetsen of de activiteit niet tot een belastingplicht zou hebben geleid 

dan wel vrijgesteld zou zijn als de deelnemer aan dit openbaar lichaam deze activiteit zelf 

zou hebben verricht. Doordat de activiteit is gemandateerd aan het openbaar lichaam rust 

de taak juridisch nog op de gemeente. Wanneer de gemeente de activiteit dan zelf zou 

hebben verricht zou geen sprake zijn van een onderneming bij gebrek aan deelname aan het 

economische verkeer. Wanneer ook aan de overige voorwaarden van de 

samenwerkingsvrijstelling is voldaan, kan derhalve de samenwerkingsvrijstelling worden 

toegepast in de situatie dat dit openbaar lichaam op grond van een mandaat huisvuil 

ophaalt in de deelnemende gemeenten.  

Overigens zij opgemerkt dat indien het samenwerkingsverband de vorm van een nv of een 

bv heeft, zowel in het geval van mandaat als in het geval van delegatie, de 

samenwerkingsvrijstelling van toepassing is, indien aan de voorwaarden is voldaan. 
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Memorie van Antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 17    

 

De leden van de fractie van het CDA vragen waarom er geen vrijstelling is opgenomen voor 

samenwerking tussen onderwijsinstellingen of academische ziekenhuizen.  

De vrijstellingen van de voorgestelde artikelen 8e en 8f van de Wet Vpb 1969 houden 

verband met de specifieke positie van overheden en gelden uitsluitend voor 

overheidslichamen. Het uitbreiden van de reikwijdte van met name de 

samenwerkingsvrijstelling tot private (onderwijs- en onderzoeks)instellingen zou hier niet in 

passen en tot ongewenste precedentwerking leiden. Met de uitsluiting in artikel 8e, zevende 

lid, van de Wet Vpb 1969 van (vrijgestelde) onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de 

toepassing van de objectieve vrijstellingen in de artikelen 8e en 8f wordt een gelijk 

speelveld bereikt tussen overheidsinstellingen en private instellingen op het terrein van 

onderwijs en onderzoek. Overheidsinstellingen op het terrein van onderwijs en onderzoek 

kunnen wel van genoemde vrijstellingen, waaronder de samenwerkingsvrijstelling, 

gebruikmaken voor zover het gaat om andere activiteiten dan de vrijgestelde activiteiten 

van artikel 6b van de Wet Vpb 1969. 

 

Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 13-14 

 

De leden van de fractie van het CDA vragen of het voor de toepassing van de 

samenwerkingsvrijstelling van belang is of de afspraken rond de doorbelasting van kosten 

zijn neergelegd in de gemeenschappelijke regeling zelf, dan wel in een vergelijkbare 

collectieve (samenwerkings)overeenkomst in plaats van een individuele 

dienstverleningsovereenkomst. De samenwerkingsvrijstelling vereist onder andere dat – 

kort gezegd – de afnemer van de dienst van het samenwerkingsverband aan het 

samenwerkingsverband dient deel te nemen. Niet is vereist dat ook de voorwaarden van de 

bekostiging (naar evenredigheid van de afname van de diensten van het 

samenwerkingsverband) in de «samenwerkingsovereenkomst» zijn opgenomen. Dit zal 

echter naar verwachting in de meeste situaties het geval zijn, maar daarop kunnen 

uitzonderingen bestaan.  

 

De leden van de fractie van het CDA vragen waarom een kostenverdelingsovereenkomst 

kennelijk niet als samenwerkingsverband kwalificeert en een (kosten)maatschap wel. Van 

belang is hier het begrip samenwerkingsverband. Immers alleen een samenwerkingsverband 

kan, onder voorwaarden, aanspraak maken op de in dit wetsvoorstel voorgestelde 

samenwerkingsvrijstelling. Het begrip samenwerkingsverband is in de wettekst noch in de 

memorie van toelichting nader gedefinieerd. Wel zijn voorbeelden genoemd van mogelijke 

verschijningsvormen van samenwerkingsverbanden.115 Daarnaast is aangegeven dat een 

dienstverleningsovereenkomst in ieder geval niet als samenwerkingsverband kwalificeert.116 

Met deze voorbeelden is beoogd aan te geven dat een samenwerkingsverband een 

publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon, een gemeenschappelijke regeling of 

een personenvennootschap zou moeten zijn. Een kostendelingsovereenkomst kwalificeert 

daarom niet als een samenwerkingsverband, een (kosten)maatschap wel.  

 

De leden van de fractie van het CDA vragen waarom een samenwerkingsvrijstelling voor 

private semipublieke instellingen ongewenst is.  

                                                
115

  Kamerstukken II 2014/15, 34 003, nr. 3, blz. 21. 
116

  Kamerstukken II 2014/15, 34 003, nr. 3, blz. 23. 
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Private semipublieke samenwerkingsverbanden zijn onder de Wet Vpb 1969 reeds in 

beginsel belastingplichtig. Onderhavig wetsvoorstel beoogt een gelijk speelveld te creëren 

op het gebied van de vennootschapsbelasting door overheidslichamen in beginsel, net als 

private ondernemingen, Vpb-plichtig te maken. Dit wetsvoorstel verandert dan ook niets 

aan de positie van private semipublieke samenwerkingsverbanden.  

 

In de voorgestelde artikelen 8e en 8f van de Wet Vpb 1969 zijn wel vrijstellingen 

opgenomen, maar die houden verband met de specifieke positie van overheden en gelden 

uitsluitend voor overheidslichamen. Met de vrijstellingen wordt onder andere beoogd te 

bereiken dat het voor de toepassing van de vennootschapsbelasting (materieel) zo min 

mogelijk uitmaakt door welk overheidslichaam een activiteit wordt verricht. Deze 

rechtsvormneutraliteit ligt in ieder geval ten grondslag aan de quasi-inbestedingsvrijstelling 

en de samenwerkingsvrijstelling. Daarnaast wordt beoogd typische overheidstaken 

waarmee niet in concurrentie wordt getreden, buiten de belastingplicht te houden.  

Directe en indirecte overheidsondernemingen verkeren naar de mening van het kabinet niet 

in alle opzichten in een met semipublieke of private ondernemingen vergelijkbare positie 

omdat het vermogen van directe overheidsondernemingen alsook van indirecte 

overheidsondernemingen, anders dan bij private ondernemingen, uiteindelijk volledig 

toekomt aan een publiekrechtelijke rechtspersoon en zodoende kan worden aangewend ten 

behoeve van de uitoefening van overheidstaken en -bevoegdheden. 

 

Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 14 

 

De leden van de fractie van het CDA vragen nogmaals naar de mogelijkheid en wenselijkheid 

van het van toepassing verklaren van de deelnemingsvrijstelling op uitkeringen van 

openbare lichamen. De leden schetsen daarbij de situatie van een openbaar lichaam dat een 

bedrijventerrein ontwikkelt. De met de verkoop van de bedrijfspercelen behaalde winsten 

worden belast op het niveau van het openbaar lichaam, terwijl de participatie in het 

openbaar lichaam tot een onderneming van het publiekrechtelijk lichaam wordt gerekend. 

Wanneer de winsten bij opheffing van het openbaar lichaam worden uitgekeerd aan de 

leden, worden deze winsten opnieuw belast bij het ontvangende publiekrechtelijk lichaam 

hetgeen tot dubbele belastingheffing leidt.  

Zoals geschetst in de memorie van antwoord117 lijkt de kans op een dergelijke situatie 

beperkt. Dit beeld wordt versterkt doordat tot op heden bij mijn weten een dergelijke casus 

zich in de inventarisatiefase, in de consultatiefase noch in de SVLO heeft aangediend. Het 

lijkt daarom niet voor de hand liggend om vooruitlopend op een mogelijke casus met 

wetgeving te komen. Desalniettemin lijkt in voorkomende gevallen een dubbele heffing niet 

gewenst. Mocht blijken dat genoemde casus zich toch voordoet, dan zal bezien worden of en 

zo ja hoe hier aan tegemoet gekomen kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
117

  Kamerstukken I 2014/15, 34 003, D, blz. 11 en 12. 
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2.4.8 Horizontaal toezicht 

 

Motie van het lid Van Vliet  

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 8 

Aangenomen 

 

De Kamer, 

 

gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat vanaf 1 januari 2016 voor directe en indirecte overheidsbedrijven Vpb- 

plicht geldt, tenzij een specifieke vrijstelling van toepassing is;  

 

overwegende dat de vele extra aangiften vennootschapsbelasting veel extra 

controlecapaciteit van de Belastingdienst zullen vergen;  

 

overwegende dat de Belastingdienst voor de bovenlaag van Vpb-plichtige bedrijven het 

model van horizontaal toezicht hanteert, waarbij verantwoordelijkheden op een praktische 

wijze worden verdeeld;  

 

verzoekt de regering om Vpb-plichtige overheidsbedrijven zo veel mogelijk onder te 

brengen onder het model van horizontaal toezicht,  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 31-32 

 

De heer Van Vliet (Van Vliet): Voorzitter. (…) Ik heb nog een kwestie en die sluit aan bij 

hetgeen de heer Bashir inbracht over de Belastingdienst en de 5.000 nieuwe 

aangifteplichtigen. Omdat hier enige aansporing nodig is, dien ik de volgende motie in.  

 

 

Motie 

  

De Kamer, 

 

gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat vanaf 1 januari 2016 voor directe en indirecte overheidsbedrijven Vpb-

plicht geldt, tenzij een specifieke vrijstelling van toepassing is;  

 

overwegende dat de vele extra aangiften vennootschapsbelasting veel extra 

controlecapaciteit van de Belastingdienst zullen vergen;  

 

overwegende dat de Belastingdienst voor de bovenlaag van Vpb-plichtige bedrijven het 

model van horizontaal toezicht hanteert, waarbij verantwoordelijkheden op een praktische 

wijze worden verdeeld;  

 

verzoekt de regering om Vpb-plichtige overheidsbedrijven zo veel mogelijk onder te 

brengen onder het model van horizontaal toezicht,  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Horizontaal toezicht 
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De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Van Vliet. Naar mij blijkt, wordt de 

indiening ervan voldoende ondersteund.  

Zij krijgt nr. 8 (34 003). 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 37  

 

Staatssecretaris Wiebes: (…) Ik ben blij met de oproep van de heer Van Vliet om daar waar 

het kan horizontaal toezicht toe te passen. Hier is op geen enkele manier een 

overheidsonderneming van uitgezonderd. Waar het kan, zullen wij bij overheidsbedrijven tot 

horizontaal toezicht kunnen overgaan zodra de situatie in evenwicht is en er goede 

afspraken zijn gemaakt. In die zin is de motie een ondersteuning van het beleid. Daar waar 

het kan, willen wij het. Er is geen enkele reden om dit overheidsbedrijven te onthouden. Ik 

laat de motie aan het oordeel van de Kamer. 

 

2.5 Specifieke vrijstellingen 
 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 24-27 

 

5. Specifieke vrijstellingen  

 

Naast de hiervoor beschreven algemene vrijstellingen kent dit wetsvoorstel ook enkele 

specifieke vrijstellingen. Het gaat om een vrijstelling voor academische ziekenhuizen 

(paragraaf 5.1), voor bekostigd onderwijs en onderzoek (paragraaf 5.2) en voor 

zeehavenbeheerders (paragraaf 5.3). In deze paragraaf wordt nader ingegaan. op de 

achtergrond en invulling van deze specifieke vrijstellingen.  

 

2.5.1 Academische ziekenhuizen 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 24-25 

 

5.1. Academische ziekenhuizen  

 

De activiteiten van academische ziekenhuizen zijn grofweg te onderscheiden in basiszorg, 

topreferente zorg, onderzoek118, onderwijs en overige activiteiten. Voor de vrij te stellen 

activiteiten van een academisch ziekenhuis wordt aangesloten bij de in artikel 1.4, eerste 

lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek genoemde 

werkzaamheden.  

 

Door de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen 

worden de ondernemingen van academische ziekenhuizen, voor zover laatstgenoemde 

publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid bezitten, in beginsel 

vennootschapsbelastingplichtig. De Wet Vpb 1969 bevat op dit moment een vrijstelling voor 

lichamen die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend zorg verlenen (ook wel aangeduid als de 

                                                
118

  Onder onderzoek wordt ook kennisvalorisatie begrepen. 
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zorgvrijstelling). Genoemde academische ziekenhuizen zullen, in tegenstelling tot reguliere 

ziekenhuizen, echter geen gebruik van de zorgvrijstelling kunnen maken. Dit komt doordat 

zij veel onderwijsactiviteiten (zoals bijvoorbeeld het geven van colleges) verrichten en 

zodoende niet aan het «uitsluitend of nagenoeg uitsluitend»-criterium op lichaamsniveau 

zullen voldoen. Zonder aanvullende regelgeving zou dit tot gevolg hebben dat deze 

academische ziekenhuizen voor hun kernactiviteiten fiscaal anders zouden worden 

behandeld dan reguliere ziekenhuizen. Reguliere ziekenhuizen kunnen in beginsel wel 

aanspraak maken op de zorgvrijstelling.  

 

Voor belastingplichtigen die werkzaamheden verrichten als academisch ziekenhuis is in dit 

wetsvoorstel een vrijstelling opgenomen. Indien de werkzaamheden van een 

belastingplichtige uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (voor 90% of meer) bestaan uit het 

verrichten van werkzaamheden als academisch ziekenhuis is van rechtswege een 

subjectvrijstelling van toepassing. In dat geval is het lichaam vrijgesteld van de heffing van 

vennootschapsbelasting. Hiermee wordt een gelijk speelveld bereikt met de reguliere 

ziekenhuizen die onder de zorgvrijstelling vallen. Indien de werkzaamheden van een 

belastingplichtige niet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (voor minder dan 90%) bestaan 

uit het verrichten van werkzaamheden als academisch ziekenhuis is van rechtswege een 

objectvrijstelling van toepassing, waardoor de voordelen die worden behaald met basiszorg, 

topreferente zorg en onderzoek worden vrijgesteld. Hierdoor blijft het fiscaal gelijke 

speelveld tussen reguliere ziekenhuizen en academische ziekenhuizen zo veel mogelijk 

gewaarborgd.  

 

Ten slotte wordt opgemerkt dat met het oog op de waarborging van een gelijk speelveld 

tussen academische ziekenhuizen met publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid en 

academische ziekenhuizen die zijn ondergebracht in een privaatrechtelijk lichaam (zoals 

VUmc en Radboudumc) de hierboven beschreven vrijstelling zodanig is vormgegeven dat 

deze van toepassing is op alle belastingplichtigen die werkzaamheden verrichten als 

academisch ziekenhuis. In het wetsvoorstel wordt voor bepaalde lichamen waarop deze 

vrijstelling van toepassing is, de mogelijkheid opengehouden om – net als bij de 

zorgvrijstelling – een zogenoemde winstklem in te voeren. Door middel van een dergelijke 

winstklem kan worden bereikt dat vrijgestelde winst niet, zonder heffing van 

vennootschapsbelasting, kan worden aangewend voor andere activiteiten dan vrij te stellen 

activiteiten.  

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 41-42 

 

De Orde vraagt naar de verhouding tussen de vrijstelling voor academische ziekenhuizen in 

onderhavig wetsvoorstel en de zorgvrijstelling in de huidige Wet Vpb 1969. Door de 

modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen worden 

publiekrechtelijke rechtspersonen, waaronder academische ziekenhuizen, belastingplichtig 

voor de vennootschapsbelasting voor zover zij een onderneming drijven. De huidige Wet 

Vpb 1969 voorziet in een zorgvrijstelling, maar die ziet op lichamen die uitsluitend of 

nagenoeg uitsluitend zorg verlenen. Omdat academische ziekhuizen veelal ook omvangrijke 

onderwijsactiviteiten verrichten en zodoende niet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend zorg 

verlenen, zullen zij in de regel geen gebruik kunnen maken van de zorgvrijstelling. Om te 

voorkomen dat academische ziekenhuizen hierdoor fiscaal anders zouden worden 

behandeld dan reguliere ziekenhuizen is een vrijstelling voor academische ziekenhuizen in 

onderhavig wetsvoorstel opgenomen. Academische ziekenhuizen worden als subject 

vrijgesteld van vennootschapsbelasting, mits – kort gezegd – de activiteiten van het 

academisch ziekenhuis uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaan uit reguliere zorg, 

topreferente zorg, fundamenteel onderzoek en onderwijs. Wanneer het academische 

Winstklem 

Objectvrijstelling 

Vergelijking met 

zorgvrijstelling 



   

134   Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen 

ziekenhuis niet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend activiteiten verricht die bestaan uit 

reguliere zorg, topreferente zorg, fundamenteel onderzoek en onderwijs dan is een 

objectvrijstelling van toepassing die alleen het met deze activiteiten behaalde resultaat 

vrijstelt. Reguliere ziekenhuizen kunnen geen beroep doen op deze subject- of 

objectvrijstelling; Zij kunnen gebruikmaken van de huidige zorgvrijstelling. Uit de 

vraagstelling van de Orde maak ik op dat de wettekst onduidelijkheid laat over het 

voorgaande. Bedoeld is dat de objectvrijstelling alleen van toepassing is op activiteiten van 

academische ziekenhuizen. Om dit te verduidelijken wordt de wettekst op dit punt 

aangepast in een nota van wijziging.  

 

De Orde vraagt naar de gevolgen voor de zorgvrijstelling indien het wetsvoorstel Wet 

vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg wordt aangenomen. 

Het doel van het wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-

specialistische zorg119 is om winstuitkeringen mogelijk te maken door aanbieders van 

medisch-specialistische zorg. Wil een aanbieder van medisch-specialistische zorg een 

dergelijke winstuitkering kunnen doen, dan zal de rechtspersoon van waaruit zij opereert, 

een rechtsvorm dienen te hebben die volgens de wet de mogelijkheid heeft om winst uit te 

keren, zoals een nv of een bv. Artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 

1971 bepaalt dat lichamen slechts vrijgesteld worden van vennootschapsbelasting onder de 

zorgvrijstelling in de Wet Vpb 1969 indien zij van publiekrechtelijke aard zijn of, indien dat 

niet het geval is, het lichaam eventuele winst slechts aan kan wenden ten bate van een 

vrijgestelde zorginstelling of een algemeen maatschappelijk belang. Indien een 

zorginstelling, bijvoorbeeld naar aanleiding van de Wet vergroten 

investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg, een rechtsvorm zou betrekken 

die de mogelijkheid biedt om winst uit te keren ten bate van anderen of andere doelen dan 

een vrijgestelde zorginstelling of het algemeen maatschappelijk belang, dan zal deze 

instelling aldus geen recht op de zorgvrijstelling in de Wet Vpb 1969 hebben. Deze 

zorginstelling bevindt zich dan ook in een andere situatie dan de zorginstelling die alleen 

winst kan aanwenden ten bate van een vrijgestelde zorginstelling of het algemeen 

maatschappelijk belang. Omdat er sprake is van ongelijke gevallen is een gelijk speelveld 

dan ook niet noodzakelijk. Wellicht ten overvloede merken wij nog op dat het wetsvoorstel 

Vergroten Investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg in principe niet ziet op 

academische ziekenhuizen. De bovenbeschreven gevolgen zullen zich in de praktijk over het 

algemeen dus alleen voor kunnen doen bij andere dan de academische ziekenhuizen. 

 

De Orde vraagt wat bedoeld wordt met kennisvalorisatie. Kennisvalorisatie laat zich niet 

omschrijven in een voor de vennootschapsbelasting bruikbare definitie. Ten aanzien van de 

reikwijdte van de relevante vrijstelling met betrekking tot kennisvalorisatie merk ik het 

volgende op. Het is de bedoeling om de kennisvalorisatie die in het publieke domein 

plaatsvindt onder het toepassingsbereik van de onderwijsvrijstelling en de vrijstelling voor 

academische ziekenhuizen te brengen. Daarbij kan gedacht worden aan het beschikbaar 

maken van onderzoeksresultaten aan het publiek. Uitdrukkelijk is het niet de bedoeling 

onderzoeksresultaten die commercieel worden benut onder het toepassingsbereik van de 

vrijstellingen te brengen. 

 

 

 

                                                
119

  Het bij koninklijke boodschap van 8 februari 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet 

cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-

specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor 

winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) (Kamerstukken 33 168). 
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Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 6 

 

De leden van de fracties van de PvdA en D66 verzoeken om een toelichting op de 

toepassing van het 90%-criterium, zoals dat in de vrijstelling voor academische 

ziekenhuizen wordt gehanteerd.  

 

In de Wet Vpb 1969 is een aantal vrijstellingen opgenomen met een soortgelijk 90%-

criterium, zoals de vrijstelling voor (bepaalde) pensioenfondsen, bibliotheken en 

zorginstellingen. Ook bij deze vrijstellingen geldt mede als voorwaarde dat door het lichaam 

uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (90%) kwalificerende activiteiten worden verricht. Dit 

90%-criterium voorkomt dat bij het verrichten van relatief geringe andere activiteiten direct 

een (integrale) belastingplicht zou ontstaan. Hierbij kan gedacht worden aan een bibliotheek 

die tevens een (bescheiden) koffiecorner exploiteert. Bij de toepassing van het 90%-

criterium kunnen verschillende factoren, zoals de door de leden van de fractie van de PvdA 

genoemde omzet, vierkante meters, fte en loonsom, als maatstaf worden genomen. Op 

zichzelf zou er, vanuit het oogpunt van rechtszekerheid en uitvoeringslasten, een voorkeur 

kunnen bestaan voor het hanteren van een vaste voorgeschreven maatstaf. Dit zou evenwel 

geen recht doen aan de praktijk. In de praktijk is er een grote diversiteit in de aard en 

omvang van activiteiten en hoe die zijn georganiseerd. Het voorschrijven van één 

allesbepalende maatstaf kan dan knellend zijn en tot onbedoelde uitkomsten leiden. Zo zal 

een vaste maatstaf van het aantal fte’s dat aan de vrijgestelde en niet-vrijgestelde activiteit 

is toe te rekenen, voor een relatief arbeidsintensieve niet-vrijgestelde activiteit heel anders 

uitwerken dan voor een minder arbeidsintensieve niet-vrijgestelde activiteit.  

Een dergelijke vaste maatstaf van bijvoorbeeld het aantal fte’s kan er derhalve toe leiden 

dat in het ene geval onbedoeld van de vrijstelling gebruik kan worden gemaakt, terwijl in 

een ander geval een activiteit juist onbedoeld in de heffing wordt betrokken. Ditzelfde geldt 

voor de andere genoemde maatstaven als omzet, vierkante meters of loonsom. Ik wil 

daarom geen vaste maatstaf voorschrijven. Per geval zal moeten worden bezien wat de 

meest passende maatstaf is, waarbij het goed mogelijk is dat ook een combinatie van 

verschillende maatstaven in samenhang bezien, tot een adequate invulling van het 90%-

criterium leidt. Dit neemt niet weg dat als een van de factoren voor het desbetreffende 

lichaam een evident adequate maatstaf is, deze ene maatstaf gehanteerd kan worden. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 15 

 

Met de tweede nota van wijziging is tot uitdrukking gebracht dat alleen academische 

ziekenhuizen van de objectieve vrijstelling van artikel 8g van de Wet Vpb 1969 gebruik 

kunnen maken en niet ook niet-academische ziekenhuizen, zo geven de leden van de fractie 

van het CDA aan. Deze leden vragen of het vanuit het oogpunt van gelijk speelveld niet 

logischer zou zijn als ook reguliere ziekenhuizen van deze objectieve vrijstelling gebruik 

kunnen maken.  

Het wetsvoorstel moderniseert de vennootschapsbelastingplicht voor 

overheidsondernemingen. Doordat sommige academische ziekenhuizen een 

publiekrechtelijke rechtsvorm hebben, vallen zij binnen het toepassingsbereik van dit 

wetsvoorstel. Gelet op de veelheid aan activiteiten en de juridische organisatie van 

academische ziekenhuizen kunnen niet alle academische ziekenhuizen van de in het 

voorgestelde artikel 6b, eerste lid, onderdeel a, van de Wet Vpb 1969 opgenomen 

subjectvrijstelling voor academische ziekenhuizen gebruikmaken. Voor de academische 

ziekenhuizen die dit niet kunnen, is er daarom voor gekozen om een objectieve vrijstelling 

te introduceren zodat niet het academische ziekenhuis (het subject) maar in ieder geval wel 

het resultaat dat wordt behaald met het verrichten van activiteiten als academisch 
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ziekenhuis (het object) is vrijgesteld. Academische ziekenhuizen concurreren inderdaad ook 

met reguliere ziekenhuizen. Het is echter niet de bedoeling om ook reguliere ziekenhuizen 

te betrekken bij dit wetsvoorstel. 

 

Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 14-15 

 

De leden van de fractie van het CDA stellen een vraag over de behandeling van 

ziekenhuizen. Deze leden stellen vast dat het vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie in 

Luxemburg is dat de afwezigheid van een winstoogmerk geen onderscheidend criterium is. 

Naar het kabinet aanneemt, doelen deze leden met deze vaststelling op het feit dat ook als 

een winstoogmerk ontbreekt er sprake kan zijn van het verrichten van economische 

activiteiten. Het kabinet onderschrijft dat. Immers, als bijvoorbeeld een publiekrechtelijke 

rechtspersoon, stichting of vereniging weliswaar geen subjectief winstoogmerk heeft maar 

met een activiteit structureel overschotten behaald, wordt voor de Vpb een winstoogmerk 

verondersteld. Indien eveneens aan de overige voorwaarden is voldaan, kan in dat geval 

worden geconstateerd dat de betreffende publiekrechtelijke rechtspersoon, stichting of 

vereniging een onderneming drijft en zodoende Vpb-plichtig is. Bij het vaststellen van die 

Vpb-plicht is het niet relevant of de winst die met het drijven van die onderneming wordt 

behaald, wordt uitgedeeld of niet.  

Bij de toepassing van de zorgvrijstelling, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c, van de 

Wet Vpb 1969, is dat laatste wel van belang. Maar in dat geval is, zoals deze leden terecht 

opmerken, de «ondernemingspoort» al gepasseerd. De zorgvrijstelling wordt, mits ook aan 

de overige voorwaarden wordt voldaan, verkregen als winsten – kort gezegd – toevloeien 

aan het vrijgestelde ziekenhuis zelf of het algemene belang. Zodra een ziekenhuis die 

«winstklem» niet in acht neemt en winst uitkeert aan haar aandeelhouder(s) vervalt het 

recht op de vrijstelling en zal de winst effectief in de heffing van de vennootschapsbelasting 

worden betrokken. Het kabinet acht deze al lang bestaande zorgvrijstelling verdedigbaar. 

Het kabinet stelt verder vast dat de zorgvrijstelling geen onderdeel vormt van de door de 

Europese Commissie gestarte procedure en alleen daarom al niet wordt gewijzigd in het 

onderhavige wetsvoorstel. 

 

2.5.2 Bekostigd onderwijs en onderzoek 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 25-26 

 

5.2. Bekostigd onderwijs en onderzoek  

 

Door de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen 

zullen bijvoorbeeld publiekrechtelijke universiteiten (maar bijvoorbeeld ook 

onderwijsinstellingen die deel uitmaken van een gemeente) niet langer zonder meer buiten 

de belastingplicht blijven. Publiekrechtelijke universiteiten zijn namelijk publiekrechtelijke 

rechtspersonen en worden als gevolg van dit wetsvoorstel belastingplichtig voor zover zij 

een onderneming drijven. Dit geeft aanleiding te bezien of een onderwijsvrijstelling gewenst 

is. Het kabinet beantwoordt die vraag bevestigend, mede gezien de omstandigheid dat 

onderwijs volgens het Europese recht geen economische activiteit, maar een dienst van 

algemeen (niet-economisch) belang is (DAB). Het verzorgen van bekostigd onderwijs zal op 

zichzelf bezien geen winstgevende activiteit zijn, maar doordat de bekostiging niet steeds 

synchroon loopt met de uitgaven waarvoor de bekostiging dient, kunnen wel tijdelijk 

overschotten ontstaan. Dit leidt ook nu al tot knelpunten in de uitvoeringspraktijk. Derhalve 

acht het kabinet het wenselijk dat een brede, niet alleen voor universitair onderwijs 
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geldende, onderwijs- en onderzoeksvrijstelling120 wordt geïntroduceerd voor met publieke 

middelen of door wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld bekostigde onderwijs- en 

onderzoeksactiviteiten. Door aan te sluiten bij bekostiging met publieke middelen valt in 

ieder geval de bekostiging door de Staat, de medeoverheden, de Nederlandse organisatie 

voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Europese Unie en centrale en decentrale 

overheden in andere EU-lidstaten binnen de bekostigingseis.  

Deze vrijstelling is van rechtswege van toepassing als de activiteiten van de 

belastingplichtige uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (voor 90% of meer) bestaan uit 

bekostigde onderwijs- of onderzoeksactiviteiten. Van vrij te stellen bekostigde onderwijs- of 

onderzoeksactiviteiten is sprake als het onderwijs of het onderzoek hoofdzakelijk (voor 70% 

of meer) wordt bekostigd door publieke middelen, uit wettelijk collegegeld of 

instellingscollegegeld, uit wettelijk lesgeld of uit bijdragen die worden ontvangen van 

algemeen nut beogende instellingen waarvoor geen dan wel marginale contractuele 

tegenprestatie wordt gevraagd. In dit geval is het subject van heffing vrijgesteld, waardoor 

de gehele winst van de belastingplichtige is vrijgesteld (ook de resultaten die worden 

behaald door middel van andere activiteiten, zoals onderwijs- en onderzoeksactiviteiten die 

niet voor ten minste 70% worden bekostigd met publieke middelen, uit wettelijk collegegeld 

of instellingscollegegeld, uit wettelijk lesgeld of uit bijdragen die worden ontvangen van 

algemeen nut beogende instellingen waarvoor geen dan wel een marginale contractuele 

tegenprestatie wordt gevraagd). Op deze manier kunnen de administratieve lasten van de 

betreffende belastingplichtige en de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst worden 

beperkt. Immers, in dat geval behoeft geen aangifte voor de vennootschapsbelasting te 

worden gedaan. In het wetsvoorstel wordt voor bepaalde lichamen die onderwijs geven of 

onderzoek verrichten, de mogelijkheid opengehouden om – net als bij de zorgvrijstelling en 

de in dit wetsvoorstel voorgestelde vrijstelling voor academische ziekenhuizen – een 

zogenoemde winstklem in te voeren. Het kabinet gaat ervan uit dat het gros van de in een 

stichting of vereniging ondergebrachte onderwijsinstellingen die basisonderwijs of 

voortgezet onderwijs aanbieden ofwel geen onderneming drijven en zodoende niet 

vennootschapsbelastingplichtig zijn ofwel van deze subjectvrijstelling gebruik kunnen 

maken.  

 

Indien minder dan 90% van de activiteiten van de belastingplichtige bestaat uit bekostigde 

onderwijs- of onderzoeksactiviteiten, waarbij de bekostiging door publieke middelen, uit 

wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld, uit wettelijk lesgeld of uit bijdragen die 

worden ontvangen van algemeen nut beogende instellingen waarvoor geen dan wel een 

marginale contractuele tegenprestatie wordt gevraagd ten minste 70% bedraagt van de 

totale bekostiging, wordt het resultaat uit die onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van 

rechtswege vrijgesteld. Dit betreft een objectvrijstelling. In dat geval wordt alleen het 

resultaat uit andere activiteiten, zoals onderwijs- en onderzoeksactiviteiten die niet voor ten 

minste 70% worden bekostigd met publieke middelen of door wettelijk collegegeld of 

instellingscollegegeld in de heffing betrokken.  

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 31 

 

Bekostigd onderwijs en onderzoek 

 

De leden van de fractie van de SGP vragen wat onder onderwijs en onderzoek moet worden 

verstaan en of onder onderwijs ook nauw daarmee samenhangende activiteiten kunnen 

worden begrepen. De Orde stelt een vergelijkbare vraag. Voor een groot deel van de 
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publiekrechtelijke onderwijsinstellingen in Nederland zal vermoedelijk gelden dat zij met 

hun activiteiten geen onderneming drijven. Echter, in die gevallen waarin, bijvoorbeeld als 

gevolg van het niet synchroon lopen van uitgaven en inkomsten, wel sprake is van een 

onderneming, acht het kabinet het – onder voorwaarden – niet wenselijk dat 

vennootschapsbelasting wordt geheven. Onder het begrip onderwijs vallen in ieder geval de 

bekostigde scholingsactiviteiten van basisscholen, middelbare scholen, beroepsopleidingen 

en universiteiten. Bij onderzoek moet met name worden gedacht aan fundamenteel 

onderzoek dat niet door marktpartijen wordt opgepakt. Dergelijk onderzoek wordt 

voornamelijk door universiteiten verricht die daarvoor in de regel ook bekostiging 

ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap respectievelijk van het 

Ministerie van Economische Zaken (bijvoorbeeld de universiteit Wageningen). Ook het niet-

commerciële onderzoek dat toegepaste onderzoeksinstellingen zoals TNO verrichten, valt 

bijvoorbeeld onder het bereik van deze vrijstelling. Om gebruik te kunnen maken van deze 

vrijstelling geldt voor zowel onderzoek als onderwijs dat sprake moet zijn van minimaal 70% 

bekostiging uit publieke middelen. Hiermee wordt materieel bereikt dat bijvoorbeeld 

commercieel onderwijs van universiteiten en commercieel onderzoek van universiteiten en 

toegepaste onderzoeksinstellingen in beginsel buiten het toepassingsbereik van de 

vrijstelling vallen, behoudens voor zover, gelet op de omvang van – kort gezegd – de 

commerciële activiteiten ten opzichte van het totaal aan activiteiten, de subjectvrijstelling 

van toepassing is. Dergelijk onderwijs en onderzoek wordt in de regel namelijk niet voor 

minimaal 70% bekostigd uit publieke middelen. Het is niet de bedoeling dat 

nevenactiviteiten, zoals het detacheren van personeel of het commercieel verhuren van 

ruimten, onder het bereik van de vrijstelling vallen. Voordat echter aan deze vrijstelling kan 

worden toegekomen, dient, in geval van een publiekrechtelijke instelling, een stichting of 

een vereniging, eerst bezien te worden of met deze activiteiten sprake is van het drijven van 

een onderneming. 

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 43-44 

 

In het kader van de onderwijsvrijstelling wordt door de Orde gevraagd of middelen die 

indirect worden verkregen van een publiekrechtelijke rechtspersoon ook kunnen worden 

aangemerkt als publieke middelen. Dit is inderdaad mogelijk. Indien bijvoorbeeld een 

gemeente de verdeling van de gelden die zij ter beschikking heeft voor de bekostiging van 

huisvesting van basisonderwijs verricht vanuit een door haar voor dat doel beheerste 

stichting, kunnen de gelden die van deze stichting worden verkregen nog steeds worden 

aangemerkt als publieke middelen. Daarnaast vraagt de Orde of gelden die van indirecte 

overheidsondernemingen zijn verkregen, zijn aan te merken als publieke middelen. Dit 

hangt af van de omstandigheden van het geval. De hierboven geschetste situatie van de 

gemeentelijke stichting betreft ook een indirecte overheidsonderneming waarbij de gelden 

nog steeds zijn aan te merken als publieke middelen. 

 

De Orde merkt op dat ook bijdragen van een ANBI kunnen kwalificeren voor de vrijstelling 

voor onderwijs en onderzoek als bedoeld in het voorgestelde artikel 6b, eerste lid, onder a 

Wet Vpb 1969. Voorts vraagt zij of het hier instellingen betreft zoals bedoeld in artikel 5b 

van de AWR waardoor bijvoorbeeld niet in Nederland als ANBI geregisterde Amerikaanse 

vermogensfondsen niet aan de bekostigingseis kunnen voldoen. Met ANBI is inderdaad 

bedoeld aan te sluiten bij hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 5b van de Algemene 

wet inzake rijksbelastingen (AWR). Bijdragen van buitenlandse instellingen zoals grote 

Amerikaanse vermogensfondsen die niet de ANBI-status hebben, vallen daarmee buiten het 

toepassingsbereik van de bekostigingseis van deze vrijstelling. Echter, omdat de 

bekostigingseis slechts vereist dat 70% of meer van de bekostiging van de onderwijs- of 

onderzoekactiviteiten moet komen uit publieke middelen, collegegelden, etc., wil dat niet 
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per definitie zeggen dat door de gelden verkregen van een Amerikaans vermogensfonds 

vennootschapsbelasting is verschuldigd.  

 

De Orde vraagt hoe het geheel-of-nagenoeg-geheel-criterium van de subjectieve vrijstelling 

voor onderwijs en onderzoek dient te worden bepaald. De Orde vraagt in dat kader of dit 

dient te worden bepaald aan de hand van criteria zoals inkomsten, kosten of bijvoorbeeld 

fte’s. Daarnaast vraagt de Orde of voor alle voor handen zijnde criteria aan het geheel-of-

nagenoeg-geheel-criterium dient te worden voldaan om de vrijstelling van toepassing te 

laten zijn. Het kabinet heeft bewust geen criterium voorgeschreven aan de hand waarvan 

getoetst dient te worden of al dan niet is voldaan aan het geheel-of-nagenoeg-geheel-

criterium. Hierdoor kan van geval tot geval worden beoordeeld welk criterium of welke 

elementen het meest voor de hand liggend is, respectievelijk zijn, om te constateren of is 

voldaan aan het geheel-of-nagenoeg-geheel criterium. Het is niet noodzakelijk dat voor alle 

voor handen zijnde criteria geldt dat is voldaan aan het geheel-of-nagenoeg-geheel-

criterium. Het is de bedoeling dat naar het meest voor de hand liggende of praktische 

criterium of criteria wordt gekeken. Het is echter nadrukkelijk niet de bedoeling dat de 

vrijstelling wordt geclaimd omdat op basis van een criterium dat voor de desbetreffende 

casus een onlogisch toetsingscriterium zou zijn, wordt geconcludeerd dat is voldaan aan het 

geheel-of-nagenoeg-geheel-criterium terwijl op basis van de voor de hand liggende criteria 

geconcludeerd zou worden dat de vrijstelling niet geclaimd kan worden. Op dit punt mag 

van zowel de belastingplichtigen als de Belastingdienst een invulling in alle redelijkheid 

worden verwacht. 

 

Memorie van Antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 15-17    

 

De leden van de fractie van het CDA vragen of voor de toepassing van de onderwijs- en 

onderzoeksvrijstelling de bekostigingseis per activiteit moet worden getoetst. Voordat 

getoetst kan worden aan de vrijstelling zal eerst bezien dienen te worden of sprake is van 

belastingplicht. Indien dit, bijvoorbeeld bij gebrek aan een onderneming, niet het geval is, 

wordt niet toegekomen aan de vrijstelling.  

De onderwijs- en onderzoeksvrijstelling van het voorgestelde artikel 6b van de Wet Vpb 

1969 is van toepassing als de activiteiten van een lichaam voor ten minste 90% bestaan uit 

kwalificerende onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Onderwijs- en onderzoeksactiviteiten 

kwalificeren indien zij voor ten minste 70% bekostigd zijn uit – kort gezegd – publieke 

middelen. De beoordeling geschiedt op het niveau van het lichaam waarin de activiteiten 

zijn ondergebracht, waardoor de toetsing plaatsvindt op de gezamenlijkheid van activiteiten 

en bekostiging. Dit betekent ook dat op het niveau van de activiteit niet altijd behoeft te zijn 

voldaan aan de bekostigingsvoorwaarde, als dat in gezamenlijkheid maar wel het geval is.  

Ik geef het volgende voorbeeld om dit verduidelijken. 

 

Voorbeeld 1 

Stel een instelling heeft een onderwijsactiviteit en een onderzoeksactiviteit. De 

onderwijsactiviteit heeft een omzet ter grootte van 100, waarvan 90% kwalificerend is 

bekostigd. De onderzoeksactiviteit heeft een omzet van 200, waarvan 65% kwalificerend is 

bekostigd. De totale omzet van deze instelling bedraagt 300, waarvan 220 (> 70%) 

kwalificerend is bekostigd.  

Deze instelling voldoet derhalve aan de bekostigingsvoorwaarde, niettegenstaande dat de 

onderzoeksactiviteit op zichzelf genomen daaraan niet voldoet. Aangezien het lichaam in 

dit voorbeeld geen andere dan onderwijs- of onderzoeksactiviteiten verricht, geldt voor dit 

lichaam de subjectvrijstelling.  

Als de instelling voor meer dan 10% andere dan onderwijs- of onderzoeksactiviteiten 

verricht, of als deze voor de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten niet voldoet aan de 
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bekostigingsvoorwaarde, wordt per activiteit beoordeeld of de objectvrijstelling van het 

voorgestelde artikel 8g, eerste lid, van de Wet Vpb 1969 toepassing vindt. Ter 

verduidelijking geef ik de volgende voorbeelden.  

 

Voorbeeld 2 

Stel een instelling heeft een onderwijsactiviteit, een onderzoeksactiviteit en overige 

activiteiten. Stel voorts dat de overige activiteiten 15% van de activiteiten van de 

betreffende instelling beslaan. Deze instelling voldoet dan niet aan het 90%-criterium 

waardoor zij de subjectvrijstelling niet kan benutten. Beoordeeld dient te worden of voor de 

voordelen uit de onderwijsactiviteit en de onderzoeksactiviteit, per activiteit bezien, de 

objectvrijstelling geldt.  

 

Voorbeeld 3 

Stel een instelling heeft een onderwijsactiviteit, een onderzoeksactiviteit en overige 

activiteiten. De overige activiteiten beslaan 5% van de activiteiten van de betreffende 

instelling. De onderwijsactiviteit heeft een omzet ter grootte van 300, waarvan 75% 

kwalificerend is bekostigd. De onderzoeksactiviteit heeft een omzet van 250, waarvan 60% 

kwalificerend is bekostigd. De totale omzet van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten 

bedraagt 550, terwijl 375 (< 70%) kwalificerend is bekostigd. Deze instelling kan de 

subjectvrijstelling niet benutten omdat het onderwijs en onderzoek gezamenlijk niet 

voldoende uit publieke middelen wordt bekostigd. Voor deze instelling is evenwel de 

objectvrijstelling van toepassing op de voordelen uit de onderwijsactiviteit, die (onderdeel 

van) een onderneming vormt. Die is immers wel voor meer dan 70% kwalificerend bekostigd. 

Dat betekent dat de resultaten uit de overige activiteiten en de onderzoeksactiviteiten bij dit 

lichaam op reguliere wijze in de heffing van vennootschapsbelasting worden betrokken, 

gezien het feit dat zij als (onderdeel van een) onderneming kwalificeren.  

 

De tekst van de in het voorgestelde artikel 8g, eerste lid, van de Wet Vpb 1989 opgenomen 

objectvrijstelling lijkt overigens ongelukkigerwijs wat te beperkt te zijn vormgegeven. Deze 

vormgeving leidt ertoe dat alleen voordelen uit als academisch ziekenhuis verrichte 

activiteiten als bedoeld in artikel 6b, eerste lid, van de Wet Vpb 1969 bij het bepalen van de 

winst buiten aanmerking blijven. Dit is niet in lijn met doel en strekking van deze 

objectvrijstelling. Ik ben dan ook voornemens vooruitlopend op een wetswijziging deze 

zinsnede ruim uit te leggen, zodat bij het bepalen van de winst voordelen uit als academisch 

ziekenhuis verrichte activiteiten als bedoeld in artikel 6b, eerste lid, onderdeel a, van de Wet 

Vpb 1969 alsmede voordelen uit activiteiten als bedoeld in artikel 6b, eerste lid, onderdeel 

b, van die wet buiten aanmerking blijven.  

De vraag van de leden van de fractie van het CDA of inkomsten uit nevenactiviteiten onder 

de onderwijsvrijstelling zijn vrijgesteld zolang deze binnen de 10%-marge blijven, kan 

bevestigend worden beantwoord. Zodra echter de 10%-marge wordt overschreden, is de 

subjectieve vrijstelling niet meer van toepassing en wordt het lichaam in beginsel 

vennootschapsbelastingplichtig. Wel kan dan nog de objectvrijstelling van toepassing zijn, 

maar de nevenactiviteiten vallen daar niet onder. 
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2.5.3 Zeehavenbeheerders 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 26-27 

 

5.3. Zeehavenbeheerders  

 

Ten slotte wordt in dit wetsvoorstel voorzien in een tijdelijke vrijstelling voor vijf met naam 

genoemde indirecte overheidsondernemingen en één met naam genoemde directe 

overheidsonderneming. Het gaat om Groningen Seaports N.V., Havenbedrijf Amsterdam 

N.V., Havenbedrijf Rotterdam N.V., Havenschap Moerdijk, N.V. Port of Den Helder en 

Zeeland Seaports N.V. Voor deze zes havenondernemingen is een gelijk Europees speelveld 

van belang. Het kabinet heeft de positie van de Nederlandse zeehavens om die reden 

aangekaart bij de Commissie. Ook in het Europese parlement zijn vragen gesteld over de 

positie van zeehavens.121 Naar aanleiding van die vragen heeft de Commissie laten weten 

dat haar onderzoek (waarvan geen resultaten worden gepubliceerd) aanleiding heeft 

gegeven om in enkele gevallen nader te onderzoeken of sprake is van staatssteun.122 De 

Commissie heeft vervolgens op 9 juli 2014 laten weten dat zij andere lidstaten heeft 

bevraagd over de wijze waarop in die betreffende lidstaten met zeehavens wordt 

omgegaan.123 Dit sterkt het kabinet in de gedachte dat het kabinet en de Commissie 

uiteindelijk hetzelfde doel voor ogen hebben. In afwachting van het vervolg worden 

genoemde havenondernemingen als gevolg van een specifieke, tijdelijke vrijstelling niet 

geraakt door de in dit wetsvoorstel vervatte modernisering van de 

vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen. Gezien het met de Commissie 

gedeelde doel van een gelijk Europees speelveld vervalt de noodzaak voor de 

uitzonderingspositie voor genoemde havenondernemingen op termijn. In dit wetsvoorstel is 

daarom bepaald dat de uitzonderingspositie voor deze zes havenondernemingen op een bij 

koninklijk besluit te bepalen tijdstip vervalt, waarna ook zij onder het gemoderniseerde, 

reguliere systeem voor overheidsondernemingen zullen vallen. 

  

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 31-32 

 

Zeehavenbeheerders 

 

Ten aanzien van de zeehavenbeheerders benadrukken de leden van de fractie van de VVD 

dat een gelijk Europees speelveld van groot belang is en deze leden vragen daarbij of met 

zekerheid gezegd kan worden dat het kabinet en de EC hetzelfde doel voor ogen hebben. 

Deze leden vragen daarbij tevens hoe het recente contact daarover met de EC is geweest. 

Het kabinet streeft naar een gelijk speelveld in de vennootschapsbelasting voor private 

ondernemingen en overheidsondernemingen, waaronder ook de zeehavenbeheerders 

vallen. Doordat zeehavenbeheerders vooral internationaal concurreren en het beeld bestaat 

dat de buitenlandse concurrenten van de Nederlandse zeehavenbeheerders feitelijk geen 

belasting naar de winst betalen, heeft het kabinet gemeend om vanuit het oogpunt van een 
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  Het lid van het Europees parlement Wortmann (CDA) heeft vragen gesteld aan Commissaris Almunia 

(raadpleegbaar via navolgende link: http://www.europarl.europa.eu/sides/g etDoc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014–000552%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fNL&language=NL). 
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  Het antwoord van Commissaris Almunia is raadpleegbaar via navolgende link: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014–000552&language=NL. 
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  Het persbericht is raadpleegbaar via navolgende link: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

794_en.htm 
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gelijk speelveld een tijdelijke vrijstelling op te moeten nemen. Ook de EC onderschrijft het 

belang van dit gelijke speelveld voor zeehavenbeheerders zoals ook met zoveel woorden is 

gezegd door voormalig Eurocommissaris Almunia in het persbericht van 9 juli 2014124. Het 

kabinet is er daarom van overtuigd dat het kabinet en de EC hetzelfde doel voor ogen 

hebben, namelijk een gelijk speelveld voor zeehavenbeheerders in Europa waarin ook 

zeehavenbeheerders belasting betalen naar de winst. De EC heeft echter, zoals gezegd, 

aanzienlijke bezwaren tegen de tijdelijke vrijstelling voor zeehavenbeheerders die het 

kabinet heeft opgenomen in het wetsvoorstel. Zij acht het niet aan een lidstaat om op eigen 

initiatief te constateren dat sprake is van een ongelijk speelveld en daar eenzijdig nationale 

maatregelen aan te verbinden. Het kabinet blijft hierover de komende periode in gesprek 

met de EC. Het spreekt voor zich dat ik uw Kamer – dit ook in reactie op een opmerking van 

de leden van de fractie van de VVD – op de hoogte houdt van die ontwikkelingen.  

De leden van de fractie van de PvdA refereren aan het door de EC gestarte horizontale 

onderzoek naar staatssteun aan zeehavenbeheerders en vragen wanneer hiervan de 

resultaten kunnen worden verwacht en waarom het onderzoek aanleiding is tot hoop op een 

goede afloop. De EC heeft naar aanleiding van vragen van het Europees parlement 

aangegeven dat het onderzoek geen publieke consultatie vormt en dat de EC niet 

voornemens is om de uitkomsten te publiceren.125 Pas als de bevindingen uit dit onderzoek 

leiden tot formele stappen zal duidelijk zijn ten aanzien van welke lidstaten welke zorgen 

leven. Bij dergelijke formele stappen kan gedacht worden aan het starten van formele 

onderzoeksprocedures in verschillende lidstaten, al dan niet voorafgegaan door een 

voorstel tot het nemen van dienstige maatregelen. De EC heeft echter al wel laten weten 

dat zij zorgen heeft geuit richting Frankrijk en België, alsmede nadere vragen heeft gesteld 

aan Duitsland. In die landen zijn de belangrijkste concurrenten van de Nederlandse 

zeehavenbeheerders gevestigd. De uitlatingen in dezen van de EC geven hoop dat zij 

voortvarend te werk gaat om te komen tot een gelijk speelveld voor zeehavenbeheerders in 

Europa op alle relevante aspecten. 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p.  25 

 

Staatssecretaris Wiebes: (…) 

De zeehavens. Het is fijn om over een onderwerp te spreken waarover wij zo eendrachtig 

zijn. De Nederlandse zeehavens moeten fair behandeld worden. Ook ik heb van de 

zeehavens begrepen dat zij niet ten principale bezwaar hebben tegen afdracht van Vpb, 

maar zij willen wel gelijke monniken gelijke kappen. Dat is een zeer redelijke eis. De stellige 

overtuiging is dat het de Commissie uiteindelijk zal lukken om eenzelfde belastingplicht op 

alle zeehavens te laten rusten. Dat is geruststellend voor de lange termijn. Dan worden de 

zeehavens gelijk behandeld. Er zou wel een faseverschil kunnen optreden. Nederland is nu 

aan de beurt. Bij andere landen lopen soortgelijke onderzoeken en aanmaningen. Er kan 

zorg zijn dat de Vpb-plicht voor havens in Nederland eerder ingaat dan in andere landen. Als 

wij dit nu niet zouden doen, zou de Commissie ons op een gegeven moment op de vingers 

kunnen tikken en correctie kunnen eisen. Dan kun je daar maar beter in meegaan, want 

vanaf dat moment is het niet heffen van Vpb analoog aan het verlenen van staatssteun die 

ook kan worden teruggevorderd. Dat zou niet prettig zijn. Het is mogelijk dat andere landen 

nog niet zo ver zijn met hun zeehavens. Ik beschouw de oproepen tot fermheid als een 

aanmaning om er bij de Commissie nog eens maar ook steeds weer op aan te dringen dat 
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  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14–794_en.htm. 
125

  Dit heeft Commissaris Almunia aangegeven naar aanleiding van vragen die zijn gesteld door het lid van het 

Europees parlement Wortmann (CDA) en is raadpleegbaar via navolgende link: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014–000552&language=NL. 
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timing van de invoering van de Vpb-plicht voor zeehavens in alle landen parallel moet lopen. 

Als Nederland eerder aan de beurt is, zouden wij op dit ene punt toch weer het braafste 

jongetje van de klas zijn, terwijl wij ons juist hadden voorgenomen om eens flink van dit 

imago af te komen. Ik beschouw de opmerkingen hierover dus als een aanmoediging. Er zijn 

geen vragen gesteld. Ik heb de betogen van de woordvoerders over zeehavens met groot 

plezier aangehoord.  

 

De heer Van Vliet (Van Vliet): Ik had er wel een vraagje over gesteld, namelijk of die lijst van 

zeehavens nog wordt uitgebreid.  

 

Staatssecretaris Wiebes: Ik heb daar nu geen antwoord op. Ik noteer deze vraag even. 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 37  

 

Staatssecretaris Wiebes: (…) De lijst van zeehavenbedrijven wordt niet uitgebreid, behalve 

als er nog een zeehaven wordt toegevoegd. Het is een limitatieve lijst. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 23-24 

 

De leden van de fractie van de SP vragen naar het jaargemiddelde belastbaar bedrag voor 

de vennootschapsbelasting en de daarmee corresponderende te betalen 

vennootschapsbelasting voor de zeehavenbeheerders in enkele hoogconjuncturele (2004–

2007) en laagconjuncturele (2009–2012) jaren. Het kabinet beschikt niet over een dergelijk 

overzicht. Naar aanleiding van de inventarisatie- en consultatiegesprekken, waarbij ook met 

de zeehavenbeheerders is gesproken, is naar voren gekomen dat de gezamenlijke winsten 

van de zeehavenbeheerders in 2012 circa € 250 miljoen bedragen en dat het grootste deel 

daarvan werd gerealiseerd door HbR.  

Naar verwachting zal echter de op basis van goedkoopmansgebruik te bepalen fiscale winst 

afwijken van de commerciële winst zoals deze uit de commerciële cijfers blijkt. Onder meer 

op het gebied van reserves, voorzieningen en afschrijvingen zijn grote verschillen mogelijk 

tussen commerciële en fiscale cijfers. Bovendien is mogelijk een deel van de fiscale winst 

van de zeehavenbeheerders vrijgesteld van vennootschapsbelasting op basis van een of 

meerdere van de algemene vrijstellingen. Een inventarisatie van de openbaar beschikbare 

commerciële gegevens van deze zeehavenbeheerders geeft derhalve geen reëel beeld van 

de fiscale winst en de te betalen vennootschapsbelasting.  

 

De leden van de fractie van de SP ontgaat de logica van een vrijstelling voor 

zeehavenbeheerders. De leden vragen waarom het kabinet van mening is dat de vanaf 1 

januari 2016 onrechtmatig genoten staatssteun niet behoeft te worden teruggevorderd en 

of de zeehavenbeheerders er goed aan zouden doen om een reservering te treffen voor een 

eventuele terugvordering.  

De logica van een vrijstelling voor zeehavenbeheerders is gelegen in het beeld dat de 

zeehavenbeheerders in de ons omringende lidstaten materieel ook geen belasting naar de 

winst betalen. Dat beeld wordt versterkt door uitlatingen van de EC1262. Indien alleen de 

Nederlandse zeehavenbeheerders door de EC verplicht worden om met ingang van 1 januari 

2016 vennootschapsbelasting te gaan betalen, lijkt dit strijdig met het gelijke speelveld 

voor de zeehavenbeheerders in de EU. Het verbieden van staatssteun is nu juist gericht op 

het realiseren van een gelijke speelveld en het voorkomen van oneerlijke concurrentie.  
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  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14–794_nl.htm. 
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Hoewel de EC nog geen formeel standpunt heeft ingenomen ten aanzien van de vrijstelling 

voor zeehavenbeheerders, valt uit uitlatingen van de EC op te maken dat de vrijstelling in 

haar huidige vorm zeer waarschijnlijk niet op instemming kan rekenen. Met de EC zal 

desondanks het gesprek worden aangegaan over de houdbaarheid van de tijdelijke 

vrijstelling voor zeehavenbeheerders.  

Overigens ontstaat alleen een risico van terugvordering als de EC formeel van mening is dat 

een vrijstelling voor zeehavenbeheerders na 1 januari 2016 onrechtmatig en onverenigbaar 

is. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 26-27 

 

De leden van de fractie van de SP merken op dat de vrijstelling voor zeehavenbeheerders bij 

koninklijk besluit komt te vervallen en vragen naar het tijdstip dat het kabinet daarvoor voor 

ogen heeft. Zij vragen daarbij tevens of de rechtszekerheid niet gediend zou zijn met een 

tijdspanne voor dit overgangsrecht. De Nederlandse zeehavenbeheerders zijn 

overheidsondernemingen en concurreren op een internationaal speelveld met de 

zeehavenbeheerders in andere lidstaten (en in beperkte mate met elkaar). Het beeld bestaat 

dat de zeehavenbeheerders in de ons omringende lidstaten feitelijk geen belastingheffing 

naar de winst betalen. Met de in dit wetsvoorstel opgenomen vrijstelling voor 

zeehavenbeheerders wordt derhalve voor de zeehavenbeheerders een gelijk speelveld 

behouden. Gelet op het huidige uitgangspunt dat overheidsondernemingen in beginsel niet 

vennootschapsbelastingplichtig zijn, zijn zij op dit moment namelijk ook niet 

vennootschapsbelastingplichtig. Met de voorgestelde vrijstelling voor zeehavenbeheerders 

wordt materieel de huidige situatie ten aanzien van de vennootschapsbelastingplicht voor 

de Nederlandse zeehavenbeheerders voortgezet. De vrijstelling voor zeehavenbeheerders is 

tijdelijk omdat deze, op het moment dat de zeehavenbeheerders in – in ieder geval – de ons 

omringende landen ook aan een belastingheffing naar de winst worden onderworpen, kan 

komen te vervallen. Indien de voorgestelde vrijstelling voor zeehavenbeheerders dan niet 

zou komen te vervallen, zou vanaf dat moment op het gebied van de belastingheffing naar 

de winst juist een ongelijk speelveld ontstaan. Het is op dit moment niet duidelijk wanneer 

de zeehavenbeheerders in de ons omringende landen aan een belastingheffing naar de 

winst zullen zijn onderworpen. Dit is afhankelijk van de desbetreffende lidstaten en de EC. 

Vanwege deze onzekerheid is ervoor gekozen om het artikel dat de vrijstelling voor 

zeehavenbeheerders laat vervallen, in werking te laten treden per koninklijk besluit 

waardoor snel op ontwikkelingen op dit gebied kan worden geanticipeerd. Bij het vervallen 

van deze vrijstelling zou, wat het kabinet betreft, tevens een periode geboden moeten 

worden waarin de zeehavenbeheerders zich kunnen voorbereiden. Gelet op de omvang en 

vormgeving van hun organisaties lijkt het vanuit administratief oogpunt niet wenselijk om 

de zeehavenbeheerders van de ene op de andere dag te confronteren met een 

vennootschapsbelastingplicht. 

 

2.6 Consultatie 
 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 27-31 

 

6. Consultatie  

 

Gedurende een periode van vier weken (van 14 april 2014 tot en met 12 mei 2014) heeft 

een internetconsultatie betreffende het conceptwetsvoorstel modernisering 

vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen opengestaan. Eenieder kon 

Vervallen vrijstelling 
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door deze internetconsultatie een reactie geven op het conceptwetsvoorstel, 

onzorgvuldigheden signaleren en voorstellen doen voor aanvullingen. De reactie kon 

bestaan uit het beantwoorden van zeven open vragen, maar het was ook mogelijk een meer 

algemene reactie te geven. Daarnaast bestond voor belangstellenden de keuze om de 

reactie al dan niet openbaar te maken.  

 

6.1. Reacties op de internetconsultatie  

 

Op de internetconsultatie127 zijn in totaal 30 reacties binnengekomen, waarvan 15 

openbaar. De reacties zijn afkomstig van koepel- en belangenorganisaties (5), particulieren 

(11) en overheden (14).  

 

Daarnaast zijn in april en mei 2014 op ambtelijk niveau consultatiegesprekken gevoerd met 

belanghebbenden. Deze gesprekken waren een vervolg op de eerder in deze memorie 

genoemde, eveneens op ambtelijk niveau gevoerde, inventarisatiegesprekken die in 2013 

hebben plaatsgevonden. Hierop wordt verder ingegaan in paragraaf 6.2.  

 

De reacties op de internetconsultatie geven het volgende beeld: 

- Uit de internetconsultatie blijkt in het bijzonder dat er grote zorgen bestaan over de 

toename van de administratieve lasten die het wetsvoorstel met zich brengt. Vooral 

door de inhoud en de vormgeving van de vrijstellingen wordt in een groot aantal 

reacties de zorg geuit dat de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor 

overheidsondernemingen tot een zodanige verzwaring van de administratieve lasten 

leidt dat deze niet opweegt tegen het met de vrijstellingen te bereiken effect. Daarnaast 

zorgt de introductie van een aantal open normen voor onzekerheid over de wijze 

waarop die normen in de praktijk zullen worden ingevuld. Als voorbeelden kunnen 

worden genoemd de reikwijdte van het begrip «overheidstaak» en van het begrip 

«evenredigheid».  

- In een groot aantal reacties wordt de voorkeur uitgesproken voor een systematiek 

waarin een keuzemogelijkheid aan de belastingplichtige wordt geboden om de 

belastingplicht te leggen op het niveau van de publiekrechtelijke rechtspersoon of op 

het niveau van de afzonderlijke ondernemingen van de publiekrechtelijke 

rechtspersoon. Indien dit niet mogelijk is, wordt in de reacties de voorkeur gegeven aan 

het belasten op het niveau van de publiekrechtelijke rechtspersoon (voor zover een 

onderneming wordt gedreven).  

- De grens van € 15.000, die in de geconsulteerde conceptwettekst wordt gehanteerd bij 

de toepassing van de algemene vrijstellingen en de onderwijsvrijstelling, is volgens veel 

reacties te laag. Veel geconsulteerden geven aan deze grens snel te passeren, waardoor 

de vrijstelling niet kan worden toegepast ook als de niet-vrijgestelde activiteiten minder 

dan 10% van het totaal bedragen. Belastingplichtigen worden hierdoor volledig 

belastingplichtig (ook voor in beginsel vrij te stellen activiteiten) en kunnen op grond 

van de geconsulteerde conceptwettekst slechts op verzoek gebruikmaken van een 

partiële vrijstelling. In sommige reacties wordt gesuggereerd om aan te sluiten bij de 

de-minimisvrijstelling voor staatssteun. In andere reacties wordt aangegeven dat alleen 

een procentuele grens voldoende dient te zijn. In weer andere reacties wordt het 

standpunt ingenomen dat iedere vrijstelling voor kleine winsten onterecht is, omdat dat 

bijvoorbeeld bij private bv's en nv's ook niet aan de orde is.  

- In veel reacties wordt duidelijk gemaakt dat men graag een verdere invulling zou willen 

zien van het begrip overheidstaak. De belanghebbenden die dit punt hebben 
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  De openbare reacties en de geconsulteerde conceptwettekst en conceptmemorie van toelichting zijn terug 

te vinden op: http://www.internetconsultatie.nl/vpbplichtoverheidsondernemingen. 
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opgebracht, voorzien zonder nadere invulling langdurige discussies met de 

Belastingdienst en een aanzienlijke stijging van de administratieve lasten.  

- De eis «invloed op de dagelijkse bedrijfsvoering» bij de samenwerkingsvrijstelling is, zo 

blijkt uit een aantal reacties, onduidelijk. Veel belanghebbenden vragen zich af wat 

hiermee wordt bedoeld. Door deze eis kan het zijn dat een gemeenschappelijke regeling 

in de vorm van een centrumgemeenteconstructie niet onder de vrijstelling zou vallen.  

- De bekostigingseis die in de geconsulteerde conceptwettekst wordt gesteld bij de 

onderwijsvrijstelling is, blijkens enkele reacties, niet ruim genoeg. In de geconsulteerde 

wettekst komt onderwijs of onderzoek alleen voor de vrijstelling in aanmerking als het 

onderwijs of het onderzoek voor ten minste 90% wordt bekostigd door het Rijk. 

Bekostiging door bijvoorbeeld medeoverheden, de Europese Unie of de NWO telt niet 

mee. Daarnaast wordt het criterium dat de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten ten 

minste 90% van de totale activiteiten moeten bedragen om voor de subjectieve 

vrijstelling in aanmerking te komen in die reacties als (te) stringent ervaren.  

- In enkele reacties wordt het standpunt ingenomen dat artikel 9, eerste lid, onderdeel f, 

van de Wet Vpb 1969 moet worden gemoderniseerd. Immers, alleen directe 

overheidsondernemingen krijgen de mogelijkheid om 4% van het vermogen als kosten in 

aftrek te brengen. Andere belastingplichtigen mogen dit niet. Een meer eenvormige 

einduitkomst voor overheidsondernemingen en niet-overheidsondernemingen zou 

volgens die reacties gewenst zijn. Het zou volgens sommigen wel de voorkeur verdienen 

te voorzien in een regeling, waarbij bijvoorbeeld een forfaitaire verhouding tussen eigen 

en vreemd vermogen wordt aangenomen.  

 

6.2. Consultatiegesprekken  

 

In 2013 is, zoals eerder opgemerkt, een aantal inventarisatiegesprekken gevoerd met 

belanghebbenden. Als vervolg daarop zijn er met hen gedurende de 

internetconsultatieperiode op ambtelijk niveau consultatiegesprekken gevoerd.  

 

Er is gesproken met de volgende ministeries128:  

- Ministerie van Binnenlandse Zaken;  

- Ministerie van Economische Zaken tezamen met het kennisinstituut TNO, het Nationaal 

Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en Staatsbosbeheer;  

- Ministerie van Financiën tezamen met de Belastingdienst en De Nederlandsche Bank 

N.V.;  

- Ministerie van Infrastructuur en Milieu;  

- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;  

- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;  

- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;  

- Ministerie van Algemene Zaken;  

- Ministerie van Defensie;  

- Ministerie van Veiligheid en Justitie.  

 

Tevens is er gesproken met een aantal koepel- en belangenorganisaties: 

- Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement (NVRD);  

- Het collectief voor afvalmanagement, de coöperatieve vereniging Midwaste;  
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  Tijdens de inventarisatieronde is niet gesproken met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij dit 

ministerie bestond ook geen behoefte aan een consultatiegesprek. 
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- Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) tezamen met de gemeenten Amsterdam, 

Rotterdam, Den Haag, Hengelo, Utrecht, Eindhoven, Westland en Emmen129;  

- Nederlandse federatie van Universitair Medische Centra (NFU);  

- Vereniging van Universiteiten (VSNU);  

- Brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie (Cedris);  

- Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland;  

- Interprovinciaal Overleg (IPO) tezamen met de provincies Noord-Holland, Gelderland en 

Flevoland;  

- Unie van Waterschappen (UvW);  

- Register Belastingadviseurs (RB);  

- Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).  

 

Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden met: 

- Provincie Noord-Brabant;  

- Havenbedrijven (Havenbedrijf Rotterdam N.V., Havenbedrijf Amsterdam N.V., Zeeland 

Seaports N.V. en Havenschap Moerdijk)130;  

- N.V. Westerscheldetunnel.  

 

Tijdens de consultatiegesprekken is meer duidelijkheid verkregen over de uitwerking van het 

consultatiewetsvoorstel in de praktijk. In deze gesprekken zijn de verschillende 

organisatievormen die bij de gesprekspartners voorkomen, verder verhelderd ten opzichte 

van het al op basis van de in 2013 gevoerde inventarisatiegesprekken bestaande beeld en is 

vanuit die optiek commentaar op het conceptwetsvoorstel geleverd. De hiervoor in 

paragraaf 6.1 samengevatte punten zijn ook in de consultatiegesprekken aan de orde 

gesteld en bevestigd. In het onderstaande wordt daarom enkel ingegaan op additionele 

punten die in een of meerdere consultatiegesprekken aan de orde zijn gekomen:  

- De eis «naar rato delen in positieve en negatieve resultaten» bij de 

samenwerkingsvrijstelling is voor nv’s en bv’s lastig te hanteren aangezien 

aandeelhouders van die nv’s en bv’s bij negatieve resultaten niet verplicht kunnen 

worden om bij te storten. Hun aandeel in de negatieve resultaten is immers beperkt tot 

de omvang van hun kapitaaldeelname.  

- Het zou mogelijk moeten zijn dat publiekrechtelijke rechtspersonen met «hun» 

ondernemingen of privaatrechtelijke overheidslichamen een fiscale eenheid kunnen 

vormen. Hierdoor kunnen alle onderlinge transacties wegvallen en kunnen winsten en 

verliezen onderling worden verrekend.  

- De N.V. Port of Den Helder is in de geconsulteerde wettekst niet genoemd in de 

vrijstelling voor zeehavenbedrijven.  

- Om herstructureringen bij gemeenten te vergemakkelijken waarbij onroerend goed 

juridisch van eigenaar wisselt maar desalniettemin binnen de «eigen» kring blijft, zou 

een (tijdelijke) overdrachtsbelastingfaciliteit gewenst zijn.  

- De in de geconsulteerde wettekst opgenomen vrijstelling voor academische 

ziekenhuizen is beperkter dan de zorgvrijstelling. De zorgvrijstelling kent een 10%-

marge waardoor de winst van bepaalde commerciële activiteiten buiten de heffing kan 

blijven. De vrijstelling voor academische ziekenhuizen kent deze marge niet.  

- Het onderwijs en het onderzoek dat academische ziekenhuizen geven of verrichten, zou 

niet onder de in de geconsulteerde wettekst opgenomen onderwijsvrijstelling moeten 
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  Tijdens de inventarisatieronde is ook gesproken met de gemeente Littenseradiel. De gemeente 

Littenseradiel had geen behoefte om deel te nemen aan een consultatiegesprek. 
130

  Havenbedrijf Rotterdam N.V., Havenbedrijf Aamsterdam N.V. en Havenschap Moerdijk hebben 

deelgenomen aan een inventarisatiebespreking. Zeeland Seaporst N.V. en Groningen Seaports N.V. hebben 

zich tijdens deze inventarisatiebespreking laten vertegenwoordigen. 
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vallen, maar zou moeten worden meegenomen in de vrijstelling voor academische 

ziekenhuizen.  

- Valorisatie (kennisdeling) behoort tot de wettelijke taak «onderzoek» en zou zodoende 

mee moeten lopen in de vrijstelling voor academische ziekenhuizen en de 

onderwijsvrijstelling.  

- In het conceptwetsvoorstel en de toelichting daarop wordt niets opgemerkt over de 

uitgangspunten die worden gehanteerd bij de op te stellen openingsbalans.  

 

6.3. Herzieningen naar aanleiding van de consultatie  

 

Mede naar aanleiding van de reacties op de internetconsultatie en de consultatiegesprekken 

is het wetsvoorstel aanzienlijk gewijzigd. Al deze wijzigingen beperken de toename van de 

administratieve lasten en uitvoeringskosten ten opzichte van het geconsulteerde 

conceptwetsvoorstel. Daarnaast is de toelichting aangevuld en verduidelijkt. Hierna wordt 

ingegaan op de belangrijkste wijzigingen die in het wetsvoorstel zijn doorgevoerd ten 

opzichte van het conceptwetsvoorstel dat ter consultatie op internet is aangeboden.  

- In plaats van de afzonderlijke directe overheidsonderneming is de publiekrechtelijke 

rechtspersoon belastingplichtig voor zover een onderneming wordt gedreven. Voorts is 

er een fictie opgenomen als gevolg waarvan alle ondernemingen van een 

publiekrechtelijke rechtspersoon, met uitzondering van de Staat, geacht worden 

tezamen één onderneming te vormen. Winsten en verliezen kunnen hierdoor, anders 

dan in de geconsulteerde conceptwettekst, onderling worden verrekend. Ook kunnen tot 

het ondernemingsvermogen behorende vermogensbestanddelen in beginsel zonder 

fiscale consequenties worden verschoven tussen de tot belastingplicht leidende 

ondernemingen van eenzelfde publiekrechtelijke rechtspersoon. Het aantal als gevolg 

van dit wetsvoorstel nieuwe belastingplichtigen neemt flink af in vergelijking met het 

consultatiewetsvoorstel.  

- Voor wat betreft de Staat blijft de belastingplicht in beginsel rusten op het niveau van 

de ondernemingen. Verder is voorzien in een regeling waardoor ondernemingen van 

hetzelfde ministerie worden aangemerkt als één onderneming gedreven door de Staat. 

Hierdoor wordt feitelijk bereikt dat per ministerie aangifte wordt gedaan en dat winsten 

en verliezen van ondernemingen binnen dat ministerie onderling kunnen worden 

verrekend. Ook kunnen vermogensbestanddelen zonder fiscale consequenties worden 

verschoven tussen de belaste ondernemingen van eenzelfde ministerie.  

- De algemene vrijstellingen waren in het conceptwetsvoorstel vormgegeven als 

subjectvrijstelling. Deze vrijstellingen waren in beginsel van rechtswege van toepassing, 

indien werd voldaan aan het «uitsluitend of nagenoeg uitsluitend»-criterium en als de 

begrenzing van € 15.000 niet werd overschreden. Was dan niet het geval dan moest 

worden verzocht om toepassing van de partiële vrijstelling. De in het geconsulteerde 

conceptwetsvoorstel opgenomen systematiek wordt verlaten. De algemene 

vrijstellingen zijn in het onderhavige wetsvoorstel vormgegeven als objectvrijstelling en 

gelden van rechtswege voor winst uit vrij te stellen activiteiten.  

- De toepassing van de algemene vrijstellingen is niet meer afhankelijk van de vraag of de 

activiteiten worden verricht voor een belastingplichtig deel van een publiekrechtelijke 

rechtspersoon of een privaatrechtelijk overheidslichaam van die publiekrechtelijke 

rechtspersoon. De samenwerkingsvrijstelling is wel afhankelijk van de vraag of de voor 

de participant verrichte activiteit, als deze activiteit door de participant zou zijn 

verricht, niet tot belastingplicht zou hebben geleid of zou zijn vrijgesteld.  

- De onderwijsvrijstelling is aangepast. Ten eerste is de bekostigingseis verruimd tot 

publieke bekostiging zodat nu ook de bekostiging door de EU, de gemeenten, het NWO 

en vergelijkbare bekostigingen kwalificeert. Ten tweede is de vrije bekostigingsruimte 

verhoogd van 10% naar 30%. Daarnaast is expliciet opgenomen dat wettelijk 

inschrijvings- en collegegeld, lesgeld en van algemeen nut beogende instellingen 
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ontvangen bijdragen waarvoor geen dan wel een marginale contractuele tegenprestatie 

wordt gevraagd buiten de vrije ruimte vallen. Verder is in de memorie van toelichting 

aangegeven dat kennisvalorisatie een onlosmakelijk deel vormt van de 

onderzoeksactiviteiten (dit heeft ook relevantie voor de vrijstelling voor academische 

ziekenhuizen).  

- In de memorie van toelichting is nader aandacht gegeven aan de begrippen «deelname 

aan het economische verkeer», «in concurrentie treden», «winststreven» en 

«overheidstaak en publiekrechtelijke bevoegdheid». Dit biedt de praktijk meer 

handvatten.  

- In de memorie van toelichting is de eis geschrapt dat «invloed op de dagelijkse 

bedrijfsvoering» voor toepassing van de samenwerkingsvrijstelling noodzakelijk is. 

Daarnaast is in het wetsvoorstel opgenomen dat bij een samenwerkingsverband sprake 

moet zijn van «naar evenredigheid van de afname van de activiteiten bijdragen in de 

kosten van het samenwerkingsverband».  

- In de memorie van toelichting is geschrapt dat onderwijs en onderzoek dat wordt 

verricht door een academisch ziekenhuis onder de onderwijsvrijstelling vallen. Hierdoor 

geldt ook voor die activiteiten die eveneens als academisch ziekenhuis worden verricht 

de vrijstelling voor academische ziekenhuizen.  

- Ten slotte zijn in de memorie van toelichting passages toegevoegd waarin nader wordt 

ingegaan op de openingsbalans, op de algemene winstbepaling (waaronder toepassing 

van het «at arms length»-beginsel) en de vermogensetikettering.  

 

2.7 Administratieve lasten en uitvoeringskosten 
 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 31-32 

 

7. Administratieve lasten en uitvoeringskosten  

 

De modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen zal 

leiden tot een toename van de administratieve lasten voor bedrijven. Dit houdt verband met 

een toename van het aantal partijen dat voortaan aangifte zal moeten doen voor de 

vennootschapsbelasting.  

Er wordt, voor de administratieve lasten en de uitvoeringskosten, uitgegaan van omstreeks 

5000 entiteiten die vennootschapsbelastingplichtig worden. De toename van de 

administratieve lasten bedraagt in totaal naar verwachting € 6,5 miljoen structureel per 

jaar. Deze toename slaat nagenoeg geheel (dat wil zeggen voor bijna € 6 miljoen) neer bij 

medeoverheden en door medeoverheden beheerste privaatrechtelijke overheidslichamen. 

Het restant slaat neer bij de Staat en door de Staat beheerste privaatrechtelijke 

overheidslichamen.  

 

De gevolgen van dit wetsvoorstel voor de Belastingdienst zijn ingrijpend. Naast de hiervoor 

beschreven gevolgen voor de nieuwe groep vennootschapsbelastingplichtigen zijn er 

aanzienlijke uitvoeringsconsequenties. De maatregelen opgenomen in dit wetsvoorstel zijn, 

hoewel complex in de uitvoering, uitvoerbaar en handhaafbaar door de Belastingdienst. De 

uitvoeringskosten van de Belastingdienst zullen stijgen als gevolg van de toename van het 

aantal belastingplichtigen.  

Gegeven de massaliteit zal met deze belastingplichtigen in de beginjaren zo veel mogelijk 

groepsgewijs (voor)overleg plaatsvinden. Dit vergt ook van deze nieuwe groep een goede 

voorbereiding voordat men zich meldt voor (voor)overleg. Om het voorgaande in zo goed 

mogelijke banen te leiden is reeds met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het 

Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen een raamafspraak opgesteld. Daarin 
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is onder andere opgenomen dat alle partijen tot een effectieve en efficiënte werkwijze in 

verband met de implementatie van het wetsvoorstel wensen te komen met als doel de 

administratieve lasten van de medeoverheden en de uitvoeringskosten van de 

Belastingdienst zo veel mogelijk te beperken. Partijen hebben in de afspraak bovendien 

opgenomen bereid te zijn zich constructief op te stellen en om een plan van aanpak met 

tijdpad op te stellen om genoemde doelstellingen te halen. Bij de invulling van het plan van 

aanpak zullen onder meer, door middel van het opstellen van handreikingen, diverse 

vraagstukken geadresseerd worden welke van invloed zijn op het vaststellen van de omvang 

van de belastingplicht, de openingsbalans en de belastbare grondslag. Dit betekent echter 

niet dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie 

van Waterschappen zich conformeren aan dit wetsvoorstel. Zij behouden uiteraard de 

mogelijkheid om tijdens de parlementaire behandeling hun visie naar voren te brengen.  

De diverse (open) normen die in dit wetsvoorstel worden gehanteerd, zullen in de praktijk en 

jurisprudentie nader moeten worden ingekaderd. Het gaat dan specifiek om bijvoorbeeld de 

invulling van de begrippen «onderneming» en «overheidstaak» alsmede de toepassing van 

de vrijstellingen. Dit vergt zeker in de aanvangsfase een extra werklast voor de 

Belastingdienst. Na deze fase lopen de werkzaamheden in de reguliere behandeling van 

vennootschapsbelastingplichtigen. De extra uitvoeringskosten bedragen € 7,3 miljoen in 

2015 en nemen daarna af tot een structureel bedrag van € 6,6 miljoen per jaar. 

 

Tabel Uitvoeringskosten Vpb-plicht voor overheidsondernemingen (€ mln) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 Struc. 

Kosten 1,0 7,3 7,1 6,8 6,8 6,6 6,6 

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 32-34 

 

Administratieve lasten en uitvoeringskosten 

 

De leden van de fractie van de VVD vragen wat de toename van de uitvoeringskosten en de 

administratieve lasten daadwerkelijk gaat betekenen. Deze effecten zijn inherent aan het 

doel van dit wetsvoorstel, namelijk om een gelijk speelveld tussen private ondernemingen 

en overheidsondernemingen op het gebied van de vennootschapsbelasting te creëren. Om 

die reden zullen overheidsondernemingen moeten voldoen aan de bijbehorende 

administratieve verplichtingen, zoals het doen van aangifte en het inrichten van een 

administratie die dat mogelijk maakt. Door de Belastingdienst zal bovendien toezicht 

plaatsvinden op correcte naleving van de wettelijke bepalingen.  

 

De leden van de fractie van de PvdA vragen naar een uitsplitsing van de administratieve 

lasten naar categorie overheidsonderneming en of deze in verhouding staan tot de 

budgettaire opbrengst. In de memorie van toelichting is aangegeven dat de administratieve 

lasten nagenoeg geheel neerslaan bij medeoverheden (waaronder mede begrepen de door 

hen beheerste privaatrechtelijke overheidsondernemingen). Het is niet mogelijk om een 

nadere uitsplitsing te maken naar categorie overheidsonderneming. Overigens meen ik dat 

de hoogte van de administratieve lasten ten opzichte van de budgettaire opbrengst niet zo 

relevant is omdat het voorstel niet primair tot doel heeft een budgettaire opbrengst te 

genereren maar om een gelijk speelveld te creëren alsmede invulling te geven aan de 

dienstige maatregelen.  

 

De leden van de fractie van de SP vragen meer specifiek hoeveel de uitvoering van het 

onderhavige wetsvoorstel van de Belastingdienst vergt. Bovendien vragen deze leden hoe 
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tot de conclusie is gekomen dat de maatregelen uitvoerbaar en handhaafbaar zijn en wie 

hierbij betrokken is. De uitvoering en handhaving van de maatregelen in dit wetsvoorstel 

krijgt vorm door de geconcentreerde en gespecialiseerde inzet van twee teams Deze inzet 

wordt ingevuld door zowel externe werving als door inzet van bestaand personeel. Binnen 

de Belastingdienst zal de complete behandeling van de belastingplicht van 

overheidsondernemingen voor de vennootschapsbelasting, waaronder het (voor)overleg, 

toetsing van de aangifte en het vaststellen van de aanslagen door deze specialisten worden 

uitgevoerd. Met deze aanpak wordt een uniforme uitleg en uitvoering van de nieuwe 

wetgeving gewaarborgd.  

De Belastingdienst zet zijn handhavingscapaciteit zo efficiënt mogelijk in. Waar mogelijk 

wordt daartoe, in het kader van de in deze nota al eerder aangehaalde raamafspraken, op 

een praktische wijze invulling gegeven aan breed levende vraagstukken bij de decentrale 

overheden. Naar verwachting zal de gespecialiseerde inzet binnen de Belastingdienst 

gedurende acht jaar nodig zijn. Deze termijn is gebaseerd op de ervaringen met eerdere 

trajecten waarbij gehele of gedeeltelijke vennootschapsbelastingplicht werd geïntroduceerd, 

zoals bij de woningcorporaties. Na het onherroepelijk worden van de aanslag over het 

eerste jaar van vennootschapsbelastingplicht, wordt de behandeling overgedragen aan het 

reguliere behandelteam. De uitvoeringskosten lopen dus ook door nadat de specialisten een 

dossier hebben afgehandeld.  

Bij de totstandkoming van de uitvoeringsparagraaf in de toelichting zijn ook medewerkers 

van de Belastingdienst betrokken op wie de uitvoering en handhaving zal neerkomen. De 

verschillende bij de uitvoering betrokken dienstonderdelen hebben daarbij zoals gebruikelijk 

aangegeven welke taken zij als gevolg van het wetsvoorstel op zich af zien komen. In 

onderling overleg met een ieder die bij de uitvoeringsparagraaf betrokken is, is vervolgens 

tot de hiervoor weergegeven wijze van uitvoering van dit wetsvoorstel gekomen. Op die 

wijze worden de maatregelen uitvoerbaar en handhaafbaar geacht door de Belastingdienst.  

 

De leden van de fracties van het CDA, D66 en de SGP vragen naar een nadere 

onderbouwing van het effect voor de administratieve lasten. De leden van de fractie van de 

SP vragen tevens of het kabinet kan aangeven hoeveel medewerkers de (mede)overheden 

jaarlijks moeten vrijmaken als gevolg van dit wetsvoorstel. Bij de berekening van de 

verwachte administratieve lasten is uitgegaan van de beschikbare gegevens over de 

administratieve lasten van de vennootschapsbelasting voor ondernemingen. Hierbinnen 

wordt onderscheid gemaakt tussen gegevens voor kleine, middelgrote en grote 

belastingplichtigen. Voor de berekening is ervan uitgegaan dat in de onderhavige doelgroep 

zich relatief meer grote belastingplichtigen bevinden. Hiermee is nog geen uitspraak 

gedaan over de incidentele administratieve lasten die door dit wetsvoorstel worden 

veroorzaakt. Deze kosten komen daar nog bij en worden in het kader van de raamafspraken 

met de VNG, het IPO en de UvW nader inzichtelijk gemaakt. Over het totale aantal 

medewerkers dat met de toename van de administratieve last bij (mede)overheden is 

gemoeid, valt geen eenduidige uitspraak te doen. Dit is afhankelijk van de keuze van deze 

partijen hoe zij aan de aangifteplicht invulling willen geven.  

 

De leden van de fractie van het CDA vragen of Actal om advies is gevraagd over het 

onderhavige wetsvoorstel en zo nee, of aan Actal alsnog zal worden gevraagd om advies uit 

te brengen. In het algemeen kiest Actal zelf de onderwerpen waarover het advies uitbrengt, 

mede op basis van signalen uit de samenleving. Actal heeft die mogelijkheid hier niet benut. 

Het kabinet heeft ook de mogelijkheid om zelf advies te vragen over een onderwerp. Van die 

mogelijkheid is hier afgezien omdat het een maatregel betreft die mede voortvloeit uit het 

Europese recht, de EC Nederland veelvuldig tot spoed heeft gemaand en omdat een eerdere 

versie van het wetsvoorstel al voor internetconsultatie is gepubliceerd. Het kabinet heeft in 

onderhavige wetsvoorstel minder bewegingsruimte dan te doen gebruikelijk, noch in tijd, 

noch in beleidsvrijheid.  
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De leden van de fractie van het CDA vinden hoge administratieve lasten wrang als feitelijk 

geen vennootschapsbelasting is verschuldigd, bijvoorbeeld omdat een vrijstelling van 

toepassing is. De leden vragen daarom of het kabinet mogelijkheden ziet om de 

administratieve lasten voor vrijgestelde overheidsondernemingen te beperken. Een 

vennootschapsbelastingplicht leidt tot een administratieve last. Dit geldt voor zowel 

overheidsondernemingen als voor private ondernemingen. In geval van publiekrechtelijke 

rechtspersonen en stichtingen zal eerst afgebakend dienen te worden of er sprake is van 

een of meerdere ondernemingen. Indien echter geconcludeerd wordt dat een subjectieve 

vrijstelling van toepassing is, blijven de administratieve lasten in beginsel beperkt tot het 

constateren van een onderneming en het gedurende de jaren monitoren of de subjectieve 

vrijstelling nog van toepassing is. Ten aanzien van de objectieve vrijstelling is er naast de 

administratieve last die gepaard gaat met het constateren of sprake is van een onderneming 

ook de administratieve last van het constateren welk deel van het resultaat van de 

onderneming is toe te rekenen aan de vrij te stellen activiteit. Dit is inherent aan een 

objectvrijstelling zoals al bekend bij de deelnemingsvrijstelling. Er is geprobeerd de toename 

van de administratieve lasten als gevolg van dit wetsvoorstel zoveel mogelijk te beperken. 

De aanpassingen die zijn gedaan naar aanleiding van het conceptwetsvoorstel dat eerder dit 

jaar voor internetconsultatie beschikbaar is gemaakt, hebben daaraan bijgedragen. Ik zie 

geen mogelijkheden om deze administratieve lasten door middel van wetgeving verder te 

beperken zonder afbreuk te doen aan het streven naar een gelijk speelveld. De uitvoering 

biedt daar wellicht nog wel mogelijkheden toe, ook dat zal bij de verdere uitwerking van de 

reeds veelvuldig aangehaald raamafspraken verder aan bod komen. 

 

Motie van het lid Bashir 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 10 

Verworpen 

 

De Kamer, 

 

gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat het wetsvoorstel Vpb-plicht overheidsondernemingen voor enorme 

uitvoeringslasten zorgt bij overheidsbedrijven en de Belastingdienst;  

 

voorts overwegende dat door dit wetsvoorstel nog meer geld wordt rondgepompt; 

 

verzoekt de regering, het wetsvoorstel in te trekken, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 21    

 

Staatssecretaris Wiebes: Voorzitter. (…) 

De administratieve lasten vormen ook een element in de implementatie. In het voortraject is 

er via consultatie maar ook via gesprekken met de VNG al heel veel gedaan om de 

administratieve lasten terug te brengen. De administratieve lasten worden nu op 6,5 miljoen 

geraamd. Dit staat ook in de stukken. Op allerlei terreinen worden in het 

implementatietraject afspraken gemaakt met onze convenantpartners om te kijken of de 

administratieve lasten nog verder omlaag kunnen. De heren Groot en Koolmees hebben een 

aanleiding daarvoor genoemd. Als je weet dat een onderneming onder een vrijstelling valt, 

is het dan wel nodig om aangifte te doen? Dat is een goede vraag. Als je zeker bent van die 
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vrijstelling zou dat niet moeten hoeven. In het implementatietraject gaan wij kijken of dit op 

een of andere manier te bereiken is. Mocht dat niet lukken, dan is het een goed idee om te 

kijken of bij wet geregeld kan worden dat dit niet hoeft. Dat moet nog even worden bekeken, 

maar ik ben het met de heren Groot en Koolmees eens dat dit een zinvolle suggestie is om 

de administratieve lasten verder te beperken. Dit maakt onderdeel uit van het 

implementatietraject en de zoektocht naar de minste administratieve lasten. 

(…) 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 28-29 

 

Staatssecretaris Wiebes: (…) 

De heer Bashir vraagt naar het aantal aangiftes. Naar schatting zijn er ongeveer 5.000 

ondernemingen. Omdat er heel veel gebundeld mag worden, denken wij dat er veel minder 

aangiftes zullen zijn. De heer Van Vliet vroeg zich af of fiscale eenheden mochten worden 

gevormd en het antwoord op die vraag is ja.  

Tijdens de implementatie en in de eerste jaren zijn er 50 tot 60 mensen voor de uitvoering 

van deze wet nodig. De werving van die mensen loopt nu. Daarna wordt deze heffing aan de 

normale ondernemingenpraktijk toegevoegd. Dan zal het aantal controles niet hoger zijn 

dan bij de rest van de ondernemingen.  

 

De heer Van Vliet (Van Vliet): Is die fiscale eenheid straks ook mogelijk voor diverse 

publiekrechtelijke ondernemingen binnen een publiekrechtelijke rechtspersoon die allemaal 

separaat belastingplichtig worden?  

 

Staatssecretaris Wiebes: Ja, zij het dat er een onderscheid is tussen de directe en de 

indirecte ondernemingen. De directe mogen gezamenlijk in een keer aangifte voor die 

overheid doen. Bij indirecte ondernemingen is de gemeente aandeelhouder van een 

onderneming, bijvoorbeeld een bv. Die ondernemingen worden elk afzonderlijk 

belastingplichtig, maar mogen per belastingplichtige overheid gebundeld worden in een 

fiscale eenheid. Dit wordt gedaan om het aantal aangiftes te verminderen. Daarmee is er al 

enige verdiscontering van de voor- en nadelen binnen het stelsel, maar dan op een 

geoorloofde manier. Wat de heer Dijkgraaf bedoelde, gebeurt hier, maar dan op een 

geoorloofde manier.  

 

De heer Van Vliet (Van Vliet): Nog een keer ter verduidelijking, want mijn vraag ging alleen 

over directe overheidsbedrijven binnen één publiekrechtelijke rechtspersoon. In de memorie 

van toelichting lezen wij dat die allemaal separaat aangifte moeten doen.  

 

Staatssecretaris Wiebes: Nee, de gemeente heeft vijf activiteiten in directe zin die allemaal 

kwalificeren als ondernemer en zij moet die activiteiten in één aangifte bundelen.  

 

De heer Bashir (SP): De Staatssecretaris verwacht dat er minder dan 5.000 aangiftes zullen 

binnenkomen en er worden 50 tot 60 mensen aangenomen die dit werk gaan doen. Gaat dit 

ten koste van de huidige budgetten voor de Belastingdienst? Moet er meer bezuinigd 

worden om deze kosten te kunnen dragen?  

 

Staatssecretaris Wiebes: Er wordt niet meer bezuinigd, want dit is voorzien. Het is niet 

nieuw, want deze discussie loopt al meer dan tien jaar. Er is op gerekend. Er wordt wel 

beslag gelegd op capaciteit die ook voor andere werkzaamheden had kunnen worden 

ingezet. Op sommige terreinen loopt de Belastingdienst ook niet over van capaciteit. Een 

keuze om het niet doen, is er niet. De Belastingdienst moet handhaven ten aanzien van 

belastingplichtigen en dit zijn belastingplichtigen. Dit is een kerntaak van de 
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Belastingdienst. Er zijn belastingplichtigen bijgekomen, maar dat gebeurt aan een stuk 

door. Ik wijs op de groei van het aantal zzp'ers.  

 

De heer Bashir (SP): Dus kort samengevat: om dit wetsvoorstel uit te voeren zijn er 60 

mensen nodig, 25 personen voor de uitvoering en 35 voor de handhaving.  

 

Staatssecretaris Wiebes: In de aanloop is er meer personeel nodig dan op termijn. Wij willen 

voorkomen dat helderheid en de juiste constructies gaandeweg worden bereikt. Wij willen in 

het begin intensief de belastingplichtige overheden bijstaan en zo veel mogelijk helderheid 

verschaffen, zodat er al vanaf het begin een goede belastingpraktijk ontstaat. Daar heeft de 

heer Omtzigt ook toe opgeroepen. Dan hebben wij er later veel minder werk aan. De 

verwachting is dat dit na verloop van tijd gewoon meegenomen wordt in de reguliere 

praktijk. In het begin is het werk aanzienlijk intensiever dan daarna. Uiteindelijk zullen deze 

ondernemingen als normale ondernemingen worden behandeld, niets meer en niets minder.  

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 30-31 

 

De heer Bashir (SP): (…) Ik heb naar de uitvoeringstoets gevraagd. Is die voorgelegd aan de 

mensen die uitvoering en de handhaving straks op zich moeten nemen? Is het allemaal 

duidelijk voor die mensen? (…) Ik heb ook naar de uitvoeringskosten gevraagd. De VNG zegt 

dat die veel te laag zijn geschat. In plaats van het geschatte bedrag van 6,5 miljoen zou het 

om 13 miljoen gaan. 

 

Staatssecretaris Wiebes: (…) 

Dan de uitvoeringstoets. De Vpb-praktijk is niet nieuw. Er is dus ook geen nieuwe 

uitvoeringstoets gedaan. Wij heffen al jaren Vpb. Hier is alle aandacht naar de 

implementatie gegaan, want dat is een heel gedoe. Je hebt er ineens 5.000 ondernemingen 

bij die moeten nadenken over de vraag wat het verschil is tussen de opbrengsten en de 

kosten. Zij moeten dus nadenken over de vraag wat de kosten en de opbrengsten zijn en 

waar zij zich in het diagram bevinden. Daar zit de grote uitdaging. Het heffen van Vpb is een 

kerntaak van de Belastingdienst. 

(…) 

Het antwoord op de vraag naar de uitvoeringskosten houdt de heer Bashir van mij tegoed. 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 35-36 

 

De heer Bashir (SP): (…) 

Het wetsvoorstel strekt ertoe dat overheden belasting moeten gaan betalen aan de 

overheid. Bij te veel belastinginkomsten zullen de overheden gecompenseerd worden. 

Althans dat is de strekking van de motie die hopelijk wordt aangenomen. De 

Staatssecretaris heeft dat trouwens min of meer gezegd. Wij zien ook dat de 

Belastingdienst belasting moet gaan betalen aan de Belastingdienst. Er komen meer 

administratieve lasten en het is meer rondpompen van geld. Wij krijgen ingewikkelde 

wetgeving en overbodige kosten. Er moeten nu mensen bij de fiscus hiervoor aan de slag die 

ander, nuttig werk zouden kunnen doen. Ik noem handhaving en het innen van belasting. De 

Belastingdienst heeft al een hoge werkdruk. Kortom, wij hebben hier te maken met een 

wetsvoorstel dat eigenlijk niet nodig is. Brussel heeft niet aangegeven dat het expliciet om 

dit wetsvoorstel moet gaan. Daarom de volgende motie.  
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Motie 

  

De Kamer, 

 

gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat het wetsvoorstel Vpb-plicht overheidsondernemingen voor enorme 

uitvoeringslasten zorgt bij overheidsbedrijven en de Belastingdienst;  

 

voorts overwegende dat door dit wetsvoorstel nog meer geld wordt rondgepompt; 

 

verzoekt de regering, het wetsvoorstel in te trekken, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Bashir. Naar mij blijkt, wordt de 

indiening ervan voldoende ondersteund.  

Zij krijgt nr. 10 (34 003). 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 37  

 

Staatssecretaris Wiebes: (…) De VNG heeft berekend dat de uitvoeringskosten 13 miljoen 

zijn. Wij moeten op de standaardmanier met het gebruikelijke model berekenen wat de 

administratieve lasten zijn. De administratieve lasten zijn natuurlijk iets anders dan de 

uitvoeringskosten. De administratieve lasten worden op 6,5 miljoen berekend. Het lukt niet 

om daar andere methodieken voor te hanteren. 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 37  

 

Staatssecretaris Wiebes: (…) Ik moet deze motie ontraden.  

Hetzelfde geldt voor de motie van de heer Bashir, maar dat verwachtte hij natuurlijk al. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 4-5 

 

De leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA en de SP vragen naar de 

administratieve verplichtingen, in het bijzonder naar de aangifteverplichting en de 

administratieplicht, voor publiekrechtelijke rechtspersonen die geheel of gedeeltelijk 

objectief vrijgestelde activiteiten verrichten.  

 

Het kabinet onderschrijft het uitgangspunt van deze leden dat administratieve lasten zo veel 

mogelijk vermeden moeten worden en dat onvermijdelijke administratieve lasten zo veel 

mogelijk beperkt moeten worden. In het implementatietraject blijf ik mij daarvoor inzetten, 

ook met betrekking tot overheidsondernemingen die geheel of gedeeltelijk objectief 

vrijgestelde activiteiten verrichten. In antwoord op de vragen van de genoemde leden 

schets ik gaarne het kader. De VNG, het IPO en de UvW vragen daar ook naar in hun 

brieven. Belastingplicht en aangifteplicht hoeven niet altijd samen te vallen. Het uitnodigen 

tot het doen van aangifte is een bevoegdheid van de inspecteur. De aangifteverplichting 

bestaat in ieder geval nadat de inspecteur de desbetreffende belastingplichtige heeft 

Administratieve 

verplichtingen 



   

156   Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen 

uitgenodigd tot het doen van aangifte. Voor situaties waarin geen belasting is verschuldigd 

is al geregeld dat de belastingplichtige niet om een uitnodiging tot het doen van aangifte 

hoeft te verzoeken. Er kan redelijkerwijs aangenomen worden dat er over een tijdvak geen 

belasting verschuldigd is of geen aanslag zal worden opgelegd, indien de activiteiten van de 

belastingplichtige geheel objectief zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Indien de 

belastingplichtige naast vrijgestelde activiteiten ook belaste activiteiten verricht, zal wel 

een uitnodiging worden uitgereikt en moet aangifte worden gedaan voor de vrijgestelde en 

de belaste activiteiten. Ik zie geen ruimte om toe te staan dat slechts een gedeeltelijke 

aangifte gedaan wordt en vind dat ook niet wenselijk. Voor alle belastingplichtige lichamen 

geldt een administratieplicht voor fiscale doeleinden. Aan de administratieverplichting 

wordt voldaan indien de inspecteur bij een controle de voor de belastingheffing relevante 

gegevens kunnen worden getoond. In het algemeen zal dus de administratie die 

overheidsondernemingen op dit moment al bijhouden volstaan om te voldoen aan de 

administratieverplichting van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Een 

uitzondering hierop kan het opmaken van een fiscale openingsbalans zijn. Het opmaken van 

een dergelijke balans heeft echter weinig toegevoegde waarde indien een publiekrechtelijke 

rechtspersoon alleen maar vrijgestelde activiteiten verricht en blijft verrichten. Met het oog 

op het zo veel mogelijk beperken van de additionele administratieve lasten als gevolg van 

dit wetsvoorstel kan in deze specifieke gevallen daarom het opstellen van een fiscale 

openingsbalans achterwege blijven. Het voorgaande laat onverlet dat een publiekrechtelijke 

rechtspersoon, zodra deze niet-vrijgestelde activiteiten gaat verrichten, vanaf dat moment 

voor alle overheidsondernemingen (dus ook voor de vrijgestelde activiteiten) een fiscale 

openingsbalans dient op te stellen. Hiermee geef ik invulling aan mijn toezegging tijdens het 

wetgevingsoverleg van 15 december 2014131 om tijdens de implementatiefase, met het oog 

op de reductie van de administratieve lasten en uitvoeringskosten, te bezien hoe wordt 

omgegaan met taken die overduidelijk van de overheid zijn. 

 

Memorie van Antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 19   

 

De leden van de fractie van het CDA vragen of het kabinet kan bevestigen dat in de 

uitwerking van de nieuwe wetgeving vooral zal worden gelet op de administratieve eenvoud.  

Zoals ik eerder in dit proces heb aangegeven is bij de vormgeving van dit wetsvoorstel 

gestreefd naar het zo veel mogelijk beperken van de toename van de administratieve lasten 

voor (potentieel) belastingplichtigen en van de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst. In 

dat kader is een overleg opgestart tussen de Belastingdienst en een drietal 

koepelorganisaties, de VNG, het IPO en de UvW. Dit overleg is erop gericht om op een 

effectieve en efficiënte wijze voorbereidingen te treffen voor de implementatie van het 

wetsvoorstel, waarbij met wederzijdse belangen rekening wordt gehouden.  

De belastingplicht brengt wettelijke verplichtingen met zich, hetgeen onder meer betekent 

dat een administratie dient te worden bijgehouden.  

De beoordeling van de belastingplicht brengt veel onzekerheden met zich, omdat de feiten 

en omstandigheden hierbij bepalend zijn. In dat kader kan ik mij goed voorstellen dat 

potentieel belastingplichtigen naar zo veel mogelijk zekerheid op zoek zijn. Daarom heb ik in 

mijn brief van 18 december 2014132 een lijst opgenomen waarmee in de uitvoering 

rekening zal worden gehouden. Het betreffende onderdeel van die brief heb ik afgesloten 

door op te merken dat «mochten tijdens het implementatietraject andere activiteiten naar 

voren komen die als aanvullingen (op de lijst in de brief van 18 december 2014) zouden 

kunnen dienen, ik die zal delen». Ik ben voornemens de aanvullingen op de lijst in de brief 

                                                
131

  Kamerstukken II 2014/15, 34 003, nr.14. 
132

  Kamerstukken II 2014/15, 34 003, nr. 13, blz. 1 en 2. 
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van 18 december 2014 te delen door bijvoorbeeld een handreiking. Op die manier is de 

eenheid van beleid gegarandeerd. Potentieel belastingplichtigen kunnen dan ten aanzien 

van de in de lijst opgenomen activiteiten met enige zekerheid aannemen dat daarmee geen 

onderneming wordt gedreven, hetgeen betekent dat in deze gevallen de administratieve-

lastenverzwaring beperkt blijft. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 24-25 

 

De leden van de fractie van de SP vragen naar de opbouw van de raming voor de 

administratieve lasten en de toerekening daarvan aan de diverse groepen 

belanghebbenden. Bij de berekening van de verwachte, structurele administratieve lasten is 

uitgegaan van de beschikbare gegevens over de administratieve lasten van de 

vennootschapsbelasting voor ondernemingen. Hierbinnen wordt onderscheid gemaakt 

tussen gegevens voor kleine, middelgrote en grote belastingplichtigen. Voor de berekening 

is ervan uitgegaan dat in de doelgroep van circa 5000 entiteiten zich relatief meer grote 

belastingplichtigen bevinden, waarbij onderwijs- en onderzoeksinstellingen tot het domein 

van de Staat worden gerekend.  

Over de nadere specificatie van de toename van de administratieve last bij 

(mede)overheden naar specifieke belastingplichtigen of groepen belastingplichtigen valt 

geen eenduidige uitspraak te doen. Dit is afhankelijk van de relevante feiten en 

omstandigheden.  

 

De leden van de fractie van de SP vragen hoe hoog het kabinet de kosten raamt van het 

invoeren van de wet en hoe in dat verband de tabel op bladzijde 32 van de memorie van 

toelichting moet worden gelezen. De tabel ziet op de uitvoeringskosten bij de 

Belastingdienst en omvat (voor)overleg, toetsing van de aangiften en het vaststellen van 

aanslagen en de behandeling van eventuele bezwaarschriften. Ook vallen onder die 

uitvoeringskosten de aanpassingen die verricht dienen te worden aan processen en 

systemen. Bij de bepaling van de uitvoeringskosten is uitgegaan van een praktische 

benadering bij de uitvoering van de voorgestelde wetgeving met raamafspraken en 

praktijkvoorbeelden, zodat op efficiënte wijze groepsgewijs uitvoering kan worden gegeven 

aan het wetsvoorstel. 

 

(…) 

 

De leden van de fractie van de SP vragen of een specificatie naar sectoren kan worden 

gegeven van de in de memorie van toelichting genoemde 5000 entiteiten die onder het 

wetsvoorstel gaan vallen. Ook vragen deze leden of het voor de uitvoering van deze 

wetgeving genoemde aantal fte van 40 tot 50 bij de Belastingdienst klopt en of dit betekent 

dat er per entiteit gemiddeld twee dagen wordt gecontroleerd.  

Omdat met name het aantal indirecte overheidsondernemingen niet in beeld is, is genoemd 

aantal van 5000 entiteiten gebaseerd op een onderbouwde schatting. Daardoor is ook geen 

nadere verbijzondering te geven. Voor de uitvoering van de wetgeving gaat het bij de 

Belastingdienst om ruim 50 fte. De gemiddelde tijd voor controle die de leden van de fractie 

van de SP uit de cijfers destilleren, doet echter geen recht aan de werkwijze van de 

Belastingdienst, waarbij controle slechts een van de instrumenten in de handhaving is. Er 

wordt onder andere gebruikgemaakt van een groepsgerichte aanpak, praktijkvoorbeelden, 

horizontaal toezicht en raamafspraken waardoor eventuele controles efficiënt en vlot 

kunnen verlopen. Deze aanpak ligt ten grondslag aan de berekening van de 

uitvoeringskosten. 
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Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 30 

 

De leden van de fractie van D66 vragen of nog nader wordt getoetst op de omvang van de 

administratieve lasten in verhouding tot de belastingopbrengsten. Bij de totstandkoming 

van het wetsvoorstel is reeds voorzien in een toets voor de structurele administratieve 

lasten. De hoogte van de budgettaire opbrengst als gevolg van het onderhavige 

wetsvoorstel vormt geen aanleiding voor een nadere toets. 

 

Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 2-3 

 

De leden van de fractie van de VVD vragen of aangegeven kan worden hoe de agenda van 

het Koepeloverleg eruit ziet in de komende periode en wanneer de praktijk fiscaal-

inhoudelijke handreikingen kan verwachten. De samenwerking zoals die is aangegaan door 

de VNG, het Interprovinciaal Overleg (IPO),de UvW, de Belastingdienst en het Ministerie van 

Financiën (hierna: Samenwerking vennootschapsbelasting lokale overheden; kortweg SVLO) 

heeft tot doel de implementatie van het wetsvoorstel te vergemakkelijken en de 

administratieve lasten en uitvoeringskosten van de invoering van de voorgestelde wetgeving 

zoveel als mogelijk te beperken. In dat kader is door partijen een raamafspraak gemaakt. 

Als eerste uitvloeisel daarvan is een handreiking ten behoeve van de invoering van de 

vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen opgesteld en gepubliceerd. Bij 

de nadere uitwerking is onder andere een aantal fiscale onderwerpen benoemd waarover in 

de praktijk veel vragen leven, zoals het ondernemingsbegrip, de toepassing van het 

winstbegrip, de concrete invulling van verschillende (in het wetsvoorstel opgenomen) open 

normen en de uitwerking van de diverse vrijstellingen. De deelnemers aan dit overleg 

hebben hier een prioritering in aangebracht. Met betrekking tot een aantal 

aangelegenheden zijn inmiddels «producten» gereed of bevinden die zich in een afrondende 

fase. Niettemin had in de oorspronkelijke planning ten aanzien van een aantal andere 

vragen reeds duidelijkheid gegeven moeten zijn. Echter, de tot nu toe gevoerde gesprekken 

gaan over fundamentele fiscale vraagstukken vanuit een nieuwe invalshoek waarmee 

vanwege mogelijke uitstralingseffecten zorgvuldig dient te worden omgegaan. Hierdoor 

duurt het langer dan beoogd en verwacht, voordat op verschillende vragen duidelijkheid kan 

worden gegeven. Daarnaast is een aantal van de vragen die zijn opgekomen tijdens de 

SVLO, ook door een of meerdere fracties in uw Kamer ter beantwoording voorgelegd. Veel 

van deze vervolgvragen en zijn eveneens gericht op het verkrijgen van nadere helderheid 

voor de praktijk. Voor een ordentelijk verloop in de SVLO past het daarom om eerst de door 

uw Kamer gestelde vragen van een antwoord te voorzien. Vervolgens kan met inachtneming 

van die beantwoording de voorliggende casuïstiek binnen de SVLO verder ter hand worden 

genomen. Voor de door de VNG aangehaalde problematiek met betrekking tot de 

grondbedrijven zou ik een uitzondering willen maken op de hiervoor beschreven gang van 

zaken. Dit betreft zeer casuïstische problematiek die, naar ik heb begrepen, inmiddels in de 

SVLO onderwerp van gesprek is. Ik wil dat proces nu niet verstoren. Het voorgaande maakt 

wel dat de SVLO-planning mede afhankelijk is geworden van het parlementaire proces. 

Overigens merk ik op dat het niet de bedoeling is dat de grondbedrijven in een meer 

nadelige positie dan hun private concurrenten komen.  

 

Al hetgeen hierboven is aangegeven neemt uiteraard niet weg dat het gewenst is dat er 

voor de praktijk handzame en bruikbare producten komen. Bij potentiële belastingplichtigen 

bestaat een grote behoefte om over verschillende vraagstukken meer duidelijkheid te 

verkrijgen. Daarnaast bestaat behoefte aan praktische handvatten waarin ook fiscale 

handreikingen worden gedaan. Dat realiseer ik mij – en daarmee de Belastingdienst – 

terdege. Over de concrete planning kan ik echter geen uitspraken doen. Het is naar mijn 
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mening primair aan de SVLO zelf hieraan gezamenlijk invulling te geven. Mijn intentie is 

echter helder. Vaart maken is geboden.  

 

Voorts willen de leden van de fractie van de VVD weten welke knelpunten in de toekomst 

nog naar voren zullen komen en hoe met deze knelpunten zal worden omgegaan. Het is 

helaas niet mogelijk om op dit moment een overzicht te geven van alle knelpunten die 

eventueel in de toekomst naar voren zullen komen. Wel kan ik alvast aangeven dat voor 

zover in de brief van de G4 onderwerpen naar voren worden gebracht die niet in deze 

nadere memorie van antwoord worden behandeld, die onderwerpen in de SVLO aan bod 

zullen komen. Wat ik daarnaast kan aangeven, is dat het in de lijn der verwachting ligt dat er 

in de aankomende periode binnen de SVLO overige nieuwe vraagpunten naar voren zullen 

worden gebracht (bijvoorbeeld ten aanzien van de eerder al aangehaalde grondbedrijven). 

Daar is dit overleg mede voor bedoeld. Tevens kan ik aangeven dat indien onderhavig 

wetsvoorstel door uw Kamer is aanvaard ook met andere partijen (groepsgewijs) een 

overleg zal kunnen worden opgestart. Ik ben voornemens nieuwe vraagstukken die in de 

SVLO en in eventueel nieuw op te starten overleggen naar voren komen en om een 

beleidsmatige beslissing vragen, op dezelfde wijze te behandelen als de onderwerpen die nu 

in de SVLO aan de orde zijn: groepsgewijs en bij voorkeur uitmondend in een breder te 

delen handreiking voor de praktijk. 

 

Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 7-8 

 

De leden van de fractie van de PvdA constateren dat de administratie- en bewaarplicht 

omvangrijker en ingewikkelder is dan de aangifteplicht en vragen een appreciatie van deze 

constatering. De UvW meent ook dat er een verschil is tussen de aangifteplicht en de 

administratie- en bewaarplicht en verzoekt dan ook om de administratie- en bewaarplicht in 

lijn te brengen met de aangifteplicht. Naar mijn idee berust het veronderstelde verschil 

tussen de administratie- en bewaarplicht en de aangifteplicht op een misverstand. De beide 

verplichtingen zijn wel in verschillende artikelen geregeld, maar sluiten op elkaar aan. 

Bovendien rust bij bijvoorbeeld een gemeente zowel de aangifteplicht als de administratie- 

en bewaarplicht op de publiekrechtelijke rechtspersoon. In zoverre is er niets in lijn te 

brengen. Wel kunnen de «commerciёle» en de fiscale administratie afwijken. In die gevallen 

is het goed om voor ogen te houden dat zowel de aangifteplicht als de administratie- en 

bewaarplicht de belastingheffing dienen, waarbij in hun onderlinge verhouding de 

administratie- en bewaarplicht het voldoen aan en de controle op de aangifteplicht draagt. 

Om dit te concretiseren: als de publiekrechtelijke rechtspersoon meerdere ondernemingen 

heeft en door een of meer ondernemingen worden niet alleen vrijgestelde activiteiten 

verricht, strekt de aangifteplicht zich uit over alle ondernemingen. De administratie- en 

bewaarplicht ondersteunt de aangifte. Als er commerciёle en fiscale verschillen zijn, moeten 

deze fiscale verschillen op enige wijze geadministreerd worden alleen al om een juiste en 

volledige aangifte te kunnen doen en bewaard worden om toezicht op de aangifteplicht 

mogelijk te maken. Als daarentegen alle ondernemingen van de publiekrechtelijke 

rechtspersoon geheel vrijgestelde activiteiten verrichten, kan de inspecteur afzien van het 

uitreiken van een uitnodiging tot het doen van aangifte en hoeft de rechtspersoon zelf 

daarom niet te verzoeken. Er is namelijk geen belang voor de belastingheffing. In deze 

situatie hoeven commerciёle en fiscale verschillen ook niet geadministreerd en bewaard te 

worden. Daarmee zijn de aangifteplicht en de administratie- en bewaarplicht naar mijn 

mening in verhouding.  

 

De VNG kwalificeert de hiervoor genoemde uitleg in de memorie van antwoord als een dode 

letter. Het kabinet is het niet eens met deze kwalificatie van de VNG. Voor de meeste 

gemeenten is bovenstaande mogelijkheid naar verwachting inderdaad niet aan de orde. 
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Voor bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden met publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid 

kan de uitlegechter wel degelijk van belang zijn. Een samenwerkingsverband dat slechts 

objectief vrijgestelde activiteiten verricht heeft namelijk geen (extra) administratieve lasten 

indien zij geen aanslag opgelegd krijgt en bovendien geen openingsbalans op hoeft te 

stellen. Zoals eveneens in de memorie van antwoord aangegeven zie ik echter geen ruimte, 

en vind ik het niet wenselijk, om toe te staan dat slechts een gedeeltelijke aangifte wordt 

gedaan. Om deze reden dient een publiekrechtelijke rechtspersoon, indien (en zodra) deze 

niet-vrijgestelde activiteiten (gaat) verricht(en), voor alle overheidsondernemingen (dus ook 

voor de vrijgestelde activiteiten) een fiscale openingsbalans op te stellen. Het opstellen van 

de fiscale openingsbalans is immers noodzakelijk voor een juiste aangifte. Bovendien dienen 

private ondernemingen die recht hebben op een objectvrijstelling (zoals de 

deelnemingsvrijstelling) eveneens een volledige aangifte en fiscale openingsbalans op te 

stellen. 

 

Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 9 

 

De leden van de fractie van de PvdA vragen of het kabinet van mening is dat de invoering 

per 1 januari 2016 tot extra administratieve lasten zal leiden. Daarnaast gaan zowel de VNG 

als de UvW in op het verloop van het implementatieproces en geven daarbij aan dat dit niet 

geheel naar verwachting en wens verloopt. De VNG en de UvW uiten beide daarbij de zorg 

dat hierdoor de implementatiekosten voor hun leden zullen toenemen en vragen derhalve 

om uitstel van invoering van de gemoderniseerde vennootschapsbelasting voor 

overheidsondernemingen. Indien dat niet mogelijk is, vragen zij om een financiële 

tegemoetkoming van de hierdoor toenemende implementatiekosten. Het kabinet is zich 

bewust van de ingrijpende gevolgen die onderhavige wetswijzigingen met zich brengen voor 

belanghebbenden en de Belastingdienst en onderkent het belang van een adequate 

implementatietermijn. Het kabinet is echter niet voornemens voor nader uitstel bij de EC te 

pleiten. Bovendien wijs ik erop dat zou hier toch voor gepleit worden, de kans op succes 

uiterst laag wordt geschat. Immers, 1 januari 2016 lijkt voor de EC een harde datum, nader 

uitstel ligt niet voor de hand. De verwachting blijft dat de EC uiterlijk begin januari 2016 

met haar eindconclusie zal komen ten aanzien van de huidige vormgeving van de Vpb-plicht 

voor overheidsondernemingen in de Wet Vpb 1969. Het kabinet verwacht dat de definitieve 

conclusie van de EC zal luiden dat de bestaande regeling voor overheidsondernemingen 

wordt aangemerkt als onverenigbare bestaande staatssteun. Indien die verwachting 

uitkomt, zal alle steun die vanaf de datum van de definitieve conclusie (of een in die 

conclusie opgenomen datum) alsnog wordt genoten, dienen te worden teruggevorderd (mits 

– mocht het tot een procedure komen – uiteindelijk ook het Hof van Justitie van de Europese 

Unie de visie van de EC bevestigt). Vanuit het oogpunt van uitvoeringskosten en 

administratieve lasten moet voorkomen worden dat Nederland in een dergelijke 

terugvorderingssituatie terechtkomt. In dat geval lopen de uitvoeringskosten en de 

administratieve lasten alleen nog maar verder op. Het terugvorderingsrisico lijkt nagenoeg 

geheel te voorkomen te kunnen worden als de maatregelen uit het onderhavige 

wetsvoorstel, zoals voorzien, in werking treden voor boekjaren die aanvangen op of na 1 

januari 2016. Een minder voortvarend verloop van het implementatieproces lijkt naar de 

mening van het kabinet altijd nog te verkiezen boven een terugvorderingssituatie.  

Ik merk in dit kader nog op dat het belangrijk is om te realiseren dat indien de voorgestelde 

wetgeving in werking treedt voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016, de 

eerste aangiften pas in de loop van 2017 hoeven te worden gedaan. 
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Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 16-17 

 

De leden van de fractie van de SP vragen naar de onderbouwing van de raming voor de 

structurele administratieve lasten. Deze leden menen uit de memorie van antwoord op te 

maken dat het kabinet daar geen eenduidige uitspraak over kan doen. Zoals is aangegeven 

in de memorie van antwoord is bij de berekening van de verwachte, structurele 

administratieve lasten uitgegaan van de beschikbare gegevens over de administratieve 

lasten van de vennootschapsbelasting voor ondernemingen.133 Deze zijn gebaseerd op 

eerder empirisch onderzoek en validatie van de uitkomsten door deskundigen bij het 

bedrijfsleven en de overheid. De woorden «valt geen eenduidige uitspraak te doen», waar 

de leden naar verwijzen, zag op de vraag naar de specificatie van de administratieve lasten 

voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Hierover zijn geen specifieke relevante gegevens 

voorhanden.  

 

De leden van de fractie van de SP vragen naar de invoeringskosten en aanvullende 

juridische kosten voor de betreffende belastingplichtigen. De incidentele administratieve 

lasten per rechtspersoon zijn afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden van 

het geval. In het kader van de raamafspraken met de VNG, het IPO en de UvW wordt op dit 

moment getracht deze incidentele administratieve lasten nader inzichtelijk te maken. Het 

streven is om de toename van deze kosten zo beperkt mogelijk te houden. Dit wordt in de 

praktijk gebracht door het (groepsgewijs) (voor)overleg dat tussen belastingplichtigen en de 

Belastingdienst plaats zal vinden. Op deze manier kunnen eventuele aanvullende juridische 

kosten ook kunnen worden beperkt. Om die reden is het dan ook moeilijk om een inschatting 

over de hoogte van deze kosten te maken.  

Daarnaast vragen deze leden of het kabinet het aannemelijk acht dat private concurrenten 

van publieke entiteiten tegen deze publieke entiteiten gaan procederen vanwege 

bijvoorbeeld aanvechtbare vrijstellingen. Het kabinet acht het uitgesloten dat private 

entiteiten een fiscale procedure tegen publieke entiteiten aanspannen, dit is juridisch 

namelijk niet mogelijk. Wel is het mogelijk dat private partijen via de rechter pogen 

aanspraak te maken op bijvoorbeeld een objectvrijstelling die op grond van onderhavig 

wetsvoorstel voor bepaalde activiteiten van enkel overheidslichamen geldt. De 

objectvrijstellingen in onderhavig wetsvoorstel zien echter op activiteiten die verband 

houden met typische overheidstaken en – bevoegdheden waarmee niet in concurrentie 

wordt getreden met private partijen, dan wel zijn ingevoerd om het fiscale stelsel materieel 

zo min mogelijk een bepalende factor te laten zijn bij de afweging van publiekrechtelijke 

rechtspersonen over de juridische vorm waarin activiteiten worden verricht. Het kabinet 

acht deze vrijstellingen gerechtvaardigd omdat overheidslichamen niet in een met private 

ondernemingen vergelijkbare positie verkeren, onder meer vanwege het feit dat het 

vermogen van overheidslichamen, anders dan bij private ondernemingen, uiteindelijk 

toekomt aan een publiekrechtelijke rechtspersoon en zodoende kan worden aangewend ten 

behoeve van de uitoefening van verheidstaken en -bevoegdheden. Het kabinet ziet 

bovenstaande procedures dan ook met vertrouwen tegemoet. 
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2.8 EU-aspecten 
 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 32-36 

 

8. EU-aspecten  

 

Het onderhavige wetsvoorstel strekt er mede toe tegemoet te komen aan de bezwaren die 

de Commissie heeft geuit tegen de huidige vormgeving van de belastingplicht voor 

overheidsondernemingen in het kader van het verbod op staatssteun. In de uitnodiging tot 

het nemen van dienstige maatregelen die de Commissie op 2 mei 2013 heeft vastgesteld, 

wordt Nederland opgeroepen de wetgeving zodanig te wijzigen dat 

overheidsondernemingen die economische activiteiten ontplooien op dezelfde wijze aan de 

vennootschapsbelasting worden onderworpen als private ondernemingen.  

 

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de Europeesrechtelijke beoordeling van de in 

dit wetsvoorstel voorgestelde algemene vrijstellingen en de specifieke vrijstelling voor 

academische ziekenhuizen en voor bekostigd onderwijs en onderzoek. Vervolgens wordt 

ingegaan op de zeehavenvrijstelling. Deze paragraaf wordt afgesloten met een beschrijving 

van het overleg met de Europese Commissie.  

 

8.1. Europeesrechtelijke beoordeling nieuwe vrijstellingen  

 

Het wetsvoorstel bevat, zoals eerder opgemerkt, vier algemene vrijstellingen, te weten een 

vrijstelling voor overheidstaken, een vrijstelling voor interne activiteiten, een vrijstelling 

voor quasi-inbesteding en een vrijstelling voor samenwerkingsverbanden.  

Met de Commissie is gesproken over de vrijstelling voor overheidstaken. Van belang is om 

hier te onderscheiden dat de Commissie spreekt van diensten van algemeen belang (DAB) 

terwijl het kabinet voor de vennootschapsbelasting spreekt van overheidstaken. Van beide 

begrippen is voor de toepassing van de vennootschapsbelasting geen definitie te geven die 

de vrij te stellen activiteiten zowel vanuit een Europees perspectief als vanuit een 

Nederlands fiscaal perspectief voldoende afbakent. Echter, door aan te sluiten bij het begrip 

overheidstaak en de vrijstelling te beperken met een concurrentiecriterium zal deze zich 

vanuit een Europees perspectief materieel beperken tot DAB activiteiten.  

De vrijstelling voor interne diensten strekt ertoe te voorkomen dat eventuele resultaten die 

worden behaald met activiteiten die plaatsvinden binnen een rechtspersoon worden 

meegetrokken in de belastingplicht, omdat deze activiteiten ook worden verricht buiten de 

desbetreffende rechtspersoon. Interne situaties leiden ook onder de Europese 

ondernemingsdefinitie niet tot de conclusie dat sprake is van een onderneming (er vindt 

geen aanbod plaats op een markt). De introductie van een vrijstelling voor interne 

activiteiten is derhalve niet in strijd met Europees recht. De verschillende besprekingen die 

met de Commissie hebben plaatsgevonden, geven het kabinet geen reden om aan te nemen 

dat zij hier anders tegen aan kijkt.  

 

De vrijstelling voor quasi-inbesteding leidt er feitelijk toe dat, ondanks dat geen sprake is 

van een zuivere interne situatie, activiteiten die plaatsvinden tussen een publiekrechtelijke 

rechtspersoon en de door hem beheerste privaatrechtelijke overheidslichamen en deze 

privaatrechtelijke overheidslichamen onderling, als interne situatie dienen te worden 

beschouwd. De vrijstelling voor samenwerkingsverbanden ligt weer in het verlengde van 

deze vrijstelling. Beide vrijstellingen hebben als achtergrond dat het voor de 

vennootschapsbelasting niet zou moeten uitmaken of een publiekrechtelijke rechtspersoon 

ervoor heeft gekozen om een activiteit al dan niet op afstand te plaatsen in een volledig 

door hem beheerste publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon. Jurisprudentie van het 
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Europese Hof van Justitie illustreert dat onder het Europese aanbestedingsrecht bepaalde 

situaties, die strikt genomen geen interne situatie betreffen, aangemerkt kunnen worden als 

interne situatie. Zo is in het Teckal-arrest134 uitgemaakt dat gunning van een opdracht 

zonder aanbesteding gerechtvaardigd is, ook indien het gaat om een rechtspersoon die 

juridisch onderscheiden moet worden van de aanbestedende dienst in het geval dat de 

aanbestedende dienst op de betrokken rechtspersoon toezicht uitoefent zoals op haar eigen 

diensten en deze rechtspersoon het merendeel van zijn werkzaamheden verricht ten 

behoeve van de overheid of overheden die hem controleren. Uit de gesprekken met de 

Commissie is gebleken dat zij geen problemen ziet bij vrijstellingen die aan deze 

voorwaarden voldoen. Nu de voorgestelde vrijstelling naar de mening van het kabinet alle 

voorwaarden vervult, worden geen bezwaren bij de Commissie verwacht.  

 

Het wetsvoorstel kent naast de algemene vrijstellingen een drietal specifieke vrijstellingen, 

te weten een vrijstelling voor onderwijs en onderzoek, een vrijstelling voor activiteiten 

verricht als academisch ziekenhuis en een vrijstelling voor zeehavens. De Commissie heeft 

in één van de gesprekken aangegeven dat zij onderwijs beschouwt als een DAB. De 

vrijstelling voor onderwijs en onderzoek, zoals deze is opgenomen in het wetsvoorstel, valt 

derhalve niet onder de staatssteunbepalingen. Uit gesprekken met DG Concurrentie is dan 

ook gebleken dat een dergelijke vrijstelling vanuit Europees perspectief geen probleem zou 

moeten zijn.  

 

De vrijstelling voor academische ziekenhuizen is vooral in het leven geroepen ter behoud 

van een gelijk speelveld tussen academische ziekenhuizen enerzijds en reguliere 

ziekenhuizen anderzijds. Deze laatste kunnen, in tegenstelling tot academische 

ziekenhuizen, in beginsel gebruikmaken van de zorgvrijstelling vanwege de wijze waarop de 

zorgvrijstelling is vormgegeven. De academische ziekenhuizen kunnen naar alle 

waarschijnlijkheid geen gebruik maken van de zorgvrijstelling vanwege de 

onderwijsactiviteiten die zij verrichten waardoor zij niet aan het «uitsluitend of nagenoeg 

uitsluitend»- criterium op lichaamsniveau voldoen. Gelet op het gelijke speelveld is er 

daarom voor gekozen om voor academische ziekenhuizen een vrijstelling in te voeren en bij 

de vormgeving van deze vrijstelling aan te sluiten bij de wijze waarop de huidige 

zorgvrijstelling, die geen onderwerp vormt van de uitnodiging van de Commissie van 2 mei 

2013 tot het nemen van de dienstige maatregelen, is vormgegeven.  

 

8.2. Zeehavenvrijstelling  

 

Zowel het kabinet als de Commissie erkennen het belang van een gelijk speelveld voor 

zeehavens. Het kabinet is zich bewust van de mogelijke bezwaren die bij de Commissie 

bestaan tegen de zeehavenvrijstelling. Het kabinet heeft in de voorbereiding van dit 

wetsvoorstel de wens laten prevaleren om te komen tot een gelijk speelveld tussen de 

Nederlandse havens en die in de ons omringende lidstaten. Uit de mededelingen die de 

Commissie heeft gedaan in het persbericht aangaande de aanvang van de formele 

onderzoeksprocedure, valt af te leiden dat de in het wetsvoorstel opgenomen 

zeehavenvrijstelling voor de Commissie vanuit staatssteunperspectief niet acceptabel is. 

Gelet op het beeld dat de havens in de ons omringende landen feitelijk geen 

vennootschapsbelasting betalen, is er naar de mening van het kabinet op dit moment, bij 

ontbreken van een materiële Vpb-plicht voor de Nederlandse zeehavens, echter geen sprake 

van concurrentievervalsing of ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de 

                                                
134
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lidstaten. Om deze reden acht het kabinet een tijdelijke zeehavenvrijstelling 

gerechtvaardigd.  

 

Uit hetzelfde persbericht van de Commissie van 9 juli 2014 valt ook op te maken dat de 

Commissie werk lijkt te maken van het bereiken van een gelijk speelveld voor zeehavens in 

Europa op het gebied van de vennootschapsbelasting, hetgeen het kabinet verheugt. Het 

kabinet is bereid in gesprek te gaan met belanghebbenden en de Commissie, om te komen 

tot een werkbare oplossing voor alle partijen. Voorwaarde hiervoor is wel dat de Commissie 

zich blijft inzetten voor het bereiken van een gelijk Europees speelveld voor zeehavens, niet 

alleen op het terrein van de belastingheffing naar de winst maar ook op het niet fiscale vlak, 

en dat de Commissie het kabinet in een externe communicatie zicht geeft op het zoveel 

mogelijk gelijktijdig bereiken van het gelijke Europese speelveld op fiscaal terrein.  

 

8.3. Overleg met de Commissie  

 

Na de acceptatie van de dienstige maatregelen hebben op ambtelijk niveau regelmatig 

informele contacten plaatsgevonden met DG Concurrentie van de Commissie. 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de in die gesprekken op ambtelijk niveau 

gewisselde standpunten geen formele standpuntbepaling van de Europese Commissie zijn. 

Desalniettemin beschouwt het kabinet de gedane uitspraken wel als richtinggevend.  

 

Op 16 oktober 2013 is op ambtelijk niveau in Brussel met DG Concurrentie van de 

Commissie gesproken over een hoofdlijnennotitie. Het gesprek vond niet plaats aan de hand 

van een concreet (concept)wetsvoorstel. In die hoofdlijnennotitie was de planning 

opgenomen alsook een ruwe schets van de voorgenomen aanpak. Tijdens dat gesprek kwam 

naar voren dat de Commissie zich conceptueel kon vinden in de uiteindelijk ook in het 

wetsvoorstel neergelegde modernisering. Desalniettemin was het gesprek oriënterend van 

aard en zijn – bij ontstentenis van een concreet (concept)wetsvoorstel – geen specifieke 

zorgpunten van de zijde van de Commissie genoteerd. Wel gaf het gesprek aanleiding om 

verder te gaan op de voorgenomen weg.  

 

Een eerste conceptwetsvoorstel is op 6 februari 2014 per email met DG Concurrentie van 

de Commissie gedeeld. Naar aanleiding daarvan heeft op 5 maart 2014 in Brussel wederom 

op ambtelijk niveau een gesprek plaatsgevonden met DG Concurrentie van de Commissie. In 

dat gesprek werd duidelijk dat de Commissie zich op het standpunt stelt dat het aan de 

lidstaat zelf is om invulling te geven aan de dienstige maatregelen. De Commissie geeft 

geen stempel van goedkeuring, maar zal wel potentiële vraag- of zorgpunten signaleren. 

Het is vervolgens weer aan de lidstaat om te beoordelen of de lidstaat daar wat mee wil 

doen. De Commissie sprak vervolgens op een aantal specifieke punten haar zorgen uit, 

waaronder de zeehavenvrijstelling waar al in onderdeel 8.2. van deze memorie van 

toelichting nader op in is gegaan.  

 

Verder is gesproken over het gebruik van het Nederlandse begrip «onderneming». De 

Commissie sloeg met name aan op de voorwaarde dat pas van een onderneming sprake is 

als naar winst wordt gestreefd en deze winst ook redelijkerwijze te verwachten is. Dat 

veronderstelt volgens de Commissie een subjectief element, waardoor zij vraagtekens 

plaatst bij het hanteren van het begrip «onderneming». Ook heeft de Commissie in 

datzelfde kader gevraagd of het Nederlandse begrip «onderneming» waarborgt, dat ook 

ingeval niet in concurrentie wordt getreden aan belastingheffing kan worden toegekomen. 

In reactie daarop is uitgelegd dat het fiscale winstbegrip in de jurisprudentie in hoge mate is 

geobjectiveerd en het concurrentiecriterium in het ondernemingsbegrip geen rol van 

betekenis speelt. Voor zover daar al sprake van zou zijn, wordt met «in concurrentie 
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treden» ook gedoeld op potentiële concurrentie. Het voorgaande leek de Commissie gerust 

te stellen.  

 

Voorts is gesproken over de vormgeving van de algemene vrijstellingen. De algemene 

vrijstellingen waren in het eerste conceptwetsvoorstel alsook in de versie die in de periode 

van 14 april tot en met 12 mei 2014 voor internetconsultatie heeft opengestaan, 

vormgegeven als subjectvrijstelling. Deze vrijstellingen waren in beginsel van rechtswege 

van toepassing, indien werd voldaan aan het «uitsluitend of nagenoeg uitsluitend»-

criterium. In dat geval werd de gehele winst van de directe of indirecte 

overheidsonderneming vrijgesteld, ook de winst die zou worden behaald met commerciële 

activiteiten. De Commissie stelde ten aanzien van beide punten vast dat die regelingen voor 

private ondernemingen ontbraken. Zij hebben immers geen ruimte van maximaal 10% om 

met commerciële activiteiten behaalde winst vrij te stellen noch kennen zij – met 

uitzondering van stichtingen en verenigingen – een bagatelvrijstelling. De Commissie vroeg 

zich af of dit onderscheid houdbaar was. Uiteindelijk zijn beide elementen uit het thans 

voorliggende wetsvoorstel gehaald.  

 

Naar aanleiding van de bespreking op 5 maart 2014 is enkele malen informeel contact 

geweest per brief en per telefoon. Daarin zijn met de Commissie dezelfde zorg- en 

vraagpunten gewisseld. DG Concurrentie van de Commissie is vervolgens op 17 april 2014 

op de hoogte gesteld van de op 14 april 2014 gestarte internetconsultatie naar aanleiding 

van een aangepast eerste conceptwetsvoorstel (hierna: consultatieversie). De doorgevoerde 

wijzigingen ten opzichte van het eerste conceptwetsvoorstel waren vrijwel uitsluitend terug 

te voeren op de gesprekken die op 5 maart 2014 en 20 maart 2014 met de Commissie zijn 

gevoerd. Het kabinet stelt vast dat de DG Concurrentie van de Commissie geen aanleiding 

heeft gezien gebruik te maken van de mogelijkheid om in de periode tot 12 mei 2014 

inhoudelijk op de consultatieversie van het wetsvoorstel te reageren.  

Op 9 juli 2014 is op ambtelijk niveau in Brussel gesproken over de zeehavenvrijstelling en is 

de hiervoor beschreven reactie op de zorg- en vraagpunten van de Commissie nogmaals 

herhaald. Verder heeft op 25 augustus 2014 op ambtelijk niveau telefonisch overleg 

plaatsgevonden over de zeehavenvrijstelling. Ten slotte is er op 8 september 2014 per 

telefoon aan de ambtenaren van Commissie gevraagd of zij nog vragen of opmerkingen 

hadden op of over het wetsvoorstel voordat dat bij de Tweede Kamer der Staten Generaal 

zou worden ingediend. De Commissie heeft geantwoord dat er, behoudens de 

zeehavenvrijstelling, geen prangende vragen of opmerkingen meer waren.  

 

Het kabinet erkent dat de Commissie haar bedenkingen heeft en houdt bij de houdbaarheid 

van de vrijstelling voor zeehavens. Het kabinet heeft, behoudens die bedenkingen over de 

zeehavenvrijstelling, de indruk dat de Commissie van mening is dat Nederland de dienstige 

maatregelen met het onderhavige wetsvoorstel uitvoert. Het kabinet vindt steun voor die 

overtuiging in punt 14 van het besluit van 9 juli 2014 van de Commissie waarin zij besluit de 

formele onderzoeksprocedure tegen Nederland te starten. Daarin merkt de Commissie ten 

aanzien van het wetsvoorstel op dat: «het uitgangspunt van het ontwerp is dat 

overheidsbedrijven in principe aan de vennootschapsbelasting onderworpen moeten zijn; 

het bevat echter een aantal uitzonderingen op dat principe. Met name wordt in het ontwerp 

expliciet aan de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor de zes Nederlandse zeehavens 

vastgehouden.» 
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Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 4, p. 16-17 

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt. 

 

3. Overleg met de Commissie  

 

De toelichting maakt duidelijk dat «vanaf het moment van acceptatie van de dienstige 

maatregelen in mei 2013 er regelmatig overleg is geweest met de Commissie over de 

invulling van de dienstige maatregelen en de vormgeving van het wetsvoorstel». Daarbij stelt 

de toelichting dat met de opmerkingen van de Commissie tijdens dit proces «waar mogelijk» 

rekening is gehouden.135  

 

De Afdeling merkt op dat niet duidelijk is over welke versie(s) van het voorstel – 

consultatieversie, versie(s) nadien, of de voorliggende versie – is overlegd. Evenmin is 

duidelijk met welke opmerkingen van de Commissie wél rekening is gehouden en met welke 

niet en waarom niet. Gelet op de eerdergenoemde brief van de Commissie van 9 juli 2014 is 

zij in ieder geval op de hoogte van de inhoud van de consultatieversie van het voorstel.136 De 

Commissie merkt namelijk op dat deze consultatieversie «er niet (volledig) voor zorgt dat 

voor overheidsbedrijven die bij economische activiteiten betrokken zijn – in de zin van het 

EU-recht – dezelfde regeling geldt als voor private ondernemingen».137 Niet duidelijk is of 

deze opmerking van de Commissie alleen betrekking heeft op de in het consultatievoorstel 

gecontinueerde niet-Vpb-onderworpenheid van een vijftal Nederlandse zeehavens138 of dat 

(ook) op (andere) elementen van de consultatieversie wordt gedoeld die in het – ten opzichte 

van het consultatievoorstel «aanzienlijk»139 gewijzigde – voorliggende voorstel zijn 

opgenomen. 

 

Op 7 maart 2014 is in antwoord op Kamervragen gesteld dat het kabinet ernaar streeft om 

op Prinsjesdag 2014 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen en dat «de 

gesprekken met de Europese Commissie derhalve voor die tijd tot helderheid moeten hebben 

geleid. Vervolgens zal het kabinet een afweging maken over de uiteindelijke vormgeving».140  

 

Het is de Afdeling niet duidelijk of die helderheid er inmiddels is en of de Commissie heeft 

ingestemd met het voorliggende voorstel. In het licht ook van het hiervoor onder 2 

opgemerkte over de reikwijdte van het voorstel, acht de Afdeling de opvatting van de 

Commissie van wezenlijk belang. 

 

De Afdeling adviseert in de toelichting op het vorenstaande in te gaan. 

 

3. Overleg met de Commissie  

 

De memorie van toelichting is op dit punt aangevuld. 

 

 

 

 

                                                
135

  Toelichting, paragraaf 8, laatste tekstblok. 
136

  Brief van 9 juli 2014, overwegingen 14, 15 en 16. 
137

  Brief van 9 juli 2014, overweging 16. 
138

  Brief van 9 juli 2014, overweging 14/15. 
139

  Toelichting, paragraaf 6.3, eerste volzin. 
140

  Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr. 1357. 
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Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 34-36 

 

EU-aspecten 

 

Europeesrechtelijke beoordeling nieuwe vrijstellingen 

 

De leden van de fractie van het CDA vragen wat de gevolgen zijn als de EC oordeelt dat 

bijvoorbeeld een bepaalde vrijstelling niet in overeenstemming is met het Europese recht. 

De EC kan Nederland in dat geval vragen de vrijstelling op eigen initiatief uit het 

wetsvoorstel te verwijderen. Als Nederland de vrijstelling niet op eigen initiatief verwijdert, 

zal de EC een procedure starten en uiteindelijk in een eindbesluit de vrijstelling 

onverenigbaar verklaren. Vanaf dat moment wordt de staatssteun die door de vrijstelling 

wordt verleend, onrechtmatig en verdient het aanbeveling de vrijstelling te schrappen om 

terugvordering te voorkomen. Het eindbesluit van de EC kan door een lidstaat worden 

aangevochten bij het Gerecht en in beroep bij het Hof van Justitie in Luxemburg. In het 

geval het Hof van Justitie uiteindelijk de visie van de EC volgt (en dus de visie van Nederland 

verwerpt) zal Nederland de vrijstelling definitief niet mogen invoeren. Als het Hof de visie 

van Nederland volgt, zal de vrijstelling met terugwerkende kracht ingevoerd kunnen 

worden.  

 

De leden van de fractie van het CDA vragen of onduidelijkheden van het wetsvoorstel vanuit 

een Europeesrechtelijk perspectief, kunnen worden beperkt. De Orde vraagt of het 

wetsvoorstel volledig EU-proof is wat betreft de vrijstellingen voor overheidsondernemingen 

met het oog op de staatssteunbepalingen van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU). De Orde beveelt mij aan vóór het van kracht worden van onderhavig 

wetsvoorstel de EC, op basis van artikel 108, derde lid, van het VWEU, te verzoeken om te 

verklaren dat de voorgestelde vrijstellingen (behoudens de subjectvrijstelling voor 

zeehavenbeheerders) geen verboden staatssteun vormen, zodat dit niet boven de markt 

blijft hangen.  

 

Voordat wordt ingegaan op de EU-aspecten van de vrijstellingen, wordt eerst ingegaan op 

de procedurele aspecten. De EC heeft Nederland vorig jaar een voorstel voor dienstige 

maatregelen gedaan en het onderhavige wetsvoorstel voorziet in de daartoe benodigde 

maatregelen. Indien de EC vaststelt dat het wetsvoorstel in overeenstemming is met haar 

voorstel, zal zij dit vastleggen, publiceren en aan Nederland mededelen. Indien de EC tot het 

oordeel komt dat het wetsvoorstel niet in overeenstemming is met haar voorstel, zal zij de 

formele onderzoekprocedure openen. Dit kan uiteindelijk resulteren in een besluit geen 

steun, verenigbare steun, verenigbare steun onder voorwaarden of onverenigbare steun 

(negatief besluit). De door de Orde aanbevolen procedure van aanmelding op basis van 

artikel 108, derde lid, van het VWEU is in dit geval dus niet aan de orde.  

 

Het onderhavige wetsvoorstel strekt er mede toe tegemoet te komen aan het voorstel voor 

dienstige maatregelen van de EC, waarin Nederland wordt opgeroepen de wetgeving 

zodanig te wijzigen dat overheidsondernemingen die economische activiteiten ontplooien 

op dezelfde wijze aan de vennootschapsbelasting worden onderworpen als private 

ondernemingen.  

 

Het wetsvoorstel bevat vier algemene vrijstellingen: voor overheidstaken, voor interne 

activiteiten, voor quasi-inbesteding en voor samenwerkingsverbanden. De vrij te stellen 

overheidstaken worden beperkt met een concurrentiecriterium en komen materieel overeen 

met het door de EC gehanteerde begrip diensten van algemeen belang (DAB), die buiten het 

bereik van de staatssteunregels vallen omdat er geen sprake is van economische 
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activiteiten. Bij interne activiteiten is geen sprake van een onderneming (er vindt geen 

aanbod plaats op een markt) en dus zijn de staatssteunregels niet van toepassing. De 

vrijstellingen voor quasi-inbesteding en samenwerkingsverbanden hebben als achtergrond 

dat het voor de vennootschapsbelasting niet zou moeten uitmaken of een publiekrechtelijke 

rechtspersoon ervoor heeft gekozen om een activiteit al dan niet op afstand te plaatsen in 

een volledig door hem of met andere publiekrechtelijke rechtspersonen of privaatrechtelijke 

overheidsondernemingen beheerste publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon. 

Jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie illustreert dat onder het Europese 

aanbestedingsrecht bepaalde situaties, die strikt genomen geen interne situatie betreffen, 

toch aangemerkt kunnen worden als interne situatie.141 Beide vrijstellingen voldoen aan de 

door het Hof geschetste voorwaarden, zodat geen bezwaren bij de EC worden verwacht.  

 

Het wetsvoorstel kent naast de algemene vrijstellingen een drietal specifieke vrijstellingen: 

voor onderwijs en onderzoek, voor activiteiten verricht als academisch ziekenhuis en een 

vrijstelling voor zeehavenbeheerders. Onderwijs wordt Europeesrechtelijk beschouwd als 

een DAB en valt dus niet onder de staatssteunbepalingen. De vrijstelling voor activiteiten 

verricht als academisch ziekenhuis sluit aan bij de bestaande zorgvrijstelling en moet een 

gelijk speelveld verzekeren tussen reguliere ziekenhuizen en academische ziekenhuizen.  

 

Vrijstelling voor zeehavenbeheerders 

 

De leden van de fractie van de SP vragen het kabinet aan te geven wat, in financieel opzicht, 

de gevolgen zouden zijn wanneer de EC van mening is dat de vrijstelling voor 

zeehavenbeheerders dient te worden gezien als staatssteun. Het is moeilijk op dit moment 

vast te stellen wat de exacte financiële gevolgen zouden zijn, omdat de zeehavenbeheerders 

geen fiscale (openings)balans kennen noch hebben en de winst, waarover in dat geval 

vennootschapsbelasting betaald zou moeten worden evenmin vaststaat. Daarnaast is het 

tijdstip waarop die beslissing zou vallen bepalend. Indien de EC nog voor inwerkingtreding 

van dit wetsvoorstel tot een eindbesluit (voor een nog te openen onderzoek) zou kunnen 

komen, zal Nederland nog voorafgaand aan de inwerkingtreding de vrijstelling moeten 

aanpassen dan wel intrekken. Een terugvorderingssituatie lijkt dan niet aan de orde.  

De leden van de fractie van het CDA stellen dat duidelijk is dat de EC niet akkoord zal gaan 

met de Nederlandse vrijstelling voor zeehavenbeheerders en vragen naar een plan B als 

blijkt de EC inderdaad niet akkoord gaat met de vrijstelling voor zeehavenbeheerders. De 

leden van de fractie van de SGP stellen een vergelijkbare vraag. Op dit moment is het 

kabinet nog in overleg met de EC over het wetsvoorstel inclusief de vrijstelling voor 

zeehavenbeheerders. Ook is de EC nog bezig met haar onderzoek in het kader van een gelijk 

Europees speelveld voor zeehavenbeheerders en is nog niet duidelijk in welke landen dit tot 

welke stappen gaat leiden. Daarnaast heeft de EC nog geen formeel standpunt ingenomen 

ten aanzien van de vrijstelling voor zeehavenbeheerders. Uit uitlatingen van de EC valt 

echter wel op te maken dat de vrijstelling in haar huidige vorm uiteindelijk niet op haar 

instemming kan rekenen. In overleg met de EC zal daarom bezien dienen te worden hoe het 

gelijk Europees speelveld voor zeehavenbeheerders alsnog gewaarborgd kan worden. De 

gemoderniseerde vennootschapsbelastingplicht vindt pas toepassing voor boekjaren die 
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aanvangen op of na 1 januari 2016. Het lijkt daarom niet opportuun om vooruitlopend 

hierop en vooruitlopend op de besprekingen met de EC nu al een plan B uit te werken. 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 30-31 

 

De heer Groot (PvdA): (…) Dan is er ook nog de vraag ten principale of de verwachte 

opbrengst gezien moet worden als onterecht verleende staatssteun aan gemeenten.  

 

Staatssecretaris Wiebes: (…)  

Ik weet niet of je het juridische predicaat van onterecht verleende staatssteun hieraan moet 

verbinden. Ik moet nog even nadenken over de precieze juridische kwalificatie. Als ik daar 

nu allerlei uitspraken over doe, zitten wij binnen de kortste keren in een web van 

procedures. Feit is dat er een ongelijk speelveld ontstaat. Als wij daarin volharden, kan dat 

op termijn tot staatssteun leiden. Dat moeten wij onderkennen. Als op dezelfde markt de 

ene onderneming belastingplichtig is en de andere niet, dan gaat het fout. Ik denk nog even 

na over de juridische kwalificatie. Ik wil ons niet in de problemen brengen naar aanleiding 

van de terechte vraag van de heer Groot.  

 

De heer Bashir (SP): (…) Waarom wordt niet even in Europa gepolst of dit wetsvoorstel 

conform de verwachtingen van de Europese Commissie is (…) 

 

Staatssecretaris Wiebes: Gepolst in Europa is nog een beetje lichte term. Er is natuurlijk 

veel contact over geweest. De onderwijzer bemoeit zich altijd intensief met de stoutste 

kinderen van de klas. Dat is ook in dit geval gebeurd. Wij zijn ervan overtuigd dat dit door de 

beugel kan. Op basis van dezelfde contacten zijn wij ervan overtuigd dat sommige andere 

suggesties helaas niet door de beugel kunnen. Er zijn er zojuist een paar langsgekomen. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 5-6 

 

De leden van de fractie van de PvdA willen graag weten in hoeverre het voorliggende 

wetsvoorstel in overeenstemming is met de Europese regels inzake mededinging en niet-

toelaatbare staatssteun.  

Het voorliggende wetsvoorstel voorziet in de benodigde maatregelen om te voldoen aan het 

voorstel voor dienstige maatregelen dat de EC in mei 2013 gedaan heeft. Hierin wordt 

Nederland opgeroepen de wetgeving zodanig te wijzigen dat overheidsondernemingen die 

economische activiteiten ontplooien op dezelfde wijze aan vennootschapbelasting worden 

onderworpen als private ondernemingen. De vrijstellingen die in het wetsvoorstel zijn 

opgenomen, hebben tot doel om, binnen de kaders van staatssteun, ongewenste effecten 

van deze belastingplicht zo veel mogelijk te voorkomen. Het kabinet is van oordeel dat het 

voorliggende wetsvoorstel in overeenstemming is met de Europese regels inzake 

mededinging en niet-toelaatbare staatssteun, maar het eindoordeel hierover ligt bij de EC.  

 

De leden van de fractie van de PvdA vragen of het onderhavige wetsvoorstel niet 

interfereert met de Europese aanbestedingsregels en de WTO-regels inzake openbare 

aanbesteding. Het onderhavige wetsvoorstel moderniseert de vennootschapsbelastingplicht 

voor overheidsondernemingen op een zodanige wijze dat de fiscaliteit geen of een beperkte 

invloed zou moeten hebben op de wijze waarop overheden hun organisatie vormgeven. Bij 

de vormgeving van de quasi-inbestedingsvrijstelling is ook gekeken naar de Europese 

aanbestedingsrichtlijn. De situaties die ondervangen kunnen worden met de quasi-
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inbestedingsvrijstelling lijken buiten het toepassingsbereik te vallen van de Europese 

aanbestedingsrichtlijn142 waardoor mag worden verwacht dat deze richtlijn en vrijstelling 

niet met elkaar interfereren. Daarbij zij aangetekend dat de aanbestedingsrichtlijnen een 

ander kader vormen dan de staatssteunregels en ook een ander doel hebben. De 

uitzonderingen op de aanbestedingsplicht worden door de richtlijn en de jurisprudentie 

bepaald. Daarbij kan in voorkomend geval de quasi-inbestedingsvrijstelling als aanwijzing 

worden gebruikt voor de toepasselijkheid van de desbetreffende uitzondering op de 

aanbestedingsplicht. Ook tijdens de diverse consultatiegesprekken is niet gebleken dat een 

en ander met elkaar interfereert. Eenzelfde redenering volgt het kabinet ten aanzien van 

het WTO verdrag.  

Het kabinet heeft uitdrukkelijk niet bedoeld wetgeving voor te bereiden die in strijd is met 

internationale verdragen. Anderzijds kan niet worden uitgesloten dat ten aanzien van 

onderdelen van het onderhavige wetsvoorstel of ten aanzien van specifieke cases discussie 

zou kunnen ontstaan over al dan niet strijdigheid met internationale verdragen. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 15 

 

De leden van de fractie van het CDA vragen of de zorgvrijstelling voor ziekenhuizen die een 

winstuitdeling mogen doen in stand kan blijven op grond van de Europeesrechtelijke regels.  

Aan de zorgvrijstelling is de voorwaarde gekoppeld dat overschotten uitsluitend aan en 

binnen de zorg mogen worden besteed. In artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit 

vennootschapsbelasting 1971 is bepaald dat lichamen slechts vrijgesteld worden van 

vennootschapsbelasting onder de zorgvrijstelling als het lichaam eventuele winst slechts 

kan aanwenden ten bate van een vrijgestelde zorginstelling of een algemeen 

maatschappelijk belang; met andere woorden de overschotten moeten binnen de zorgsector 

worden aangewend. Deze bepaling sluit toepassing van de zorgvrijstelling uit als er de 

mogelijkheid is om winstuitdelingen aan kapitaalverstrekkers te doen. Een ziekenhuis dat 

winstuitdelingen gaat doen aan kapitaalverstrekkers dan wel de mogelijkheid hiertoe heeft, 

zal dan ook geen beroep kunnen doen op de vrijstelling. Aangezien reeds op basis van 

bestaand recht de zorgvrijstelling bij het kunnen doen van winstuitdelingen vervalt en deze 

vrijstelling geen deel uitmaakt van het onderhavige wetsvoorstel, is in dit wetsvoorstel geen 

aandacht besteed aan mogelijke Europeesrechtelijke aspecten. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 27-28  

 

De leden van de fractie van D66 vragen of meer duidelijkheid gegeven kan worden over de 

formele instemming van de EC met het gehanteerde begrippenkader in het wetsvoorstel en 

of redelijkerwijze kan worden verwacht dat latere interpretatieverschillen zullen worden 

vermeden.  

Het is voor de EC minder relevant hoe Nederland het wetsvoorstel precies inricht, zolang 

maar wordt voldaan aan de eis van de EC de wetgeving zodanig te wijzigen dat 

overheidsondernemingen die economische activiteiten ontplooien op dezelfde wijze aan 

vennootschapsbelasting worden onderworpen als private ondernemingen. De EC kijkt 

daarbij naar het effect van het wetsvoorstel en niet zozeer naar het begrippenkader dat 

Nederland hanteert. Er is overigens vooralsnog geen formele instemming van de EC met het 

wetsvoorstel.  
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De leden van de fractie van D66 vragen waarom het kabinet tot dusver de fictiebepaling 

over verrekening van winsten en verliezen tussen ondernemingen binnen één 

publiekrechtelijk rechtspersoon niet met de EC besproken heeft. Zij zouden vanuit 

staatssteunoptiek een oordeel wenselijk achten en stellen dat voor bespreking ruimschoots 

de tijd is geweest.  

Op ambtelijk niveau zijn er regelmatig informele contacten met DG Concurrentie van de EC 

waarbij standpunten worden uitgewisseld. Ook heeft Nederland het wetsvoorstel, zoals dat 

aangeboden is aan de Tweede Kamer op 16 september 2014, aan de EC toegezonden. 

Hoewel tot op heden nog geen formele duidelijkheid is verkregen van de EC over het 

wetsvoorstel, lijkt de verrekening van winsten en verliezen tussen ondernemingen binnen 

één publiekrechtelijke rechtspersoon vanuit staatssteunoptiek niet op problemen te stuiten 

omdat hier eenzelfde lijn getrokken wordt voor overheidsondernemingen en private 

ondernemingen. Immers, in dit wetsvoorstel is voor alle (private en overheids)stichtingen en 

verenigingen expliciet opgenomen dat voor alle ondernemingen een gezamenlijke aangifte 

wordt gedaan. Voor nv’s en bv’s voert dit nog veel verder. Door de wetsfictie dat zij geacht 

worden met hun gehele vermogen een onderneming te drijven kunnen zij geen onderscheid 

maken tussen wel- en niet-ondernemingsvermogen en is het gehele vermogen 

ondernemingsvermogen. Ook zij doen dus een gezamenlijke aangifte voor al hun eventueel 

te onderscheiden ondernemingen. 

 

2.9 Budgettaire aspecten 
 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 3, p. 36 

 

9. Budgettaire aspecten  

 

De budgettaire opbrengst van het wetsvoorstel wordt geraamd op een bedrag van € 100 

miljoen per jaar. Bij gebrek aan relevante gegevens op microniveau is voor deze raming 

gebruikgemaakt van financiële macrogegevens van de sector overheid zoals deze door het 

Centraal Bureau voor de Statistiek worden geregistreerd. De raming is dan ook met een 

bovengemiddelde onzekerheid omgeven. 

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 36-37 

 

Budgettaire aspecten 

 

De leden van de fractie van het CDA vragen hoe de geraamde opbrengst verdeeld is over 

verschillende categorieën overheidslichamen, zoals het rijk, niet tot de publiekrechtelijke 

rechtspersoon Staat behorende ZBO’s, provincies, gemeenten, overige publiekrechtelijke 

rechtspersonen en privaatrechtelijke overheidslichamen. Voorts vragen de leden van de 

fractie van de D66 hoe groot het deel van deze geraamde opbrengst is, dat opgebracht 

wordt door overheidsondernemingen van medeoverheden.  

Bij de raming van de opbrengst van dit wetsvoorstel zijn verschillende macro-economische 

benaderingen gecombineerd, omdat er onvoldoende gegevens zijn op microniveau. Een 

specifieke onderverdeling naar verschillende categorieën overheidslichamen is dan ook niet 

te maken. De macrocijfers geven wel een specificatie naar verschillende categorieën 

overheidslichamen, maar niet zoals specifiek door deze leden is gevraagd. De macrocijfers 

die beschikbaar zijn gesteld door het CBS, geven een indeling naar het rijk, de provincies, de 

gemeenten en de waterschappen. Een onderverdeling naar deze categorieën overheid kan, 

conform de raming van de budgettaire opbrengst, eveneens op verschillende wijze 
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plaatsvinden. Grosso modo leveren deze cijfers het beeld op dat ongeveer de helft van de 

opbrengst op de gemeenten zal drukken, twee vijfde op het rijk en het overige (een tiende) 

op de provincies en de waterschappen.  

 

De leden van de fractie van het CDA vragen of het klopt dat een groot deel van de geraamde 

opbrengst van lokale overheden in de staatskas vloeit. Als deze leden hiermee bedoelen of 

de vennootschapsbelasting die wordt afgedragen door lagere overheden in de staatskas zal 

vloeien, kan ik dit bevestigen.  

 

De leden van de fractie van het CDA vragen hoe dit wetsvoorstel zich verhoudt tot de 

decentralisatie van rijkstaken en de afnemende financiële ruimte van gemeenten. Het 

wetsvoorstel strekt ertoe een gelijk speelveld te bewerkstelligen in de 

vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen en private ondernemingen. Dit 

wetsvoorstel heeft derhalve geen directe relatie met de decentralisatie van rijkstaken. Het 

kabinet gaat ervan uit dat gemeenten de gedecentraliseerde taken in samenhang uitvoeren 

en dat hierdoor maatwerk en een efficiënte uitvoering mogelijk is. Van gemeenten wordt 

verwacht dat ze hun nieuwe verantwoordelijkheden voor de jeugd, Wet maatschappelijke 

ondersteuning en participatie beleidsmatig zo vormgeven dat het past binnen de 

beschikbare middelen.  

 

Voorts vragen deze leden of het kabinet voornemens is om lokale overheden voor deze 

extra kostenpost te compenseren. De leden van de fractie van D66 stellen een soortgelijke 

vraag en betogen daarbij dat het wetsvoorstel er niet toe zou moeten leiden dat er een 

budgettaire herverdeling plaatsvindt tussen decentrale overheden en de centrale overheid. 

Zij vragen hoe het kabinet hier tegenaan kijkt en hoe gewaarborgd is dat decentrale 

overheden er niet op achteruit gaan.  

Het wetsvoorstel strekt er inderdaad toe een gelijk speelveld te bewerkstelligen in de 

vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen en private ondernemingen. Het 

gevolg van de gemoderniseerde vennootschapsbelastingplicht voor 

overheidsondernemingen kan echter wel zijn dat sprake is van te betalen 

vennootschapsbelasting die terecht komt in de algemene middelen van de Staat. Vanuit 

doel en strekking van dit wetsvoorstel ligt het niet voor de hand dat de reparatie van het 

ongelijke speelveld weer ongedaan wordt gemaakt door middel van compensatie. Een 

specifieke en passende compensatie is – eveneens om reden van concurrentieverstoring – 

niet mogelijk en zal stuiten op Europese staatssteunbepalingen. Een generieke storting in 

bijvoorbeeld gemeente- of provinciefonds, is naar de mening van het kabinet te grofmazig 

om de tegemoetkoming in de juiste verhouding terecht te laten komen bij de 

belanghebbenden. Ook vanuit dit praktische oogpunt ligt terugsluizing derhalve niet voor de 

hand. 

 

Motie van de leden Koolmees en Dijkgraaf 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 9 

Verworpen 

 

De Kamer, 

 

gehoord de beraadslaging, 

 

constaterende dat met inwerkingtreding van voorliggend wetsvoorstel een verschuiving van 

financiële middelen plaatsvindt van medeoverheden naar het Rijk;  

 

overwegende dat een onttrekking van middelen van medeoverheden niet het doel is van dit 

wetsvoorstel;  
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verzoekt de regering om te bezien of en, zo ja, waar compensatie nodig is en hoe dit 

vormgegeven kan worden teneinde budgettaire neutraliteit na te streven,  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 21-24   

 

Staatssecretaris Wiebes: Voorzitter. (…) 

Mevrouw Neppérus vroeg naar de hardheid van het bedrag van 100 miljoen, vermoedelijk 

omdat zij weet dat die hardheid beperkt is. In de memorie van toelichting staat de mooie zin 

dat dit getal met bovengemiddelde onzekerheid is omgeven. Als bedrijven, gemeenten, 

overheden zelf al niet weten hoeveel winst zij maken en welke constructies en 

organisatievormen zij daarvoor omarmen, nou dan weet de Belastingdienst dat ook niet. Dit 

is een zeer ruwe top-downraming. «Bovengemiddelde onzekerheid» wil natuurlijk gewoon 

zeggen dat niet zeker is wat de opbrengst zal zijn. Wij weten het niet precies.  

 

Mevrouw Neppérus (VVD): Het was die zin in de memorie van toelichting die mij natuurlijk 

tot mijn vraag bracht. Moet je dan toch niet eens kijken hoe de opbrengsten zich zullen 

ontwikkelen, ook gezien de administratieve lasten aan alle kanten?  

 

Staatssecretaris Wiebes: Wij gaan zien hoe zich dit gaat ontwikkelen. De begrotingsregels 

schrijven wel voor dat er een raming van wordt gemaakt. Dat is niet zo heel ernstig, want 

het gaat om een bedrag met een ruime onzekerheidsmarge. Dat geldt bij meer bedragen. 

Wij zien dat dit zich over het algemeen wel uitmiddelt. Als de rest van de 

overheidsbegroting met dezelfde onzekerheden was omgeven, was ons land moeilijker 

bestuurbaar dan nu. Dit is niet het meest zekere getal in de rijksbegroting. Ik ben het 

ogenblikkelijk met mevrouw Neppérus eens, maar ik weet niet hoe je dit nu kan verbeteren. 

Ik onderschrijf haar suggestie om in de loop van de tijd te bezien hoe zich dit ontwikkelt.  

Het is overduidelijk waar dit bedrag vandaan komt. Een gemeente heeft een crematorium 

dat concurreert met private crematoria 30 kilometer verderop. Het crematorium van de 

gemeente maakt winst en draagt daarover Vpb af. Dat is volkomen normaal, want dit 

moeten de private partijen 30 kilometer verderop ook. Dat is een bron van inkomsten. Dat is 

ook terecht. Wij benadelen gemeenten daar niet mee. Deze gemeente heeft een 

crematorium maar andere gemeenten niet. Het is ook niet het benadelen van andere 

gemeenten. Je kunt zeggen dat de gemeente jarenlang bevoordeeld was doordat het 

private crematorium verderop belasting moest betalen en de gemeente niet. Dat voordeel 

eindigt, maar een eindigend voordeel is nog geen nadeel. Het wetsvoorstel beoogt precies 

dit.  

Is het rechtvaardig om dit terug te sluizen? Het een-op-een terugsluizen haalt de enige 

doelstelling van dit wetsvoorstel onderuit. Dat zorgt ervoor dat er alsnog een ongelijk 

speelveld ontstaat doordat partijen wel Vpb afdragen, maar dat vervolgens weer 

terugkrijgen. Dat zou het dubbel rondpompen van geld zijn. Als ik het betoog van de heer 

Bashir volg, dan komt het neer op een extra rondpompcircuit. Het opgehaalde geld 

terugsluizen wordt dan het tweede rondpompcircuit. Daar word je bijna duizelig van.  

Is een generieke terugsluis mogelijk? Dat zou heel wonderlijk zijn. Daarvoor moet je een 

generieke ophoging van het Gemeentefonds realiseren. Bij de waterschappen kan dit 

overigens niet. Bij die ophoging bots je op de scheiding tussen inkomsten en uitgaven van 

de rijksbegroting. De heer Koolmees is, zoals wij allen weten, een groot liefhebber van 

financiële discipline, met uitzondering van de scheiding tussen inkomsten en uitgaven. 

Daarnaast zou je iets repareren wat niet kapot is. Iedere gemeente krijgt dan een minuscuul 

beetje meer. Het gaat om een bedrag van in totaal 50 miljoen gerelateerd aan de huidige 
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omvang van het Gemeentefonds van 19 miljard. De toekomstige hoogte van het 

Gemeentefonds is 26 tot 27 miljard. Er komt dan een microscopische verhoging van het 

Gemeentefonds waarbij volstrekt zeker is dat het bedrag – hoe hoog dat ook is – op de 

verkeerde plaats wordt teruggesluisd. Het geld komt niet terecht waar het is geheven, maar 

wel waar het niet is geheven. Wat mij betreft, is dat een onlogische gang van zaken.  

De suggestie van mevrouw Neppérus is om dit in de gaten te houden. Als het bedrag uit de 

hand loopt, moet je er misschien over nadenken.  

 

De heer Koolmees (D66): De laatste opmerking bevreemdt me dan weer. Als het bedrag 

oploopt, moeten wij het in de gaten houden. Dat suggereert dat er dan toch wel iets aan de 

hand is.  

In de brief uit 2012 van de voorganger van de Staatssecretaris staat dat het doel van deze 

wet niet het ophalen van geld is. Het doel is het creëren van een level playing field. Dat 

begrijp ik. Er wordt geschat dat met deze wet 100 miljoen wordt opgehaald, waarvan 50% 

volgens de nota naar aanleiding van het verslag van gemeenten en provincies moet komen. 

Dat heeft wel degelijk reële gevolgen. Het doel van de wet is niet geld op te halen, maar de 

consequentie is dat dit wel gebeurt. Ik begrijp dat een terugsluis van een-op-een een beetje 

vreemd is. Dan ga je inderdaad rondpompen en dubbel rondpompen, om de heer Bashir te 

parafraseren. Tegelijkertijd weten wij dat gemeenten die het geld ontvangen dit gebruiken 

om er publieke voorzieningen mee te financieren. Als dat geld wegvalt, moet er bezuinigd 

worden of zullen de lasten verhoogd moeten worden, terwijl dat niet het doel is van het 

wetsvoorstel.  

Dan het punt van de scheiding van inkomsten en uitgaven. Wij hebben wel vaker dat er 

technische correcties over de ijklijn plaatsvinden. Dit is een hobby uit mijn verre verleden. 

Als het evident niet het doel van de wet is, kun je in de begrotingsregels hiervoor een 

uitzondering maken. Dat is wel vaker gebeurd bij dit soort wetten. Daarom mijn vraag. Het 

is niet het doel van de wet, maar het gebeurt wel. Waarom is niet naar een manier gezocht 

om dit recht te trekken? Het Gemeentefonds en het Provinciefonds kennen 120 criteria 

voor de verdeling van geld. Wij hadden om de haverklap discussies over bedragen van 10 of 

15 miljoen uit het Gemeentefonds. Ik verwijs naar de discussie over boa's. Nu gaat het om 

een bedrag van 100 of 50 miljoen en dan zou het niet kunnen? Hoe zit dat?  

 

Staatssecretaris Wiebes: Ik blijf zeggen dat het geld bij een generieke terugsluis niet 

noodzakelijkerwijs naar de plekken gaat waar het wordt opgehaald en mogelijkerwijs wel 

naar de plekken waar het niet wordt opgehaald. Het is op z'n minst een zeer gemankeerde 

terugsluis. Verder zijn er gevallen waarin de begrotingsregels op een of andere manier zijn 

aangepast met een technische correctie. Wij weten allemaal welk artikel dat is. Bij mijn 

weten is dit voor een dergelijk bedrag nooit gebeurd. Het gaat om 50 miljoen op een totaal 

van 26 miljard. De Minister voelt niet veel voor dit soort gevallen en ook niet voor dit 

specifieke geval. Als het bedrag veel hoger blijkt te zijn, kunnen wij er opnieuw over 

nadenken. Daar is in de toekomst een aanknopingspunt voor. Wij zijn bijvoorbeeld aan het 

nadenken over een groter gemeentelijk belastinggebied. In dat kader zou je erover kunnen 

nadenken. In dat kader is het overigens onlogisch om het Gemeentefonds eerst te verhogen 

en daarna te verlagen. Dat is een slinger die naar twee kanten uitslaat. Het is passend en 

logisch om er in dat kader over na te denken. Overigens zijn de meeste specialisten die bij 

mij aan tafel schuiven van oordeel dat het niet meer maar eerder minder zal worden dan 50 

miljoen, maar wij weten het niet. Het staat in de sterren en de sterren lezen wij af in oktober 

2017. Als wij daaraan voorafgaand nadenken over een gemeentelijk belastinggebied 

kunnen wij er tegen die tijd een nadere duiding aan geven en dat meenemen in de 

overwegingen. Andere mogelijkheden zie ik niet. Ambtshalve hecht ik enorme waarde aan 

de scheiding tussen inkomsten en uitgaven. Ik ben echter wel eens loslippig geweest en ik 

heb ook wel eens gefronst. In die zin begrijp ik de heer Koolmees wel, maar wij moeten hier 

helaas hard zijn.  
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De heer Koolmees (D66): Politiek hecht ik ook zeer aan de scheiding tussen inkomsten en 

uitgaven, maar de uitzondering is de bevestiging van de regel. Ik vat het kort samen. Wij 

gaan eerst kijken hoeveel geld het wetsvoorstel oplevert. Is het inderdaad 100 of 50 

miljoen? Misschien is het wel 20 miljoen. Er is nog heel veel onzekerheid over. Als wij dat 

inzichtelijk hebben, gaan wij nadenken over de vraag of en, zo ja, hoe eventuele 

compensatie kan plaatsvinden. Interpreteer ik de Staatssecretaris zo goed?  

 

Staatssecretaris Wiebes: Dat laatste is misschien net een kleine fractie specifieker dan ik 

het heb gezegd. Ik heb gezegd dat het logisch is om het denken hierover mee te nemen in 

de overwegingen rond een ruimer gemeentelijk belastinggebied. Tegen die tijd weten wij 

ook iets meer omdat het implementatietraject gaande is. Door de oogharen kunnen wij 

wellicht zien dat sommige sectoren andere bedragen opbrengen dan wij dachten. Nogmaals, 

de meeste stemmen zeggen dat het eerder minder wordt dan meer.  

 

De heer Bashir (SP): De Staatssecretaris heeft het steeds over 50 miljoen maar het kan dus 

ook 100 miljoen zijn, dat weten we niet precies. Als het geld niet wordt teruggesluisd, is er 

per saldo sprake van een bezuiniging lagere overheden.  

 

Staatssecretaris Wiebes: Als gemeenten een minder groot deel van de winst van hun 

overheidsondernemingen mogen houden, dan hebben zij minder middelen ter beschikking. 

Dat is volkomen juist. Naar een zeer ruwe schatting gaat het voor gemeenten om een 

bedrag van rond 50 miljoen op een totaal van 26 miljard van het Gemeentefonds. Dat fonds 

is overigens een deelverzameling van de inkomsten van gemeenten.  

 

De heer Bashir (SP): Maar op het moment dat gemeenten dan 50 miljoen of misschien meer 

niet tot hun beschikking hebben, dan gaat dat ten koste van iets. De WOZ-aanslag kan om 

die reden verhoogd worden. Het kan ook ten koste gaan van gemeentelijke voorzieningen 

zoals de bijzondere bijstand. Dat bedrag van 50 miljoen moet ergens uit betaald worden. 

Willen wij dat dit een bijeffect is van dit onnodige wetsvoorstel?  

 

Staatssecretaris Wiebes: Van het woord «onnodig» neem ik na mijn inleiding toch afstand. 

Ik heb het woord «rondpompen» van de heer Bashir willen adopteren, maar het woord 

«onnodig» niet. Het klopt dat de Gemeentewet voorschrijft dat gemeenten hun begroting in 

evenwicht moeten hebben. Mocht dat leiden tot een afdracht van Vpb dan zal dat op een of 

andere manier ergens gevonden moeten worden. Vooralsnog is er grote onzekerheid over 

het bedrag. Het zou ook wel eens flink minder kunnen worden. In elk geval is de inschatting 

dat het op het totaal zeer beperkt blijft. Ik zou in herhaling vervallen als ik het nog eens zou 

uitleggen. 

(…) 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 32 

 

De heer Groot (PvdA): Voorzitter. (…) Ik begrijp dat bovengemiddelde onzekerheid over de 

belastingopbrengst betekent dat het een soort slag in de lucht is. Het is nog heel onduidelijk 

hoeveel belasting er binnenkomt. Ik heb gehoord dat er op het ministerie weddenschappen 

zijn afgesloten in verband met de vraag of het meer of minder dan 50 miljoen wordt. Ik sluit 

mij aan bij degenen die denken dat het minder wordt, indachtig de ervaringen bij de 

woningcorporaties. Gezien de inspanningen van de fiscalisten bij de VNG zal het de eerste 

tijd wel meevallen, is mijn verwachting. 
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Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 34-35 

 

De heer Koolmees (D66): (…) Om het scherp te krijgen dien ik een motie in over de 

compensatie. Ik begrijp de onzekerheid over de verwachte opbrengsten. Tegelijkertijd vind 

ik het bijzonder dat er toch geld wordt weggehaald als er opbrengsten zijn.  

 

 

Motie 

 

De Kamer, 

 

gehoord de beraadslaging, 

 

constaterende dat met inwerkingtreding van voorliggend wetsvoorstel een verschuiving van 

financiële middelen plaatsvindt van medeoverheden naar het Rijk;  

 

overwegende dat een onttrekking van middelen van medeoverheden niet het doel is van dit 

wetsvoorstel;  

 

verzoekt de regering om te bezien of en, zo ja, waar compensatie nodig is en hoe dit 

vormgegeven kan worden teneinde budgettaire neutraliteit na te streven,  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Koolmees en Dijkgraaf. Naar mij 

blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.  

Zij krijgt nr. 9 (34 003).  

 

De heer Koolmees (D66): Zoals de Staatssecretaris heeft gezien is deze motie zeer breed 

geformuleerd. Er is ruimte voor allerlei nuances. Ik wil wel het politieke signaal geven dat 

het niet de bedoeling kan zijn dat door dit wetsvoorstel medeoverheden in de problemen 

zouden komen.  

 

De heer Bashir (SP): Het is een goede motie die in ieder geval in de richting komt van wat ik 

ook graag wil. Waarom is het zo breed geformuleerd? Waarom zeggen wij niet gewoon dat 

overheden die door dit wetsvoorstel getroffen worden, worden gecompenseerd?  

 

De heer Koolmees (D66): Daar is een aantal redenen voor. Er is vandaag veelvuldig gezegd 

dat het onduidelijk is wat de opbrengsten zijn. Mevrouw Neppérus en de heer Groot hebben 

dat aangegeven. Het is verstandig om eerst te kijken of er een probleem is voordat je met 

een oplossing komt. Als het probleem er wel is, roept deze motie op om na te gaan hoe dit 

opgelost kan worden.  

 

De heer Bashir (SP): Dan komt het erop neer dat als er € 0,01 opbrengst is die € 0,01 in 

ieder geval terug moet naar de overheden. Begrijp ik dat goed?  

 

De heer Koolmees (D66): Dat is inderdaad de strekking van de motie.  

 

De heer Bashir (SP): Voorzitter. Ik had een soortgelijke motie, maar die dien ik niet in. Het is 

een goede motie van collega Koolmees die ervoor zorgt dat gemeenten niet getroffen 

worden door dit wetsvoorstel. 

 

Compensatie 
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Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 37 

 

Staatssecretaris Wiebes: (…) De heer Koolmees heeft een breed geformuleerde motie 

ingediend waarin ruimte is voor veel nuances. Naar aanleiding van een vraag van de heer 

Bashir, zei hij echter: als er ook maar € 0,01 wordt geheven moet dat terug naar de 

gemeente. Tot zover de brede en genuanceerde bijdrage van de heer Koolmees. Hij heeft de 

bedoelingen listig omgedraaid. De overweging dat onttrekking van middelen niet het doel 

van het wetsvoorstel is, klopt volkomen. Hij draait het echter om, namelijk dat het het doel 

is om dat niet te doen. Dat is niet zo. Het is geen doel om geld op te halen. 

Overheidsbedrijven zijn bedrijven. Zodra zij zich daarvoor kwalificeren wordt er Vpb 

geheven waardoor er opbrengst is. Er is nooit een doelstelling van budgettaire-neutraliteit 

geformuleerd. Ik heb op twee manier toegezegd om daar welwillend naar te kijken. Ik heb 

gezegd dat wij het mee kunnen nemen in de evaluatie na een jaar. Ik heb ook gezegd dat 

daar rekening mee moet worden gehouden in het nadenken over het gemeentelijk 

belastinggebied. Om de door mijn voorganger zo helder geformuleerde doelstelling achteraf 

alsnog te wijzigen door deze motie te omarmen, daar begin ik niet aan. Ik moet deze motie 

ontraden. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 7-8 

 

De leden van de fractie van de PvdA constateren dat de budgettaire opbrengst van het 

wetsvoorstel wordt geraamd op een bedrag van € 100 miljoen per jaar. Zij vragen, evenals 

de leden van de fractie van de SP en de VNG, of dit neerkomt op een overheveling van 

gelden van andere overheden naar het Rijk. Tevens vragen de leden van de fractie van de 

PvdA of dit leidt tot een stijging van de lokale lasten. Ten slotte willen zij in dit kader, net als 

de leden van de fractie van D66 en de VNG, weten of het kabinet voornemens is de andere 

overheden te compenseren.  

De gemoderniseerde vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen leidt 

ertoe dat wanneer overheidslichamen vennootschapsbelasting betalen, gelden van 

medeoverheden terechtkomen in de algemene middelen van de Staat. Het wetsvoorstel 

strekt ertoe een gelijk speelveld te bewerkstelligen in de vennootschapsbelasting tussen 

private ondernemingen en daarmee concurrerende overheidsondernemingen. Vanuit doel 

en strekking van dit wetsvoorstel ligt het niet voor de hand de reparatie van het ongelijke 

speelveld weer ongedaan te maken door middel van compensatie. Immers, private 

ondernemingen zijn hiervoor ook niet gecompenseerd. Een specifieke en passende 

compensatie is – om reden van concurrentieverstoring – niet mogelijk en zal tevens stuiten 

op Europeesrechtelijke (staatssteun)bezwaren. Een generieke storting in bijvoorbeeld 

gemeente- of provinciefonds is naar de mening van het kabinet te grofmazig om de 

tegemoetkoming in de juiste verhouding terecht te laten komen bij de getroffen 

belanghebbenden. Ook vanuit dit praktische oogpunt ligt deze vorm van terugsluis derhalve 

niet voor de hand. Het is aan de medeoverheden zelf om te bepalen hoe zij om willen gaan 

met een eventuele derving van middelen, waarbij niet is gezegd, dit in reactie op een vraag 

van de leden van de fractie van de PvdA en van de VNG, dat dit wetsvoorstel automatisch 

leidt tot een stijging van de lokale lasten voor de burger. Medeoverheden kunnen immers 

ook andere keuzes maken.  

 

De leden van de fractie van de PvdA vragen of de modernisering van de 

vennootschapsbelastingplicht tot meer of minder economische activiteiten van overheden 

leidt en naar de gevolgen daarvan op de geraamde budgettaire opbrengst. Er is geen 

onderzoek gedaan naar de invloed van het onderhavige wetsvoorstel op de omvang van de 

economische activiteiten van overheden. Bij gebrek aan gedetailleerde microgegevens is de 

Overheveling naar 

het Rijk 

Compensatie 
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raming gebaseerd op financiële macrogegevens van de sector overheid zoals deze door het 

Centraal Bureau voor de Statistiek worden geregistreerd. Met deze maatregel wordt een 

gelijk speelveld gecreëerd hetgeen in het algemeen bevorderlijk is voor de economie. 

 

(…) 

 

De leden van de fractie van het CDA vragen of het verschil tussen de administratieve lasten 

en de geraamde budgettaire opbrengst niet groter zou zijn als overheden op basis van de 

Wet Markt en overheid voor hun economische activiteiten niet minimaal de integrale 

kostprijs in rekening moeten brengen, maar de marktprijs. De budgettaire opbrengst zou 

inderdaad hoger kunnen zijn als overheden de marktprijs in rekening zouden moeten 

brengen voor hun economische activiteiten. Echter, dit wetsvoorstel bevat, in tegenstelling 

tot de Wet Markt en overheid, niet een voorschrift voor een dergelijke prijsstelling. Wel kan 

in voorkomende gevallen als gevolg van reeds in de Wet Vpb 1969 geldende bestaande 

verrekenprijzensystematiek een prijscorrectie plaatsvinden in gelieerde verhoudingen. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 24-25 

 

De leden van de fractie van de SP vragen hoe de budgettaire raming is opgebouwd. Zoals 

aangegeven in de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel is bij gebrek aan relevante 

informatie op microniveau voor deze raming gebruikgemaakt van financiële macrogegevens 

van de sector overheid van het CBS. De raming van de budgettaire opbrengst is niet 

gebaseerd op het aantal instellingen vermenigvuldigd met hun belastinggrondslag, zoals 

deze leden vragen. 

 

(…) 

 

De leden van de fractie van de SP merken op dat het kennelijk de opvatting van het kabinet 

is dat het deel van de belastingopbrengst dat is toe te rekenen aan de 

overheidsondernemingen van de rijksoverheid per saldo wordt gecompenseerd omdat de 

vennootschapsbelastingopbrengsten immers binnenkomen op het niveau van de 

rijksoverheid. Dit is niet het geval. De belastingopbrengst, ook voor zover deze wordt 

geheven van ondernemingen van de rijksoverheid, vloeit toe aan de algemene middelen. 

Het is, ook naar de opvatting van het kabinet, niet zo dat de budgettaire opbrengst die is toe 

te rekenen aan dat deel van de overheidsondernemingen die behoren aan de rijksoverheid 

vanuit de algemene middelen automatisch wordt doorgesluisd naar de respectievelijke 

overheidsondernemingen van de rijksoverheid. Dat is vanuit een staatssteunperspectief ook 

niet geoorloofd.  

Het wetsvoorstel strekt ertoe een gelijk speelveld te bewerkstelligen in de 

vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen en private ondernemingen. Dat 

betekent dat alle overheidsondernemingen vennootschapsbelastingplichtig worden. Dus 

niet alleen de overheidsondernemingen die vallen onder de medeoverheden, maar ook de 

overheidsondernemingen vallend onder de rijksoverheid. Het kabinet is in zijn algemeenheid 

niet voornemens om weer een ongelijk speelveld te creëren door middel van compensatie. 

Ook voor overheidsondernemingen op rijksniveau wordt geen compensatie geboden.  

 

De leden van de fractie van de SP vragen of de extra belastingopbrengst voor de centrale 

overheid weliswaar niet het primaire doch wel een belangrijk doel is van het wetsvoorstel en 

of het kabinet daarom de lagere overheden niet generiek wenst te compenseren.  

Doel van dit wetsvoorstel is inderdaad niet primair het behalen van een budgettaire 

opbrengst, maar het creëren van een gelijk speelveld. Het voorgaande betekent echter niet 

dat het kabinet naar een budgettair neutraal wetsvoorstel streeft. Hoewel geen doel op zich, 
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kan het creëren van een gelijk speelveld tot een budgettaire opbrengst leiden. Dat het 

kabinet vervolgens ook niet voornemens is de (mede)overheden compensatie te bieden, 

volgt uit het primaire doel van het wetsvoorstel. Immers, zoals eerder aangegeven, 

compensatie doet afbreuk aan het nagestreefde gelijke speelveld. 

 

Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 10-11 

 

De leden van de fractie van het CDA vragen naar de verhouding tussen de geraamde 

opbrengst van dit wetsvoorstel en de toename van de administratieve lasten. Deze leden 

stellen dat de opbrengst waarschijnlijk hoger zou zijn geweest als in de Wet markt en 

overheid niet zou zijn bepaald dat economische activiteiten tegen de integrale kostprijs 

moeten worden verricht maar dat deze tegen de marktprijs moeten worden verricht. In de 

memorie van antwoord heb ik die stelling volgens de leden onweersproken gelaten.143 Deze 

leden stellen de vraag nu opnieuw. Ik interpreteer deze vraag zo dat deze leden willen weten 

of ik van mening ben dat in het licht van de, in de woorden van deze leden, geringe 

budgettaire opbrengst de omvang van de administratieve lasten acceptabel is.  

Enerzijds is een toename van de administratieve lastendruk niet te voorkomen. 

Overheidsondernemingen zijn thans, anders dan private ondernemingen, veelal niet Vpb-

plichtig. Mede onder druk van de dienstige maatregelen en de door de Europese Commissie 

gestarte formele onderzoeksprocedure, ziet het kabinet zich genoodzaakt de Vpb-plicht 

voor overheidsondernemingen aan te passen. Het ontstaan en bestaan van een Vpb-plicht 

leidt tot administratieve lasten. Dat is voor overheidsondernemingen die als gevolg van het 

onderhavige wetsvoorstel Vpb-plichtig worden het geval, maar dat was en blijft het geval 

voor alle ondernemingen die nu al Vpb-plichtig zijn. Het kabinet beschouwt daarmee de 

toename van de administratieve lastendruk als een gegeven. Dat het wetsvoorstel een 

relatief bescheiden budgettaire opbrengst genereert doet daaraan niets af. Het voorgaande 

laat echter onverlet dat ik, zeker naar aanleiding van de in het voorjaar van 2014 gehouden 

internetconsultatie en de gelijktijdig gevoerde consultatiegesprekken, het uiteindelijk bij de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediende wetsvoorstel daar waar mogelijk, heb 

aangepast met als doel het voorkomen van een onnodige toename van de administratieve 

lastendruk.144 Ten slotte wijs ik er op dat ik voorafgaand aan de voorziene inwerkingtreding 

van de voorgestelde wetgeving in samenwerking met in ieder geval de VNG, het IPO en de 

UvW poog afspraken te maken die de toename van (incidentele en structurele) 

administratieve lasten zoveel mogelijk beperken. 

 

Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 17 

 

De leden van de fractie van de SP vragen of het een juiste constatering is dat de geraamde 

budgettaire opbrengst van het wetsvoorstel niet nader is te specificeren. Daarnaast vragen 

deze leden of het kabinet meent dat het voorstel een budgettaire herverdeling tussen 

overheden impliceert. Zoals aangegeven in de nota naar aanleiding van het verslag aan de 

Tweede Kamer145 zijn bij de raming van de opbrengst van dit wetsvoorstel verschillende 

macro-economische benaderingen gecombineerd, omdat er onvoldoende gegevens zijn op 

microniveau. Een specificatie op microniveau is dan ook niet te geven. De macrocijfers 

geven wel een specificatie naar verschillende categorieën overheidslichamen. De 

                                                
143

  Kamerstukken I 2014/15, 34 003, D, blz. 8. 
144

  Zie de eerste alinea van paragraaf 6.3 in het algemeen deel van de memorie van toelichting (Kamerstukken 

II 2014/15, 34 003, nr. 3, blz. 30). 
145

  Kamerstukken II 2014/15, 34 003, nr. 6, blz. 35. 
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macrocijfers die beschikbaar zijn gesteld door het CBS, geven een indeling naar het Rijk, de 

provincies, de gemeenten en de waterschappen. Een onderverdeling naar deze categorieën 

overheden kan, conform de raming van de budgettaire opbrengst, eveneens op 

verschillende wijze plaatsvinden. Grosso modo leveren deze cijfers het beeld op dat 

ongeveer de helft van de opbrengst op de gemeenten zal drukken, twee vijfde op het Rijk en 

het overige (een tiende) op de provincies en de waterschappen. Voor zover deze belasting 

wordt geheven van lagere overheden is het gevolg dat er gelden van lagere overheden in de 

staatskas vloeien. In zoverre is dus sprake van een budgettaire herverdeling van lagere 

overheden ten gunste van de centrale overheid. 

 

2.10 Overgangsrecht 
 

Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 4, p. 22-23 

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt. 

 

6. Overgangsrecht  

 

Volgens het voorstel kunnen directe en indirecte overheidsondernemingen op verzoek de 

objectieve vrijstelling (die geldt voor voordelen uit activiteiten die worden verricht in het 

kader van een samenwerkingsverband tussen publiekrechtelijke rechtspersonen of 

privaatrechtelijke overheidslichamen) achterwege laten.146 Een verzoek daartoe wordt 

uiterlijk gedaan achttien maanden na afloop van het eerste jaar waarvoor de 

overheidsonderneming dat wil.147  

 

Het voorstel vindt voor het eerst toepassing met ingang van 1 januari 2016.148 Dit betekent 

dat met betrekking tot het (boek)jaar 2016149 een verzoek uiterlijk 1-7-2018 moet worden 

gedaan. Is het eerste jaar waarvoor men een verzoek wil doen het (boek)jaar 2017, dan 

moet een verzoek uiterlijk 1-7-2019 zijn gedaan. 

 

De termijn van «achttien maanden na afloop van het eerste jaar waarvoor men een verzoek 

wil doen» komt echter te vervallen: met ingang van 1-1-2018 geldt dat een verzoek uiterlijk 

«voorafgaand aan het jaar waarvoor men dat verzoek wil doen» moet worden gedaan.150 Die 

verkorting van de termijn is mogelijk omdat, zoals de toelichting stelt, belanghebbenden dan 

voldoende gewend zijn aan de nieuwe wetgeving en eerder een weloverwogen verzoek 

kunnen doen.151  

Over deze wijziging met ingang van 1-1-2018 maakt de Afdeling twee opmerkingen. 

 

                                                
146

  Het voorgestelde artikel 8e, tweede lid, (nieuw) van de Wet Vpb 1969 (directe overheidsondernemingen) 

respectievelijk het voorgestelde artikel 8f, tweede lid, (nieuw) van de Wet Vpb 1969 (indirecte 

overheidsondernemingen) (artikel I, onderdeel E). 
147

  Het voorgestelde artikel 8e, derde lid, (nieuw) van de Wet Vpb 1969 (directe overheidsondernemingen) 

respectievelijk het voorgestelde artikel 8f, derde lid, (nieuw) van de Wet Vpb 1969 (indirecte 

overheidsondernemingen) (artikel I, onderdeel E). 
148

  Artikel VII, eerste lid. 
149

  In het voorbeeld wordt uitgegaan van een met het kalenderjaar samenvallend boekjaar. 
150

  Artikel II, onderdeel B, en artikel VII, derde lid. 
151

  Toelichting op artikel II, onderdeel B, laatste volzin. 
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Naar het de Afdeling voorkomt kan een verzoek met betrekking tot het (boek)jaar 2018 zélf, 

anders dan de toelichting stelt, niet al vóór 1-1-2018 worden gedaan. De verkorting van de 

termijn treedt immers pas op 1-1-2018 in werking. 

 

Daarnaast merkt de Afdeling op dat met de verkorting van de termijn met ingang van 1-1-

2018, met ingang van die datum ook de termijn van achttien maanden komt te vervallen. Dit 

impliceert dat met betrekking tot de jaren 2016 en 2017 geen verzoeken achteraf meer 

kunnen worden gedaan. Een overgangsrechtelijke bepaling die dit wél mogelijk maakt, 

ontbreekt. 

 

De Afdeling adviseert in de toelichting op het vorenstaande in te gaan en zo nodig het 

voorstel aan te passen. 

 

6. Overgangsrecht  

 

Naar aanleiding van de twee opmerkingen van de Afdeling zijn het wetsvoorstel en de 

memorie van toelichting aangepast. 

 

2.11 Invoeringstermijn en open wettelijke normen 
 

Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 4, p. 17-21 

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt. 

 

4. Invoeringstermijn/open wettelijke normen  

 

Het ligt in de bedoeling dat het onderhavige wetsvoorstel op 1 januari 2015 in werking 

treedt en voor het eerst wordt toegepast op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 

2016.152 Centrale en decentrale overheden krijgen aldus een jaar de tijd om met betrekking 

tot al hun activiteiten te beoordelen of deze leiden tot vennootschapsbelastingplicht of niet. 

Het vorenstaande vloeit voort uit de uitnodiging van de Commissie tot het vaststellen van 

wetgeving binnen 18 maanden na haar brief van 2 mei 2013 en inwerkingtreding van die 

wetgeving in het daaropvolgende belastingjaar. 

 

De Afdeling plaatst hier twee kanttekeningen bij. 

 

a. Invoeringstermijn  

 

De Afdeling merkt op dat de gevolgen van het wetsvoorstel ingrijpend zijn, niet alleen voor 

de Belastingdienst153 maar ook voor (de)centrale overheden. Aan de hand van feiten en 

omstandigheden moeten diverse vraagstukken worden beantwoord welke van invloed zijn op 

het vaststellen van de (omvang van de) belastingplicht van directe en indirecte 

overheidsondernemingen. Het gaat daarbij om een «zeer grote hoeveelheid» indirecte 

overheidsondernemingen, terwijl het aantal directe overheidsondernemingen «nauwelijks is 

te overzien».154 De diverse (open) normen waar in het voorstel bewust voor is gekozen, 

zullen in de praktijk en jurisprudentie nader moeten worden ingekaderd, zoals de toelichting 

ook stelt: het gaat dan specifiek om bijvoorbeeld de invulling van de begrippen 

                                                
152

  Artikel VII, eerste lid. 
153

  Zoals de memorie van toelichting stelt in paragraaf 7, tweede tekstblok, eerste volzin. 
154

  Kamerstukken II 2012/13, 31 213, nr. 9, blz. 12, tweede tekstblok. 
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«onderneming waarmee in concurrentie wordt getreden» en «overheidstaak», alsmede om 

de toepassing van de vrijstellingen.155 Die nadere inkadering zal verre van eenvoudig zijn 

(zie daarover ook nader onder b hierna). 

 

Feitelijk komt dit er op neer dat zowel centrale als decentrale overheden per activiteit 

moeten beoordelen of aan die normen wordt voldaan of niet. Zo hangt het antwoord op de 

vraag of er sprake is van belastingplicht af van de concrete feiten en omstandigheden 

waardoor op detailniveau onderzoek nodig is. Ook de tamelijke onbekendheid met deze 

nieuwe materie bij zowel de diverse (de)centrale overheden als de Belastingdienst, en het 

veelvoud en de grote diversiteit aan activiteiten die door vooral gemeenten worden 

uitgeoefend, zullen nog tot onverwachte problemen leiden. Vanwege de gewenste 

rechtszekerheid zal dan ook (veelvuldig) overleg met de belastinginspecteur moeten 

plaatsvinden. Dit geldt niet alleen voor de belastingplicht, maar ook voor de praktische 

invulling van de subjectieve en objectieve vrijstellingen die in het wetsvoorstel zijn 

opgenomen. Ook over de lastige problematiek van de fiscale openingsbalans zal vaak 

overleg moeten plaatsvinden. Het is daarbij zeer aannemelijk dat de diverse vragen die in dit 

verband zullen opkomen ook tot het nodige en tijd vergende interne overleg binnen de 

Belastingdienst zullen leiden. Indien eenmaal is geconcludeerd dat voor bepaalde 

activiteiten sprake is van belastingplicht, zullen overheidsondernemingen vervolgens de 

vraag moeten beantwoorden hoe inkomsten en uitgaven en eigen vermogen en vreemd 

vermogen moeten worden toegerekend aan ofwel de belaste activiteiten ofwel de niet 

belaste activiteiten (hetgeen zal betekenen dat hiervoor een afzonderlijke administratie 

moet worden ingericht). Met het oog op de voorbereiding van de begroting voor het jaar 

2016 en de vaststelling van (kost)prijzen en tarieven, zal het (bijvoorbeeld bij gemeenten) al 

vroeg in 2015 duidelijk moeten zijn of en zo ja in hoeverre zij met ingang van 2016 Vpb-

plichtig zijn voor hun activiteiten. 

 

In dit verband wijst de Afdeling ook op het volgende. 

Het onderhavige wetsvoorstel zal vooral voor gemeenten de nodige werkzaamheden met 

zich brengen, terwijl diezelfde gemeenten in 2015 ook al te maken hebben met aanzienlijke 

werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de grote decentralisatie-operaties. 

 

Gelet op het vorenstaande is de Afdeling van oordeel dat er gerede twijfel is of de termijn 

van een jaar voldoende ruim is voor een zorgvuldige invoering van de Vpb-plicht voor 

overheidsondernemingen. De Afdeling realiseert zich daarbij dat deze termijn door de 

Commissie is aangeduid in haar brief van 2 mei 2013. Niettemin zou het vorenstaande 

onder de aandacht van de Commissie gebracht kunnen worden. 

 

De Afdeling adviseert in de toelichting op het vorenstaande in te gaan en zo nodig in overleg 

te treden met de Commissie. 

 

b. Open wettelijke normen  

 

Zoals hiervoor onder a is aangegeven, zullen de diverse (open) normen waar in het voorstel 

bewust voor is gekozen, in de praktijk en jurisprudentie nader moeten worden ingekaderd. 

De Afdeling plaatst hier twee opmerkingen bij. 

 

i. De Afdeling merkt op dat een toekomstige inkadering niet wegneemt dat de toelichting 

bij het voorstel een belangrijke rol kan spelen als eerste invulling van wat naar de 

mening van de wetgever onder die begrippen moet worden verstaan. Die invulling is ook 

                                                
155

  Toelichting, paragraaf 7, derde tekstblok. 
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van belang om uniformiteit in de interpretatie van die open normen zo veel mogelijk te 

garanderen. De toelichting voorziet daar echter nauwelijks in, terwijl de praktijk wel met 

de wettelijke normen moet werken. Het argument in de toelichting dat er bewust voor is 

gekozen om geen limitatieve lijst met overheidstaken/publieke bevoegdheden in het 

voorstel op te nemen is begrijpelijk. Maar enige indicatie in de toelichting moet toch wel 

kunnen worden gegeven aangaande de vraag wat typische overheidstaken zijn (en wat 

niet) of welke activiteiten (afhankelijk van feiten en omstandigheden) potentieel 

concurrentieverstorend zijn. Discussies en onderzoeken hierover lopen immers al heel 

lang. In dit verband zij bijvoorbeeld gewezen op een voor het najaar 2013 

aangekondigde inventarisatie «om een beter inzicht te krijgen in de verschillende 

economische activiteiten van medeoverheden en departementen, nodig om een 

passende invulling te geven aan de belastingplicht».156  Ook zij gewezen op een lijst van 

potentieel concurrentieverstorende activiteiten van overheden.157 

De Afdeling adviseert de toelichting in overeenstemming met het vorenstaande aan te 

vullen. 

ii. Meer in het bijzonder merkt de Afdeling nog het volgende op met betrekking tot het 

concurrentiecriterium. 

Het wetsvoorstel hanteert op diverse plaatsen (deels nieuw) het begrip «in concurrentie 

treden».158 Op veel plaatsen in de toelichting wordt gesteld dat het daarbij gaat om 

«feitelijk» in concurrentie treden. Het concurrentiecriterium is in de toelichting verder 

niet nader ingevuld. De enige concrete aanwijzing in de toelichting is dat concurrentie 

wordt aangenomen indien de publiekrechtelijke rechtspersoon werkzaamheden verricht 

ten koste van het debiet van (private) ondernemingen en er bovendien sprake is van een 

zekere mate van winstpotentie.159 Deze omschrijving ziet echter op duurzame 

organisaties van kapitaal en arbeid waarmee zonder winstoogmerk wordt deelgenomen 

aan het economische verkeer (verenigingen en stichtingen).160 Dit roept de vraag op hoe 

zich dit verhoudt tot het «feitelijke» in concurrentie treden bij directe 

overheidsondernemingen, nu de toelichting daarover stelt dat dit «anders zou zijn» dan 

bij stichtingen en verenigingen.161  

 

                                                
156

  Kamerstukken II 2012/13, 31 213, nr. 11. 
157

  Kamerstukken II 2012/13, 31 213, nr. 9, blz. 12, eerste tekstblok:  

Voorbeelden van mogelijk concurrentieverstorende ondernemingsactiviteiten van het Rijk en overige 

publiekrechtelijke rechtspersonen zijn: toezicht, keuringsactiviteiten, ontwikkelen en afnemen examens, 

vastleggen (inclusief beheren en verstrekken) van gegevens, onderzoek, ontwikkelen natuurgebieden, 

luchtverkeersleiding, verkoop zendtijd reclame-uiting, verkoop (rijks)goederen, verstrekken 

meteorologische informatie, wetenschappelijk onderwijs.   

Voorbeelden van mogelijk concurrentieverstorende ondernemingsactiviteiten van gemeenten: exploitatie 

vastgoed, ontwikkeling en exploitatie van openbare ruimten, afval en energie, vervoer, sociale 

ondersteuning, peuterspeelzalen, scholen, bibliotheken, theaters, musea, zorg, exploitatie 

sportgelegenheden en zwembaden en dienstverlening als nevenactiviteit. 

Voorbeelden van mogelijk concurrentieverstorende ondernemingsactiviteiten van provincies en 

waterschappen: regionale ontwikkelingsmaatschappijen, deelname participatiefondsen, luchthavens, 

recreatie, tolwegen, afvalzorg, havenschappen, netwerkbeheer, advisering inzake cultureel erfgoed, 

waterleidingbedrijven en slibverwerking. 
158

  Zie bijvoorbeeld de voorgestelde artikelen 2, eerste lid, onderdeel g, en tweede lid, en 3, derde lid, van de 

Wet Vpb 1969 (artikel I, onderdelen A en B). 
159

  Toelichting, paragraaf 4.1.2.2, tweede tekstblok. 
160

  Het huidige artikel 4, onderdeel a, van de Wet Vpb 1969. 
161

  Toelichting, paragraaf 4.1.1, eerste tekstblok. 
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Daarnaast komt de vraag op of het concurrentiecriterium niet ook «potentiële» 

concurrentieverstoring dient te omvatten. Indien het slechts om «feitelijke» verstoringen 

gaat is het niet ondenkbaar dat bij afwezigheid daarvan er geen sprake is van belastingplicht 

van een overheidsonderneming, terwijl vanuit een oogpunt van staatssteun (potentiële 

verstoring) juist wel van belastingplicht sprake zou dienen te zijn. 

 

Hoewel de toelichting ook daar niets over zegt, gaat de Afdeling er ten slotte van uit dat het, 

eveneens vanuit een oogpunt van staatssteun, bij concurrentieverstoring ook dient te gaan 

om (potentiële) «grensoverschrijdende» concurrentieverstoring. 

 

De Afdeling adviseert in de toelichting op het vorenstaande in te gaan en zo nodig het 

voorstel aan te passen. 

 

4. Invoeringstermijn/ open wettelijke normen  

 

a. Invoeringstermijn  

 

Met de Afdeling onderschrijft het kabinet dat de implementatietermijn van een jaar kort is 

voor de betrokkenen, zowel voor (mede)overheden, publiekrechtelijke lichamen alsook voor 

de Belastingdienst. Het verheugt het kabinet dan ook dat de Afdeling hiervoor aandacht 

heeft. Het kabinet voelt zich op dit punt gesteund door de Afdeling. Het kabinet maakt zich 

echter, net als de Afdeling, weinig illusies over de slagingskansen van een pleidooi bij de 

Commissie voor meer tijd. Na de acceptatie van de dienstige maatregelen is al een jaar 

uitstel van de Commissie bedongen (1 januari 2016 in plaats van 1 januari 2015). Meer rek 

lijkt er niet in te zitten.  

 

Om die reden benadrukt het kabinet dat een zo spoedig mogelijke parlementaire 

behandeling voor belanghebbenden en de Belastingdienst zeer wenselijk is. Het kabinet 

realiseert zich echter tegelijkertijd dat beide Kamers der Staten-Generaal over hun eigen 

agenda gaan. Desalniettemin doet het kabinet, zich gesteund voelend door de Afdeling, een 

beroep op beide Kamers der Staten-Generaal dit aspect mee te nemen in de te maken 

afwegingen. Indien het wetsvoorstel voor 1 januari 2015 kan worden afgerond, is 

genoemde betrokkenen een implementatieperiode van één jaar gegund. Indien het 

parlementaire proces ook nog na 1 januari 2015 voortduurt, verkort dat de 

implementatieperiode voor belanghebbenden en de Belastingdienst.  

 

Met betrekking tot de hiervoor genoemde zorgen merkt het kabinet ten overvloede nog op 

dat het door gesprekken met belanghebbenden, daar waar mogelijk, heeft geprobeerd in de 

vormgeving rekening te houden met de toename van de administratieve lasten en 

uitvoeringskosten. Zeker naar aanleiding van de consultatie zijn op dat vlak belangrijke 

stappen gezet. Het voorgaande neemt niet weg dat het wetsvoorstel tot een toename van 

administratieve lasten en uitvoeringslasten leidt. Daarom zijn met de koepels van 

medeoverheden (de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg 

en de Unie van Waterschappen) raamafspraken gemaakt. Doel van deze afspraken is de 

bevordering van een effectieve en efficiënte implementatie van dit wetsvoorstel. Daarnaast 

kunnen deze afspraken bijdragen aan de beperking van de toename van administratieve 

lasten van de medeoverheden en van de uitvoeringskosten van de Belastingdienst.  

 

b. Open wettelijke normen  

 

i. Met genoegen stelt het kabinet vast dat de Afdeling het een begrijpelijke keuze vindt 

dat geen limitatieve lijst met overheidstaken/publieke bevoegdheden in het wetsvoorstel 

wordt opgenomen. Met een dergelijke lijst zou de modernisering van de Vpb-plicht voor 
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overheidsondernemingen weer een statisch karakter krijgen. En juist dat statische 

karakter wordt in de thans bestaande Vpb-plicht voor overheidsondernemingen als 

knellend ervaren. Desalniettemin heeft het kabinet begrip voor de oproep van de 

Afdeling om enige indicatie te geven over wat typische overheidstaken zouden zijn of 

welke activiteiten (afhankelijk van feiten en omstandigheden) potentieel 

concurrentieverstorend zouden kunnen zijn. Aan deze opmerking van de Afdeling is dan 

ook gevolg gegeven door de memorie van toelichting aan te vullen met voorbeelden.  

ii. Het kabinet heeft het criterium van «in concurrentie treden» als nadere voorwaarde 

voor de belastingplicht voor publiekrechtelijke rechtspersonen naar aanleiding van een 

eerdere opmerking van de Afdeling uit het voorstel geschrapt. Ook de memorie van 

toelichting is op dit punt aangepast. Kortheidshalve wordt verwezen naar hetgeen 

daarover eerder in dit nader rapport is opgemerkt. Gelijktijdig wordt, samenhangend 

met het vervallen van voornoemd criterium in de bepaling van de belastingplicht voor 

publiekrechtelijke rechtspersonen, in het voorgestelde artikel 8e van de Wet Vpb 1969 

een overheidstakenvrijstelling voor publiekrechtelijke rechtspersonen geïntroduceerd. 

Voor de vormgeving van die overheidstakenvrijstelling wordt aangesloten bij de 

vergelijkbare vrijstelling voor privaatrechtelijke overheidslichamen zoals opgenomen in 

het voorgestelde artikel 8f van de Wet Vpb 1969.  

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 25-26 

 

De leden van de fractie van de SP vragen of de uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet 

wordt geplaatst binnen twee weken ligt nadat de Eerste Kamer het wetsvoorstel eventueel 

heeft aanvaard. In het kader van de inwerkingtreding vraagt de UvW om uitstel van 

invoering van de maatregelen van dit wetsvoorstel tot 1 januari 2017.  

Het kabinet is zich bewust van de ingrijpende gevolgen die onderhavige wetswijzigingen met 

zich brengen voor belanghebbenden en de Belastingdienst en onderkent het belang van een 

adequate implementatietermijn. Ik herhaal hier daarom hetgeen ik ook heb aangegeven 

tijdens het parlementaire proces in de Tweede Kamer, namelijk dat indien gedurende de 

implementatietermijn onverhoopt blijkt dat er baat is bij een langere implementatietermijn, 

op dat moment dient te worden bezien of het opportuun is om met de EC in overleg te 

treden. Daarbij dient nog steeds te worden opgemerkt dat 1 januari 2016 voor de EC een 

harde datum lijkt en dat nader uitstel niet voor de hand ligt. Gelet op de reguliere 

doorlooptijd van een onderzoeksprocedure (18 maanden) is de verwachting dat de EC begin 

januari 2016 met haar eindconclusie zal komen ten aanzien van de huidige vormgeving van 

de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen in de Wet Vpb 1969. Het 

kabinet verwacht dat de definitieve conclusie van de EC zal luiden dat de bestaande regeling 

voor overheidsondernemingen wordt aangemerkt als onverenigbare bestaande staatssteun. 

Indien die verwachting uitkomt, zal alle steun die vanaf de datum van de definitieve 

conclusie (of een in die conclusie opgenomen datum) alsnog wordt genoten, dienen te 

worden teruggevorderd (mits – mocht het tot een procedure komen – uiteindelijk ook het 

Hof van Justitie van de Europese Unie de visie van de EC bevestigt). Vanuit het oogpunt van 

uitvoeringskosten en administratieve lasten moet voorkomen worden dat Nederland in een 

dergelijke terugvorderingssituatie terechtkomt. Dat kan nagenoeg geheel voorkomen 

worden als de maatregelen uit het onderhavige wetsvoorstel de facto per 1 januari 2016 in 

werking treden. Om de implementatieperiode zo efficiënt mogelijk te gebruiken en de 

implementatie te bevorderen is er, zoals opgemerkt, reeds met de koepelorganisaties van de 

decentrale overheden (VNG, IPO en UvW) overleg gestart. Bovendien is de Belastingdienst 

al begonnen met het inrichten van een organisatie waarmee de fiscale aangelegenheden 

met betrekking tot de vennootschapsbelastingplicht van overheidsondernemingen 

gecentraliseerd zullen worden behandeld.  
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Bij een adequate implementatietermijn hoort ook een zo spoedig mogelijke officiële 

bekendmaking van de wet, indien ook uw Kamer met het onderhavige wetsvoorstel kan 

instemmen. Het is mogelijk om de wet binnen twee weken nadat deze is aangenomen in het 

Staatsblad geplaatst te krijgen. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 30 

 

De leden van de fractie van D66 vragen hoe de informatievoorziening – als hulpmiddel bij de 

implementatie van deze wetgeving – voor de (decentrale) overheden ingericht gaat worden 

en of hiervoor gedacht kan worden aan een tijdelijk loket bij de Belastingdienst. Het kabinet 

onderschrijft het belang van een implementatieperiode met een goede 

informatievoorziening. Bij wetswijzigingen zorgt de Belastingdienst in de regel voor die 

informatie door de wijzigingen kenbaar te maken via bijvoorbeeld de website van de 

Belastingdienst. Bij dit specifieke wetsvoorstel gaat de Belastingdienst verder en heeft de 

Belastingdienst een team op twee locaties ingericht. Dit team richt zich de komende jaren 

volledig op het (voor)overleg – waaronder ook begrepen het verstrekken van algemene 

informatie – en de afhandeling van de aangifte over het jaar 2016. 

 

De leden van de fractie van D66 vragen of belanghebbende private partijen deel kunnen 

nemen aan het overleg dat de Belastingdienst heeft met de VNG, het IPO en de UvW, waar 

het de invulling van de open norm «overheidstaken/publiekrechtelijke bevoegdheden» 

betreft. Ik begrijp uit deze vraag dat er commerciële partijen zijn die graag deel willen 

nemen aan genoemd overleg. Omdat deze commerciële partijen niet direct geraakt worden 

door het onderhavige wetsvoorstel, ligt het niet voor de hand om hen te laten participeren 

aan voormeld overleg. 

 

2.12 Overdrachtsbelasting 
 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 44 

 

De Orde beveelt aan om «publiekrechtelijke rechtspersonen» toe te voegen aan artikel 5b, 

zevende lid, van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer. Ik neem aan dat 

wordt bedoeld om een publiekrechtelijke rechtspersoon als topentiteit deel van een concern 

uit te laten maken door dit type rechtspersoon aan het negende lid van artikel 5b van het 

Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer (te lezen in samenhang met het tweede 

lid) toe te voegen. Deze aanbeveling wordt, gelet op het streven naar een gelijk speelveld, 

niet overgenomen. Als publiekrechtelijke rechtspersonen wel worden toegevoegd aan het 

negende lid van genoemd artikel 5b ontstaat een ongelijk speelveld tussen een concern 

waarvan een publiekrechtelijke rechtspersoon als topentiteit deel uitmaakt en een concern 

waarvan enkel privaatrechtelijke rechtspersonen deel uitmaken. In private situaties vindt 

ten minste één keer heffing plaats bij de verkrijging van een onroerende zaak door een 

concernmaatschappij. Bij publiekrechtelijke rechtspersonen is dit niet altijd het geval. Voor 

publiekrechtelijke rechtspersonen geldt namelijk al een vrijstelling van overdrachtsbelasting 

voor de verkrijging van onroerende zaken (artikel 15, eerste lid, onderdeel c van de Wet 

belastingen van rechtsverkeer). Indien een publiekrechtelijke rechtspersoon na die 

vrijgestelde verkrijging ook nog deel uitmaakt van een concern als bedoeld in de interne 

reorganisatievrijstelling, kan gegeven de voorwaarden van genoemd artikel 5b vrij van 

overdrachtsbelasting met onroerende zaken worden geschoven. 
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Memorie van Antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 18-19    

 

De leden van de fractie van het CDA vragen of het, vanuit de met dit wetsvoorstel beoogde 

rechtsvormneutraliteit, niet voor de hand ligt dat de verwerving van onroerende zaken door 

een privaatrechtelijk lichaam waarvan de aandelen in bezit zijn van publiekrechtelijke 

lichamen wordt vrijgesteld van overdrachtsbelasting. In de memorie van toelichting bij dit 

wetsvoorstel is162 als uitgangspunt aangegeven dat voor de fiscale behandeling van 

overheidsondernemingen materieel zo min mogelijk onderscheid wordt gemaakt naar de 

wijze waarop deze (juridisch) zijn georganiseerd. In het verlengde hiervan moet de 

samenwerking tussen overheidslichamen zo min mogelijk fiscaal worden belemmerd. Het 

wetsvoorstel zelf noopt echter niet tot het schuiven met vastgoed dat in bezit is van 

overheden. Overheden kunnen de met ingang van 1 januari 2016 voor de 

vennootschapsbelasting (on)belaste activiteiten in de huidige structuur voortzetten. Om die 

reden ligt het niet voor de hand een uitbreiding van de vrijstellingen in de 

overdrachtsbelasting te treffen. Een andere reden is het ongelijke speelveld waarop eerder 

is gewezen in de nota naar aanleiding van het verslag bij dit wetsvoorstel. Dat ongelijke 

speelveld ontstaat als gevolg van de samenloop tussen de zogenoemde interne 

reorganisatievrijstelling en de vrijstelling die geldt voor de verkrijging van onroerende zaken 

door het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, openbare lichamen en enkele andere 

publiekrechtelijk lichamen. Concerns waarvan een publiekrechtelijke rechtspersoon als 

topentiteit deel uitmaakt en concerns waarvan enkel private rechtspersonen deel uitmaken, 

worden alleen gelijk behandeld als de vrijstelling voor verkrijging van onroerende zaken 

door publieksrechtelijke lichamen wordt afgeschaft. In de notitie van mei 2012 getiteld 

«Belastingplicht overheidsbedrijven, inventarisatie van de gevolgen van de 

ondernemingsvariant» is over deze laatste vrijstelling aangegeven dat de achtergrond ervan 

is terug te voeren tot de gedachte dat aankopen die de overheid als zodanig verricht, 

geschieden ten behoeve van de publieke taak. De vrijstelling leidt in de praktijk niet tot 

problemen. Ik zie dan ook geen reden om tot afschaffing ervan over te gaan. Het voorstel 

van deze leden om een antimisbruikbepaling op te nemen, biedt geen soelaas zolang sprake 

is van samenloop tussen genoemde vrijstellingen. Afhankelijk van feiten en omstandigheden 

zijn mogelijk wel andere vrijstellingen in de overdrachtsbelasting bruikbaar. Brengt 

bijvoorbeeld een overheid een onderneming in een bv of nv in, en gaat daarbij een 

onroerende zaak over, dan is – mits wordt voldaan aan de overige vereisten uit artikel 15, 

eerste lid, onderdeel e, onder 2°, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (en lagere 

regelgeving) – een vrijstelling van toepassing. 

 

Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 18-19 

 

De VNG constateert dat, in het geval een reorganisatie van het gemeentelijk grondbedrijf 

nodig mocht blijken, een wettelijke voorziening ontbreekt die de verkrijging van onroerende 

zaken vrijstelt van overdrachtsbelasting. Daarbij wordt gewezen op de vrijstelling bij interne 

reorganisatie die voor vennootschappen binnen een concern geldt (artikel 15, eerste lid, 

onderdeel h, van de Wet belastingen van rechtsverkeer; uitgewerkt in artikel 5b van het 

Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer). In de memorie van antwoord163 is reeds 

uiteengezet om welke redenen een dergelijke voorziening niet zal worden getroffen. 

Enerzijds noopt het wetsvoorstel zelf niet tot het schuiven met vastgoed dat in bezit is van 
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overheden. Anderzijds ontstaat dan een ongelijke speelveld met concerns waarvan enkel 

private rechtspersonen deel uitmaken. 

 

2.13 Dividendbelasting 
 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 20 

 

De leden van de fractie van het CDA vragen of voor de toepassing van artikel 10, derde lid, 

van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965) een objectvrijstelling voldoet, voor 

zover het dividenden betreft die in de objectief vrijgestelde sfeer opkomen. De achtergrond 

van deze vraag is dat, indien de bepaling zo moet worden uitgelegd dat alleen een teruggaaf 

van dividendbelasting mogelijk is als sprake is van een subjectieve vrijstelling voor de 

vennootschapsbelasting, een buitenlands SWF in de vorm van een privaatrechtelijke 

overheidsinstelling dat als gevolg van dit wetsvoorstel vennootschapsbelastingplichtig 

wordt, maar onder een objectvrijstelling zou vallen, na inwerkingtreding van het 

wetsvoorstel niet langer in aanmerking zou kunnen komen voor de teruggaafregeling.  

Het kabinet heeft de gevolgen van dit wetsvoorstel voor de toepassing van artikel 10 van de 

Wet DB 1965 onderkend en heeft reeds wetgeving in voorbereiding om hieraan tegemoet te 

komen. In het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 zal worden voorgesteld om artikel 10 

van de Wet DB 1965 uit te breiden met een bepaling waardoor teruggaaf van 

dividendbelasting mogelijk wordt voor opbrengsten waarop de objectvrijstellingen, zoals 

opgenomen in de voorgestelde artikelen 8e, 8f en 8g van de Wet Vpb 1969, van toepassing 

zijn. Hiermee wordt voor lichamen die als gevolg van dit wetsvoorstel 

vennootschapsbelastingplichtig worden, maar onder een objectvrijstelling zouden vallen, de 

huidige werkwijze met betrekking tot de ingehouden dividendbelasting gehandhaafd. 

 

Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 19 

 

De VNG vraagt aandacht voor de situatie dat een aandelenbezit tot het 

beleggingsvermogen van een publiekrechtelijke rechtspersoon behoort. De VNG geeft hier 

het voorbeeld van een gemeente die een aandelenbelang heeft in een verzelfstandigd 

waterbedrijf. De vraag is hoe deze situatie zich verhoudt tot de voorgestelde wijziging voor 

de teruggaaf van dividendbelasting als een objectvrijstelling wordt toegepast. Volgens de 

VNG is het niet de bedoeling dat de ingehouden dividendbelasting ten laste van de 

gemeente komt.  

Voor een publiekrechtelijke rechtspersoon (zoals een gemeente) geldt als uitgangspunt dat 

in beginsel een Vpb-plicht ontstaat voor zover met de activiteiten een (materiële) 

onderneming wordt gedreven. Een publiekrechtelijke rechtspersoon kan naast een 

eventueel ondernemingsdeel ook een niet-ondernemingsdeel hebben. Voor het 

ondernemingsdeel is de publiekrechtelijke rechtspersoon belastingplichtig voor de 

vennootschapsbelasting. Voor het niet-ondernemingsdeel is de publiekrechtelijke 

rechtspersoon niet belastingplichtig. Voor het ondernemingsdeel moet vervolgens worden 

bepaald of er activiteiten zijn waarop een objectvrijstelling, zoals opgenomen in de 

voorgestelde artikelen 8e, 8f en 8g van de Wet Vpb 1969, van toepassing is. Er zijn dus bij 

publiekrechtelijke rechtspersonen drie sferen waartoe de aandelen kunnen behoren, te 

weten onbelast, belastingplichtig (en niet vrijgesteld) alsmede objectief vrijgesteld. Voor 

aandelen die aan het onbelaste gedeelte van het vermogen van de publieksrechtelijke 

rechtspersoon kunnen worden toegerekend, blijft het huidige systeem van artikel 10, eerste 

lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 van toepassing. Dit betekent dat, net als thans 
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bij stichtingen en verenigingen in vergelijkbare situaties geldt, de gemeente in die situatie 

recht op teruggaaf heeft van de ingehouden dividendbelasting.  

Indien aandelen tot het ondernemingsdeel worden gerekend en de winst op deze aandelen 

niet onder een objectvrijstelling valt, is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar met 

de vennootschapsbelasting conform artikel 25 van de Wet Vpb 1969.  

Indien aandelen tot het ondernemingsdeel worden gerekend en op deze aandelen een 

objectvrijstelling van toepassing is, dan bestaat er volgens de huidige tekst van artikel 10, 

eerste lid, Wet op de dividendbelasting 1965 geen recht op teruggaaf van ingehouden 

dividendbelasting. Zoals in de memorie van antwoord is aangegeven, heeft het kabinet deze 

gevolgen van het wetsvoorstel onderkend en zal hieraan tegemoet gekomen worden.164 In 

het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 zal worden voorgesteld om artikel 10 van de 

Wet op de dividendbelasting 1965 uit te breiden met een bepaling waardoor teruggaaf van 

dividendbelasting mogelijk wordt voor opbrengsten waarop de objectvrijstellingen, zoals 

opgenomen in de voorgestelde artikelen 8e, 8f en 8g van de Wet Vpb 1969, van toepassing 

zijn. 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 220, nr. 2, p. 4-5 

 

2.5. Dividendbelasting 

 

De teruggaafprocedure in de dividendbelasting voorziet in een teruggave van 

dividendbelasting die is ingehouden ten laste van niet aan de vennootschapsbelasting 

onderworpen rechtspersonen, waaronder ook overheidslichamen. Deze teruggaafprocedure 

wordt uitgebreid voor publiekrechtelijke rechtspersonen en privaatrechtelijke 

overheidslichamen die op grond van de in het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht 

overheidsondernemingen165 opgenomen bepalingen weliswaar belastingplichtig zijn, maar 

waarbij een aandelenbelang is toe te rekenen aan het objectief vrijgestelde deel van de 

onderneming. De teruggaafprocedure wordt aldus ook voor deze gevallen mogelijk 

gemaakt. De omvang van de groep lichamen die van de teruggaafprocedure gebruik kan 

maken verandert door de voorgestelde wijziging niet. Met de voorgestelde wijziging wordt 

slechts bewerkstelligd dat een groep lichamen die als gevolg van de per 1 januari 2016 te 

moderniseren Vpb-plicht voor overheidsondernemingen geen gebruik meer zouden kunnen 

maken van de teruggaafprocedure van de dividendbelasting, na 1 januari 2016 alsnog van 

de teruggaafprocedure gebruik kunnen blijven maken. De voorgestelde wijziging voorkomt 

voor deze lichamen een liquiditeitsnadeel. 

 

2.14 Evaluatie 
 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14, p. 29-30 

 

Staatssecretaris Wiebes: (…)  

Mevrouw Neppérus vraagt naar de evaluatie. Bij een evaluatie kijk je over het algemeen of 

het wel een goed idee was om de wet in te voeren. Aangezien het hier om een Europese 

                                                
164

  Kamerstukken I 2014/15, 34 003, D, blz. 20 
165

  Het bij koninklijke boodschap van 16 september 2014 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet 

op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de 

vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht 
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verplichting gaat, kan dat geen onderdeel zijn van de evaluatie. Het is wellicht ook in 

formele zin niet echt een evaluatie. Een evaluatie is meestal vijf jaar na inwerkingtreding 

van de wet. Dan zijn wij in 2021, 2022. Ik kan mij voorstellen dat er andere manieren 

gevonden kunnen worden tijdens en na de implementatie om de vinger aan de pols te 

houden. Dat is volgens mij wat mevrouw Neppérus echt wil.  

 

Mevrouw Neppérus (VVD): Het gaat mij erom dat er nog veel dingen zijn waarvan niet 

duidelijk is hoe ze in de praktijk gaan werken, al was het alleen maar de opbrengst. Daarom 

heb ik de term «evaluatie» gebruikt. Daar mag van mij een andere term voor worden 

gebruikt als de Kamer maar tussentijds een verslag krijgt van hoe het loopt. Ik denk dat wij 

daar allemaal in geïnteresseerd zijn. De wet gaat in 2016 in en dan wil je na een paar jaar 

weten hoe het gaat. Het gaat mij erom dat de Kamer daar steeds bij betrokken is. De 

opbrengst is onzeker. Waar zitten de problemen? Hoe werkt het met al die mooie plaatjes? 

Ik wil echt dat wij de vinger aan de pols kunnen houden. Ik noem het zelf graag een 

evaluatie maar een andere term is bespreekbaar.  

 

Staatssecretaris Wiebes: Misschien moeten we hier parlementair vastleggen dat de 

staatsecretaris, wie deze ook zal zijn, na afloop van het eerste volledige belastingplichtige 

jaar een brief naar de Kamer stuurt met de ervaringen. Daarin worden niet alleen de 

ervaringen van de Belastingdienst en de centrale overheid meegenomen, maar daarin is ook 

gepolst hoe de diverse belastingplichtigen, dus de andere overheden, het hebben ervaren. 

Dan wordt ook duidelijk wat er nog allemaal verspijkerd moet worden aan de verdere 

implementatie en wellicht zelfs ook aan de wet. Dit lijkt mij een passende toezegging. Dat 

geeft nog geen wereld aan zekerheid, maar na een eerste jaar hebben wij heel wat meer 

inzicht dan nu. Ik kan mij goed voorstellen dat de Kamer daarnaar vraagt. 

 

 

 

 

 

 

 

Tussentijds verslag 
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3 Wetsgeschiedenis per wetsartikel 
 

3.1 Artikel 2 Wet Vpb 1969 
 

Voorstel van wet 

Kamerstukken II 2014-2014, 34 003, nr. 2, p. 1-2 

 

ARTIKEL I  

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:  

 

1. Het eerste lid, onderdeel g, komt te luiden:  

g. publiekrechtelijke rechtspersonen, niet zijnde de Staat, die niet al op grond van de 

onderdelen a, b, c, d en e belastingplichtig zijn, voor zover zij een onderneming drijven.  

 

2. Het tweede en derde lid komen te luiden:  

2. Als binnenlandse belastingplichtigen zijn mede aan de belasting onderworpen de 

ondernemingen gedreven door de Staat. Voor de toepassing van deze wet worden alle 

ondernemingen gedreven door de Staat die behoren tot eenzelfde bij koninklijk besluit 

ingesteld ministerie als bedoeld in artikel 44 van de Grondwet, geacht tezamen één 

onderneming gedreven door de Staat te vormen.  

3. Onder een fonds voor gemene rekening wordt verstaan een fonds ter verkrijging van 

voordelen voor de deelgerechtigden door het voor gemene rekening beleggen of anderszins 

aanwenden van gelden, mits van de deelgerechtigdheid in het fonds blijkt uit verhandelbare 

bewijzen van deelgerechtigdheid. Een fonds voor gemene rekening wordt als onderneming 

aangemerkt. De bewijzen van deelgerechtigdheid worden als verhandelbaar aangemerkt 

indien voor vervreemding niet de toestemming van alle deelgerechtigden is vereist, met 

dien verstande dat ingeval vervreemding uitsluitend kan plaatsvinden aan het fonds voor 

gemene rekening of aan bloed- en aanverwanten in de rechte linie de bewijzen niet als 

verhandelbaar worden aangemerkt.  

 

3. Het zevende lid komt te luiden:  

7. De ondernemingen van een lichaam als bedoeld in het eerste lid, onderdelen e en g, 

worden voor de toepassing van deze wet geacht tezamen één onderneming te vormen.  

 

4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:  

10. Voor de toepassing van deze wet wordt onder een publiekrechtelijke rechtspersoon 

verstaan een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon alsmede een daarmee 

vergelijkbare buitenlandse rechtspersoon.  

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003 nr. 3, p. 37-38 

 

De belastingplicht van directe overheidsondernemingen is thans geregeld in artikel 2, 

eerste lid, onderdeel g, en derde lid, van de Wet Vpb 1969. Deze bepalingen worden – in 

samenhang met de toevoeging van extra bepalingen – aangepast aan het nieuwe 

uitgangspunt voor de belastingplicht van directe overheidsondernemingen. Zoals al is 
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aangegeven in het algemeen deel van deze memorie wordt bij de modernisering van de 

belastingplicht van overheidsondernemingen overgegaan van «niet belastingplichtig, tenzij» 

naar «belastingplichtig, tenzij». Daartoe worden in het voorgestelde artikel 2, eerste lid, 

onderdeel g, van de Wet Vpb 1969 – in algemene zin – als belastingplichtige aangemerkt de 

in Nederland gevestigde publiekrechtelijke rechtspersonen, niet zijnde de Staat, voor zover 

zij een onderneming drijven. Door voor de belastingplicht uit te gaan van het 

ondernemingsbegrip wordt op dit punt aangesloten bij de belastingplicht voor stichtingen 

en verenigingen. Evenals voor stichtingen en verenigingen geldt voor publiekrechtelijke 

rechtspersonen dat, gelet op artikel 1 van de Wet Vpb 1969, de rechtspersoon aangemerkt 

wordt als lichaam voor de vennootschapsbelasting166 en niet slechts de onderneming van 

de rechtspersoon. Dit is een wijziging ten opzichte van het huidige recht, waarin de 

ondernemingen van de publiekrechtelijke rechtspersonen aangemerkt worden als lichamen.  

Voor de ondernemingen gedreven door de Staat is een aparte bepaling opgenomen in het 

voorgestelde artikel 2, tweede lid, van de Wet Vpb 1969. Ingevolge deze bepaling is niet de 

Staat, maar worden de door de Staat gedreven ondernemingen belastingplichtig. 

Achtergrond hiervan is dat het gezamenlijk opnemen van alle ondernemingen van de Staat 

in één aangifte naar verwachting praktisch bezwaarlijk zal zijn. Uit praktische overwegingen 

worden alle ondernemingen gedreven door de Staat die behoren tot hetzelfde ministerie 

geacht tezamen één onderneming gedreven door de Staat te vormen. Deze onderneming 

(van een ministerie) vormt daarmee het belastingplichtige lichaam (als bedoeld in artikel 1 

van de Wet Vpb 1969). Hiermee wordt bereikt dat er op het niveau van de Staat per 

ministerie één aangifte wordt ingediend en kunnen de winsten en verliezen van de 

verschillende ondernemingen van dat ministerie met elkaar worden verrekend. Benadrukt 

zij echter dat een structureel verliesgevende activiteit geen onderneming vormt, waardoor 

de verliezen van die activiteit dus niet verrekend kunnen worden met de winsten van een 

activiteit die wel kwalificeert als een onderneming. Voornoemde benadering per ministerie 

laat uiteraard onverlet dat de Staat één publiekrechtelijke rechtspersoon vormt. Het 

voorgaande betekent dat als een onderdeel van de Staat uitsluitend activiteiten verricht 

voor een of meerdere andere onderdelen van de Staat (ook als het een onderdeel van een 

ander ministerie is) geen sprake zal zijn van deelname aan het economische verkeer en dat 

deze activiteiten dus kwalificeren als zogenoemde interne transacties.  

 

Op overeenkomstige wijze bepaalt het voorgestelde artikel 2, zevende lid, van de Wet Vpb 

1969 dat de ondernemingen van een publiekrechtelijke rechtspersoon, niet zijnde de Staat, 

tezamen één onderneming geacht worden te vormen. Dat is in overeenstemming met het 

huidige beleid ten aanzien van stichtingen en verenigingen (lichamen als bedoeld in artikel 

2, eerste lid, onderdeel e, van de Wet Vpb 1969). Dit laatste wordt thans ook in de wet 

vastgelegd. Voor het in dit wetsvoorstel essentiële begrip «onderneming» – kort gezegd een 

duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt deelgenomen aan het 

economische verkeer met het oogmerk om winst te behalen, welke winst ook redelijkerwijs 

te verwachten valt – zij verwezen naar het algemeen deel van deze memorie. Komt men bij 

de publiekrechtelijke rechtspersonen niet door de ondernemingspoort, dan komt men – net 

als bij stichtingen en verenigingen – (in zoverre) niet aan vennootschapsbelastingplicht toe.  

Het huidige artikel 2, zevende lid, van de Wet Vpb 1969 ziet op de belastingplicht van 

indirecte overheidsondernemingen. De tekst van dit lid wordt volgens dit wetsvoorstel 

vervangen door een nieuwe tekst. Door het vervallen de tekst van het huidige zevende lid 

wordt de belastingplicht van privaatrechtelijke rechtspersonen die volledig in 

overheidshanden zijn alleen nog bepaald op grond van hun rechtsvorm. Dit betekent dat 
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een besloten vennootschap in handen van de overheid – dat wil zeggen met uitsluitend 

publiekrechtelijke rechtspersonen als onmiddellijk of middellijk aandeelhouder – net zoals 

een besloten vennootschap in private handen in beginsel integraal 

vennootschapsbelastingplichtig wordt. Voor een stichting «in handen van»167 de overheid 

geldt, net zoals voor een private stichting, dat deze alleen belastingplichtig wordt voor 

zover een onderneming wordt gedreven. Of een privaatrechtelijk overheidslichaam 

daadwerkelijk belasting verschuldigd zal zijn, zal mede afhangen van de eventuele 

toepasselijkheid van een vrijstelling, zoals de in het voorgestelde artikel 8f van de Wet Vpb 

1969 opgenomen vrijstellingen voor bepaalde activiteiten van dergelijke lichamen.  

 

In het voorgestelde artikel 2, tiende lid, van de Wet Vpb 1969 wordt bepaald dat onder een 

publiekrechtelijke rechtspersoon voor de toepassing van die wet onder een 

publiekrechtelijke rechtspersoon zowel een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon 

als een daarmee vergelijkbare buitenlandse rechtspersoon wordt begrepen. Hiermee wordt 

bereikt dat buitenlandse publiekrechtelijke rechtspersonen die in Nederland opereren op 

overeenkomstige wijze worden behandeld als hun Nederlandse equivalenten die in 

Nederland opereren.  

 

In verband met de invoeging van het voorgestelde artikel 2, tweede lid, van de Wet Vpb 

1969, in combinatie met het vervallen van de huidige tekst van het derde lid van dat artikel, 

wordt de huidige tekst van het huidige tweede lid inzake een fonds voor gemene rekening 

opgenomen in het derde lid. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd. 

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 38 

 

Het valt de Orde op dat in het wetsvoorstel artikel 2, derde lid, van de Wet Vpb 1969 

opnieuw is opgenomen, maar dat de tekst geheel overeenkomt met het huidige tweede lid 

van artikel 2 van de Wet Vpb 1969. Zoals de Orde terecht opmerkt, is feitelijk slechts sprake 

van een vernummering zonder inhoudelijke wijziging. De overige vragen van de Orde ten 

aanzien van het fonds voor gemene rekening behoeven naar de mening van het kabinet in 

het kader van dit wetsvoorstel geen nadere beantwoording. 

 

3.2 Artikel 3 Wet Vpb 1969 
 

Voorstel van wet 

Kamerstukken II 2014-2014, 34 003, nr. 2, p. 2 

 

ARTIKEL I  

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: 

 

B 

Aan artikel 3 wordt een lid toegevoegd, luidende:  

3. In afwijking in zoverre van het eerste lid zijn met Nederlandse publiekrechtelijke 

rechtspersonen vergelijkbare buitenlandse rechtspersonen slechts aan de belasting 

onderworpen voor zover zij een onderneming drijven.  
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Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003 nr. 3, p. 38-39 

 

Het voorgestelde artikel 3, derde lid, van de Wet Vpb 1969 beperkt de belastingplicht voor 

met Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen vergelijkbare buitenlandse 

rechtspersonen. In dat lid wordt bepaald dat, in afwijking in zoverre van artikel 3, eerste lid, 

van de Wet Vpb 1969, met Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen vergelijkbare 

buitenlandse rechtspersonen slechts aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen voor 

zover zij een onderneming drijven. Hiermee wordt een gelijke behandeling van Nederlandse 

publiekrechtelijke rechtspersonen en daarmee vergelijkbare buitenlandse rechtspersonen 

beoogd. Uiteraard zijn deze buitenlandse rechtspersonen slechts buitenlands 

belastingplichtig indien ze Nederlands inkomen genieten. Het voorwerp van de belasting bij 

buitenlandse belastingplichtigen is opgenomen in hoofdstuk III van de Wet Vpb 1969. 

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 38 

 

De Orde vraagt om te bevestigen dat voor buitenlandse belastingplichtige 

overheidsondernemingen niet een één-ondernemingsfictie is opgenomen in het 

voorgestelde artikel 3, derde lid, van de Wet Vpb 1969. Tijdens inventarisatie en consultatie 

is niet gebleken dat dergelijke situaties zich thans voordoen. Indien dit in de toekomst 

anders blijkt zal bezien dienen te worden hoe hiermee dient te worden omgegaan. 

 

3.3 Artikel 3a Wet Vpb 1969 
 

Amendement van het lid Dijkgraaf 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 12 

Verworpen 

 

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende: 

 

Ba 

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:  

 

Artikel 3a  

Publiekrechtelijke rechtspersonen en privaatrechtelijke overheidslichamen zijn, waar nodig 

in afwijking van de artikelen 2 en 3, niet aan de belasting onderworpen voor het verrichten 

van de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen activiteiten in verband 

met de uitoefening van een overheidstaak of van een publiekrechtelijke bevoegdheid van die 

rechtspersoon of dat lichaam, waarmee niet in concurrentie wordt getreden met 

ondernemingen gedreven door natuurlijke personen dan wel door lichamen als bedoeld in 

artikel 2, eerste lid, onderdelen a, b, c, d en e.  

 

Toelichting  

 

Dit amendement regelt dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur activiteiten 

worden aangewezen waarvoor geen belastingplicht voor de vennootschapsbelasting zal 

gelden. Deze activiteiten dienen verricht te worden door publiekrechtelijke rechtspersonen 

(als bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, onderdeel g, en tweede lid, en 3, derde lid) dan wel 

privaatrechtelijke overheidslichamen en dienen verband te houden met de uitoefening van 

een overheidstaak of van een publiekrechtelijke bevoegdheid waarmee niet in concurrentie 

Eén onderneming 

Bij AMvB vrij te 

stellen activiteiten 
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wordt getreden met ondernemingen gedreven door natuurlijke personen dan wel door 

lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, b, c, d en e.  

Er zijn activiteiten waarvan duidelijk is dat deze tot de exclusieve bevoegdheid van de 

overheid behoren. Als voor de uitoefening van die typische overheidstaken of 

publiekrechtelijke bevoegdheden een prijs wordt gevraagd, kan het voorkomen dat sprake is 

van een onderneming voor de vennootschapsbelasting. Omdat het echter een exclusief aan 

de overheid toekomende taak betreft, zal geen sprake zijn van concurrentie, waardoor de 

vrijstelling voor de uitoefening van overheidstaken of publiekrechtelijke bevoegdheden 

(vastgelegd in de artikelen 8e, eerste lid, onderdeel b, en 8f, eerste lid, onderdeel b) van 

toepassing zal zijn. Doordat eerst bepaald wordt of er sprake is van ondernemerschap (het 

«drijven van een onderneming»), ontstaan er dan wel fiscale administratieve verplichtingen, 

die door de vaststelling van een lijst met activiteiten die niet belastingplichtig voor de 

vennootschapsbelasting zijn, niet langer gelden.  

Het amendement voorziet erin dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur een 

lijst wordt opgesteld met activiteiten die de uitoefening van overheidstaken of 

publiekrechtelijke bevoegdheden betreffen, en bij het lichaam dat die taak of bevoegdheid 

heeft in ieder geval niet leiden tot een belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. 

Daarmee worden onnodige administratieve lasten en uitvoeringskosten voorkomen, zoals 

het eerst toetsen van ondernemerschap. Door de mogelijkheid open te laten om in de 

algemene maatregel van bestuur te bepalen dat de lijst bij ministeriële regeling kan worden 

ingevuld of aangevuld, ontstaat een dynamische lijst met activiteiten die de uitoefening van 

overheidstaken of publiekrechtelijke bevoegdheden betreffen, waarbij eenvoudig kan 

worden ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

Brief van de staatssecretaris van Financiën 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 13, p. 4 

 

Kamerstuk 34 003, nr. 12  

 

Het tweede amendement van de heer Dijkgraaf creëert een delegatiebevoegdheid waardoor 

met betrekking tot bepaalde activiteiten bij algemene maatregel van bestuur kan worden 

bepaald dat de met die activiteiten behaalde winst niet aan de belasting onderworpen is.  

 

In het wetgevingsoverleg van 15 december jl. heb ik aangegeven dat een dergelijke amvb 

naar mijn mening weinig toegevoegde waarde zal hebben. Daarnaast ben ik van mening dat 

door een dergelijke amvb de wetgever op de stoel van de inspecteur gaat zitten en in een 

positie komt waarin de wetgever standpunten dient in te nemen zonder voldoende 

rekenschap te kunnen geven aan alle relevante feiten en omstandigheden van het specifieke 

geval. Daardoor biedt een amvb naar mijn mening een zekere mate van schijnzekerheid. 

Immers, voor slechts een beperkt aantal activiteiten zal op voorhand duidelijk zijn dat 

steeds ofwel geen sprake is van het drijven van een onderneming, ofwel sprake is van de 

toepassing van een vrijstelling. Ik schat dan ook in dat de amvb niet of nauwelijks meer 

activiteiten zal bevatten dan de activiteiten die zijn opgesomd in de eerder in deze brief 

opgenomen lijst. Wel zal er in de praktijk constante behoefte bestaan de lijst verder aan te 

vullen. Indien die amvb er wel zou komen, en naarmate toch vaker gebruik van de 

delegatiebevoegdheid wordt gemaakt dan ik nu voorzie, kan dat voor de Europese 

Commissie een negatief signaal zijn. Immers, de Europese Commissie kan de indruk krijgen 

dat door de amvb de werking van de gemoderniseerde Vpb-plicht voor 

overheidsondernemingen via een achterdeurtje wordt ingedamd.  

 

Desalniettemin heb ik, zoals eerder aangegeven in deze brief, begrip voor de achterliggende 

wens om de praktijk zo veel mogelijk richtinggevende duiding te geven. Naar mijn mening 

kan dat, gezien de sterke afhankelijkheid van feiten en omstandigheden, het beste 
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plaatsvinden in de uitvoeringssfeer. Het lijkt mij niet goed dat de wetgever op de stoel van 

de inspecteur gaat zitten. Door de amvb zou dat naar mijn mening te zeer gebeuren. Al 

deze overwegingen leiden ertoe dat ik van oordeel ben dat dit amendement moet worden 

ontraden. 

 

Verslag van een wetgevingsoverleg 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 14  

 

Zie par. 3.4.7.3 Overheidstaken en publiekrechtelijke bevoegdheden. 

 

3.4 Artikel 4 Wet Vpb 1969 
 

Voorstel van wet 

Kamerstukken II 2014-2014, 34 003, nr. 2, p. 2 

 

ARTIKEL I  

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: 

 

C 

In artikel 4 wordt in de aanhef «onderdeel e» vervangen door «onderdelen e en g, en 

tweede lid,». Voorts wordt «artikel 3, tweede lid» vervangen door: artikel 3, tweede en 

derde lid. 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003 nr. 3, p. 39 

 

De aanhef van artikel 4 van de Wet Vpb 1969 wordt aangepast. Hierdoor gaat de uitbreiding 

die artikel 4 van de Wet Vpb 1969 aan het begrip «drijven van een onderneming» geeft ook 

gelden voor de toepassing van de artikelen 2, eerste lid, onderdeel g, en tweede lid, en 3, 

derde lid, van de Wet Vpb 1969.  

 

In artikel 4, onderdeel a, van de Wet Vpb 1969 wordt het begrip «het drijven van een 

onderneming» uitgebreid met een werkzaamheid die uiterlijk met het drijven van een 

onderneming overeenkomt waardoor in concurrentie wordt getreden met – kort gezegd – 

belastingplichtige ondernemingen. Genoemde uitbreiding geldt momenteel voor de bepaling 

van de belastingplicht van stichtingen en verenigingen, die alleen belastingplichtig zijn voor 

zover een onderneming wordt gedreven. De strekking van de bepaling is het voorkomen dat 

door de afwezigheid van belastingplicht, wegens het ontbreken van een winststreven, 

concurrentieverstoring optreedt ten opzichte van belastingplichtige ondernemingen.168 

Gelet op deze strekking en het doel van de modernisering van de belastingplicht van 

overheidsondernemingen ligt het voor de hand dat de uitbreiding van het 

ondernemingsbegrip ook komt te gelden voor de beoordeling of een publiekrechtelijke 

rechtspersoon een onderneming drijft en daarmee (in beginsel) belastingplichtig voor de 

Wet Vpb 1969 is. De onderhavige wijziging voorziet daarin.  

 

Het voorgaande geldt voor (ondernemingen van) zowel Nederlandse als buitenlandse 

publiekrechtelijke rechtspersonen. In welk geval sprake is van een werkzaamheid waarmee 

«in concurrentie wordt getreden», valt niet in zijn algemeenheid te zeggen. Dat hangt af 

                                                
168

  Kamerstukken II 1959/60, 6000, nr. 3, blz. 17, en HR 7 september 1988, nr. 24965, 

ECLI:NL:HR:1988:ZC3893, BNB 1988/296. 
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van de feiten en omstandigheden van het geval. Inmiddels is er jurisprudentie verschenen 

die handvatten kan bieden voor de toepassing van deze bepaling.169 

 

Bij de beoordeling van het «in concurrentie treden» moet rekening worden gehouden met 

de context van het voorliggende geval. Het kan zich voordoen dat de overheid onder een 

ander juridisch regime handelt waardoor geen sprake is van dezelfde markt. Een voorbeeld 

ter verduidelijking: van de rechterlijke macht kan niet worden gezegd dat die in concurrentie 

treedt met private aanbieders van geschilbeslechting. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 13 

 

De leden van de fractie van het CDA stellen vast dat onder «in concurrentie treden» als 

bedoeld in artikel 4 van de Wet Vpb 1969 ook potentiële concurrentie moet worden 

begrepen en vragen hoe «in concurrentie treden» in het kader van de 

overheidstakenvrijstelling moet worden opgevat. Bevestigd kan worden dat in het geval 

artikel 4 van de Wet Vpb 1969 bij de vaststelling van de vennootschapsbelastingplicht een 

rol speelt, niet alleen feitelijke concurrentie een rol speelt maar ook potentiële concurrentie. 

De in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen overheidstakenvrijstelling kent, net als 

artikel 4 van de Wet Vpb 1969, een concurrentiecriterium. Deze vrijstelling kan alleen aan 

de orde komen als reeds is vastgesteld dat sprake is van vennootschapsbelastingplicht. 

Artikel 4 van de Wet Vpb 1969 kan dan al aan bod zijn geweest (voor zowel private 

ondernemingen als overheidsondernemingen). Bij de bepaling of de vrijstelling kan worden 

toegepast, moet worden bezien of de betreffende ondernemingsactiviteit is te kwalificeren 

als een overheidstaak. Vervolgens moet worden bezien of met de uitoefening van die 

overheidstaak feitelijk niet in concurrentie wordt getreden alvorens aan toepassing van de 

vrijstelling wordt toegekomen. 

 

3.5 Artikel 6b Wet Vpb 1969 
 

Voorstel van wet 

Kamerstukken II 2014-2014, 34 003, nr. 2, p. 2-3 

 

ARTIKEL I  

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: 

 

D 

Na artikel 6a worden twee artikelen ingevoegd, luidende:  

 

Artikel 6b  

1. Van de belasting zijn vrijgesteld lichamen die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend:  

a. activiteiten verrichten als genoemd in artikel 1.4, eerste lid, van de Wet op het hoger 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, of  

b. onderwijs geven of onderzoek verrichten, mits dat onderwijs en dat onderzoek 

hoofdzakelijk worden bekostigd uit publieke middelen, uit wettelijk collegegeld of 

instellingscollegegeld als bedoeld in hoofdstuk 7, titel 3, paragraaf 2, van de Wet op het 

hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, uit lesgelden als bedoeld in artikel 3 van 

de Les- en cursusgeldwet, uit buitenlandse bijdragen die naar aard en strekking 

                                                
169

  Zie bijvoorbeeld HR 22 juni 2012, nr. 10/03228, ECLI:NL:HR:2012:BR6294, BNB 2012/226, en de 

daaraan voorafgaande conclusie van A-G Wattel waarin een overzicht van de jurisprudentie wordt gegeven. 
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overeenkomen met genoemde college- of lesgelden of uit bijdragen van algemeen nut 

beogende instellingen waarvoor geen contractuele tegenprestatie wordt gevraagd.  

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld voor de 

toepassing van het eerste lid op lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, b 

en e, en artikel 3, eerste lid, niet zijnde een lichaam als bedoeld in artikel 3, derde lid.  

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003 nr. 3, p. 39-41 

 

In het voorgestelde artikel 6b van de Wet Vpb 1969 is een subjectieve vrijstelling 

opgenomen voor academische ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.  

Op basis van het voorgestelde artikel 6b, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet Vpb 

1969 worden lichamen vrijgesteld die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend, dat wil zeggen 

voor 90% of meer, activiteiten verrichten als genoemd in artikel 1.4, eerste lid, van de Wet 

op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Academische ziekenhuizen zijn 

werkzaam op het gebied van de patiëntenzorg en staan mede ten dienste van het 

wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek aan de universiteiten waaraan zij 

zijn verbonden. Zij vervullen mede topklinische en toppreferentiefuncties in de 

gezondheidszorg. Voorts verlenen zij medewerking aan de opleiding tot medisch specialist.  

De vrijstelling is zo vormgegeven dat zowel academische ziekenhuizen die zijn 

ondergebracht in een privaatrechtelijke rechtspersoon als academische ziekenhuizen die 

zijn ondergebracht in een publiekrechtelijke rechtspersoon een beroep op de vrijstelling 

kunnen doen.  

Ingeval niet aan het «uitsluitend of nagenoeg uitsluitend»-criterium op lichaamsniveau kan 

worden voldaan, kan mogelijk nog wel gebruik worden gemaakt van de objectvrijstelling van 

het voorgestelde artikel 8g van de Wet Vpb 1969.  

 

Het voorgestelde artikel 6b, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 bevat 

een subjectieve vrijstelling voor lichamen die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend, dat wil 

zeggen voor 90% of meer, onderwijs of onderzoek verrichten, mits dat onderwijs en dat 

onderzoek hoofdzakelijk, dat wil zeggen voor 70% of meer, direct of indirect worden 

bekostigd uit publieke middelen, uit wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld (als 

bedoeld in hoofdstuk 7, titel 3, paragraaf 2, van de Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek), uit lesgeld als bedoeld in de Les- en cursusgeldwet, uit 

buitenlandse bijdragen die naar aard en strekking overeenkomen met de genoemde college- 

en lesgelden of uit van algemeen nut beogende instellingen ontvangen bijdragen waarvoor 

geen contractuele tegenprestatie wordt gevraagd.  

Met de voorwaarde dat voor laatstgenoemde bijdrage geen contractuele tegenprestatie mag 

worden gevraagd, wordt voorkomen dat elke bijdrage van een algemeen nut beogende 

instelling tot de kwalificerende bekostiging kan worden gerekend. Het zou immers ook 

kunnen zijn dat een universiteit tegen betaling (bijdrage) een commercieel marktonderzoek 

verricht voor een algemeen nut beogende instelling. Van een contractuele tegenprestatie is 

evenwel geen sprake indien tegenover de bijdrage slechts een verplichting staat tot het 

geven van verantwoording over het gebruik van de bijdrage of over de daarmee bereikte 

resultaten. Voorgaande betekent dat als er sprake is van een marginale tegenprestatie de 

bijdrage niet meetelt voor de bekostigingseis.  

Door voor de vrijstelling aan te sluiten bij de bekostiging uit, kort gezegd, publieke middelen 

kan voor het aanbieden van commercieel onderwijs geen aanspraak worden gemaakt op de 

vrijstelling.  

Onder de bekostiging uit publieke middelen valt niet alleen de bekostiging vanuit de 

rijksoverheid, maar bijvoorbeeld ook bekostiging vanuit een gemeente of een provincie. 

Daarbij kan worden gedacht aan het ter beschikking stellen van een schoolgebouw door de 

gemeente. Tevens vallen in ieder geval bijdragen van de NWO onder de bekostiging uit 
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publieke middelen alsook bijdragen van de Europese Unie, bepaalde internationale 

instellingen en centrale en decentrale overheden in de lidstaten van de Europese Unie.  

Door de 70%-eis met betrekking tot de bekostiging blijft ruimte bestaan voor bijvoorbeeld 

een vrijwillige eigen bijdrage van scholieren zonder dat dit meteen het verlies van de 

vrijstelling tot gevolg heeft.  

De overige activiteiten van onderwijsinstellingen mogen om gebruik te kunnen maken van 

de subjectvrijstelling slechts bijkomstig van aard zijn en moeten dan vallen binnen de marge 

van 10% die het «nagenoeg uitsluitend»-criterium met zich brengt. Daarbij kan bijvoorbeeld 

worden gedacht aan het aanbieden van bijscholingscursussen, waarvoor geen bekostiging 

uit publieke middelen wordt ontvangen.  

 

Wanneer de overige activiteiten meer dan 10% van het geheel aan activiteiten van het 

lichaam omvatten, is de onderhavige vrijstelling niet van toepassing. Het is dan eventueel 

wel mogelijk om voor de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten die voldoen aan de 

bekostigingseis gebruik te maken van de objectvrijstelling van het voorgestelde artikel 8g 

van de Wet Vpb 1969.  

 

Wanneer een academisch ziekenhuis en een universiteit tezamen in één lichaam zijn 

ondergebracht kan (ingeval aan de voorwaarden daartoe wordt voldaan) eveneens een 

beroep worden gedaan op de subjectvrijstelling van het voorgestelde artikel 6b van de Wet 

Vpb 1969. Het aan het slot van het eerste lid, onderdeel a, van dat artikel gehanteerde 

woord «of» heeft de gangbare betekenis in wettelijke regelingen van «en/of».170 

 

Om onbedoelde gevolgen te voorkomen, bevat het voorgestelde artikel 6b, tweede lid, van 

de Wet Vpb 1969 de mogelijkheid nadere regels te stellen voor lichamen als bedoeld in de 

artikelen 2, eerste lid, onderdelen a, b en e, en 3, eerste lid, van de Wet Vpb 1969, met 

uitzondering van een lichaam als bedoeld in artikel 3, derde lid. Hierbij kan bijvoorbeeld 

worden gedacht aan de invoering van een winstklem. Omdat dit niet van belang is voor 

Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen of buitenlandse rechtspersonen die 

vergelijkbaar zijn met Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen zijn deze 

rechtspersonen in deze bepaling niet opgenomen onderscheidenlijk wel uitgezonderd. 

 

Nota van wijziging 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 7 

 

1 

Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 

 

a. In onderdeel D wordt in artikel 6b, eerste lid, onderdeel a, «activiteiten verrichten» 

vervangen door: als academisch ziekenhuis activiteiten verrichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
170

  Aanwijzing 63 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. 
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Toelichting 

 

II. Onderdeelsgewijs 

 

Onderdeel 1 

 

Artikel I, onderdelen D en E (artikelen 6b en 8g van de Wet op de vennootschapsbelasting 

1969) 

 

Deze wijzigingen zijn opgenomen om te verduidelijken dat de in het wetsvoorstel in de 

artikelen 6b, eerste lid, onderdeel a, en 8g, eerste lid, van de Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) opgenomen vrijstellingen slechts van 

toepassing zijn op als academisch ziekenhuis verrichte activiteiten. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 23 

 

De leden van de fractie van de SP vragen of er voor instellingen als bedoeld in het 

voorgestelde artikel 6b van de Wet Vpb 1969 belemmeringen zijn om zogenoemde 

derdegeldstroomactiviteiten onder te brengen in een afzonderlijk 

vennootschapsbelastingplichtig lichaam.  

Overheden zijn binnen de wettelijke kaders vrij in het inrichten van hun organisatie en het 

kiezen van een rechtsvorm waarin activiteiten worden verricht. Het wetsvoorstel beoogt 

mede om deze afweging zo min mogelijk fiscaal te sturen. Het overdragen van activiteiten 

en daarbij gebruikte activa en passiva vanuit het ene lichaam naar het andere lichaam dient 

echter wel reëel te zijn. Dat bij een keuze voor een overdracht de toepassing van het 

voorgestelde artikel 6b van de Wet Vpb 1969 een rol zou kunnen spelen, doet hier dan niet 

aan af. 

 

Memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. D, p. 28-29 

 

De leden van de fractie van de SP vragen of de te treffen algemene maatregel van bestuur 

(AMvB) op basis van artikel 6b, tweede lid, van de Wet Vpb 1969 uitsluitend betrekking 

heeft op de in artikel 6, eerste lid, van de Wet Vpb 1969 bedoelde academische 

ziekenhuizen en lichamen die onderwijs of onderzoek verrichten. Daarnaast vragen zij welke 

invulling het kabinet beoogt met de in artikel 6b, tweede lid, van de Wet Vpb 1969 

genoemde «nadere regels». De leden van de fractie van D66 verwijzen tevens naar de 

mogelijkheid van een winstklem en vragen waarom deze niet tegelijk wordt ingevoerd.  

De op basis van artikel 6, tweede lid, van de Wet Vpb 1969 te treffen AMvB heeft alleen 

betrekking op de in het eerste lid van dat artikel genoemde lichamen. Het kabinet heeft voor 

de vormgeving van de delegatiebevoegdheid gekeken naar de wijze waarop dit ten aanzien 

van de huidige zorgvrijstelling is gedaan. Immers, op basis van artikel 5, eerste lid, van de 

Wet Vpb 1969 is in artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 

eveneens een winstklem opgenomen. Er is, net als bij de huidige zorgvrijstelling, voor 

gekozen om de delegatiebevoegdheid in het onderhavige wetsvoorstel niet te beperken tot 

alleen een winstklem omdat wellicht andere maatregelen of voorwaarden doeltreffender en 

minder ingrijpend zijn dan de winstklem waar nu aan gedacht kan worden.  

Een winstklem grijpt in op onbedoelde effecten van de regeling van het voorgestelde artikel 

6b van de Wet Vpb 1969. Deze onbedoelde effecten laten zich niet steeds bij voorbaat 

kennen. Teneinde effectieve nadere regels voor te stellen, is het verstandig de oorzaken en 

verschijningsvormen van die mogelijke onbedoelde gevolgen eerst te inventariseren en 

analyseren. 
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Nadere memorie van antwoord 

Kamerstukken I 2014-2015, 34 003, nr. F, p. 15-16 

 

De leden van de fractie van de SP vragen of de te treffen algemene maatregel van bestuur 

(AMvB) op basis van artikel 6b, tweede lid, van de Wet Vpb 1969 uitsluitend betrekking 

heeft op de in artikel 6, eerste lid, van de Wet Vpb 1969 bedoelde academische 

ziekenhuizen en lichamen die onderwijs of onderzoek verrichten. Daarnaast vragen zij welke 

invulling het kabinet beoogt met de in artikel 6b, tweede lid, van de Wet Vpb 1969 

genoemde «nadere regels». De op basis van artikel 6, tweede lid, van de Wet Vpb 1969 te 

treffen AMvB heeft inderdaad alleen betrekking op de in het eerste lid van dat artikel 

genoemde lichamen. In het eerste lid van dat artikel worden academische ziekenhuizen en 

lichamen die onderwijs of onderzoek verrichten genoemd.  

Inde AMvB kunnen nadere regels worden gesteld die ingrijpen op onbedoelde effecten van 

de regeling van het voorgestelde artikel 6b van de Wet Vpb 1969. Deze onbedoelde effecten 

laten zich niet bij voorbaat kennen. Teneinde effectieve nadere regels voor te stellen, is het 

verstandig de oorzaken en verschijningsvormen van die mogelijke onbedoelde gevolgen 

eerst te inventariseren en te analyseren. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het 

invoeren van een zogenoemde winstklem, zoals die ook al bestaat voor reguliere 

ziekenhuizen. Door middel van een winstklem kan worden bereikt dat vrijgestelde winst niet, 

zonder heffing van vennootschapsbelasting, kan worden aangewend voor andere 

activiteiten dan vrij te stellen activiteiten. Er is echter voor gekozen om de 

delegatiebevoegdheid in het onderhavige wetsvoorstel niet te beperken tot uitsluitend een 

winstklem omdat wellicht andere maatregelen of voorwaarden doeltreffender en minder 

ingrijpend zijn dan de winstklem waar nu aan gedacht kan worden. 

 

3.6 Artikel 6c Wet Vpb 1969 
 

Voorstel van wet 

Kamerstukken II 2014-2014, 34 003, nr. 2, p. 3 

 

ARTIKEL I  

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: 

 

D 

Na artikel 6a worden twee artikelen ingevoegd, luidende: 

(…) 

Artikel 6c  

Van de belasting zijn vrijgesteld: 

a. Groningen Seaports N.V.;  

b. Havenbedrijf Amsterdam N.V.;  

c. Havenbedrijf Rotterdam N.V.;  

d. Havenschap Moerdijk;  

e. N.V. Port of Den Helder;  

f. Zeeland Seaports N.V., en  

g. lichamen waarvan de activiteiten hoofdzakelijk bestaan uit het beheren, ontwikkelen of 

exploiteren van een zeehaven of uit werkzaamheden die daaraan dienstbaar zijn en 

waarvan:  

1°. de bestuurders uitsluitend door de lichamen, bedoeld in de onderdelen a tot en met f, 

onmiddellijk of middellijk, worden benoemd en ontslagen en waarvan het vermogen bij 

liquidatie uitsluitend ter beschikking komt van de lichamen, bedoeld in de onderdelen a tot 

en met f, of  

Subjectieve 

vrijstelling indirecte 

overheids-

ondernemingen 

Algemene maatregel 

van bestuur (AMvB) 



   

202   Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen 

2°. uitsluitend de lichamen, bedoeld in de onderdelen a tot en met f, onmiddellijk of 

middellijk, aandeelhouder, vennoot, deelgerechtigde of lid zijn.  

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003 nr. 3, p. 41 

 

In het voorgestelde artikel 6b van de Wet Vpb 1969 is een subjectieve vrijstelling 

opgenomen voor academische ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.  

 

Het voorgestelde artikel 6c van de Wet Vpb 1969 bevat een vrijstelling voor de indirecte 

overheidsondernemingen Groningen Seaports N.V., Havenbedrijf Amsterdam N.V., 

Havenbedrijf Rotterdam N.V., N.V. Port of Den Helder en Zeeland Seaports N.V., en voor de 

directe overheidsonderneming Havenschap Moerdijk, alsmede voor de lichamen waarin 

deze rechtspersonen – kort gezegd – al dan niet tezamen de volledige zeggenschap en het 

volledige belang hebben. Bij laatstgenoemde lichamen moeten de activiteiten wel 

hoofdzakelijk, dat wil zeggen voor 70% of meer, bestaan uit het beheren, ontwikkelen of 

exploiteren van een zeehaven of uit werkzaamheden die daaraan dienstbaar zijn. 

 

3.7 Artikel 8e Wet Vpb 1969 
 

Voorstel van wet 

Kamerstukken II 2014-2014, 34 003, nr. 2, p. 3-4 

 

ARTIKEL I  

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: 

 

E 

Na artikel 8d worden drie artikelen ingevoegd, luidende:  

Artikel 8e  

1. Bij het bepalen van de winst van een lichaam als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 

onderdeel g, of tweede lid, dan wel artikel 3, derde lid, blijven buiten aanmerking voordelen 

uit:  

a. activiteiten verricht voor:  

1°. het lichaam zelf, of  

2°. een privaatrechtelijk overheidslichaam van het lichaam;  

b. activiteiten verricht in verband met de uitoefening van een overheidstaak of van een 

publiekrechtelijke bevoegdheid van de publiekrechtelijke rechtspersoon, tenzij met die 

activiteiten in concurrentie wordt getreden met ondernemingen gedreven door natuurlijke 

personen dan wel door lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, b, c, d en 

e;  

c. activiteiten verricht in het kader van een samenwerkingsverband tussen 

publiekrechtelijke rechtspersonen of privaatrechtelijke overheidslichamen, mits:  

1°. de activiteiten worden verricht voor de onmiddellijk of middellijk in het 

samenwerkingsverband deelnemende publiekrechtelijke rechtspersonen en 

privaatrechtelijke overheidslichamen, of voor privaatrechtelijke overheidslichamen van 

genoemde publiekrechtelijke rechtspersonen;  

2°. de activiteiten niet tot belastingplicht zouden leiden of de voordelen hieruit zouden zijn 

vrijgesteld indien de activiteiten zouden zijn verricht door de onmiddellijk of middellijk 

deelnemende rechtspersonen of lichamen, en  

3°. door deze rechtspersonen en lichamen naar evenredigheid van de afname van de 

activiteiten wordt bijgedragen in de kosten van het samenwerkingsverband.  

2. Op verzoek van het lichaam blijft de toepassing van het eerste lid achterwege.  
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3. Het verzoek, bedoeld in het tweede lid, wordt gedaan voorafgaand aan het eerste jaar 

waarover het lichaam de toepassing van het eerste lid achterwege wil laten. De inspecteur 

beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.  

4. Bij inwilliging van het verzoek, bedoeld in het tweede lid, geldt dit tot wederopzegging 

door het lichaam, waarbij wederopzegging alleen mogelijk is met ingang van het vijfde jaar 

of een veelvoud daarvan na het einde van het eerste jaar waarop het verzoek betrekking 

heeft.  

5. Onder een privaatrechtelijk overheidslichaam worden voor de toepassing van deze wet 

verstaan:  

a. een lichaam zonder aandeelhouders, vennoten, deelgerechtigden en leden waarvan de 

bestuurders uitsluitend door publiekrechtelijke rechtspersonen, onmiddellijk of middellijk, 

worden benoemd en ontslagen en waarvan het vermogen bij liquidatie uitsluitend ter 

beschikking van publiekrechtelijke rechtspersonen komt, en;  

b. een lichaam waarvan uitsluitend publiekrechtelijke rechtspersonen of lichamen als 

bedoeld in onderdeel a, onmiddellijk of middellijk, aandeelhouders, vennoten, 

deelgerechtigden of leden zijn.  

6. Onder een privaatrechtelijk overheidslichaam van een publiekrechtelijke rechtspersoon 

wordt voor de toepassing van deze wet verstaan een privaatrechtelijk overheidslichaam 

waarvan:  

a. de bestuurders uitsluitend, onmiddellijk of middellijk, door die publiekrechtelijke 

rechtspersoon worden benoemd en ontslagen en waarvan het vermogen bij liquidatie 

uitsluitend toekomt aan die publiekrechtelijke rechtspersoon, of  

b. uitsluitend die publiekrechtelijke rechtspersoon of een of meer lichamen als bedoeld in 

onderdeel a onmiddellijk of middellijk aandeelhouder, vennoot, deelgerechtigde of lid is, 

onderscheidenlijk zijn.  

7. Het eerste lid is niet van toepassing op:  

a. activiteiten als bedoeld in artikel 6b, en  

b. het produceren, transporteren of leveren van gas, elektriciteit of warmte en het 

aanleggen of beheren van netten of leidingen ten behoeve van het transport van gas, 

elektriciteit of warmte.  

8. Het eerste lid, onderdeel a, vindt bij lichamen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, 

toepassing op activiteiten verricht voor de Staat of voor een privaatrechtelijk 

overheidslichaam van de Staat.  

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003 nr. 3, p. 41-46 

 

In het voorgestelde artikel 6b van de Wet Vpb 1969 is een subjectieve vrijstelling 

opgenomen voor academische ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.  

In het voorgestelde artikel 8e van de Wet Vpb 1969 is een objectvrijstelling voor bepaalde 

activiteiten van directe overheidsondernemingen opgenomen. Het gaat daarbij om lichamen 

als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel g (publiekrechtelijke rechtspersonen, niet 

zijnde de Staat), of tweede lid (onderneming gedreven door de Staat), van de Wet Vpb 1969 

dan wel artikel 3, derde lid (met Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon vergelijkbare 

buitenlandse rechtspersoon), van die wet. Deze vrijstelling ziet, kort gezegd, op het 

verrichten van interne activiteiten, op quasi-inbesteding, op activiteiten in verband met de 

uitoefening van een overheidstaak of van een publiekrechtelijke bevoegdheid van die 

publiekrechtelijke rechtspersoon (mits daarmee niet in concurrentie wordt getreden met 

private ondernemingen) en op activiteiten verricht in het kader van een 

samenwerkingsverband tussen publiekrechtelijke rechtspersonen of privaatrechtelijke 

overheidslichamen.  

Het begrip privaatrechtelijk overheidslichaam wordt voor de toepassing van de Wet Vpb 

1969 gedefinieerd in het voorgestelde artikel 8e, vijfde, van die wet. Het gaat, kort gezegd, 
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om privaatrechtelijke lichamen die volledig door publiekrechtelijke rechtspersonen worden 

beheerst. De in genoemd vijfde lid, onderdelen a en b, opgenomen omschrijvingen zijn 

ontleend aan de omschrijvingen in het huidige artikel 2, zevende lid, van de Wet Vpb 1969.  

De omschrijving in genoemd onderdeel a ziet hierbij op bijvoorbeeld overheidsstichtingen 

en is nagenoeg gelijk aan de bestaande omschrijving. De omschrijving in genoemd 

onderdeel b is enigszins gewijzigd ten opzichte van de huidige omschrijving. Onderdeel b 

ziet, onder meer, op vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal, zoals bv’s en 

nv’s. Van de gelegenheid is gebruikgemaakt om de omschrijving aan te passen met het oog 

op de situatie waarin – bijvoorbeeld – de aandelen in een bv uitsluitend worden gehouden 

door een overheidsstichting. Naar de letterlijke tekst van de bestaande omschrijving van 

overheidslichamen is een dergelijke bv geen overheidslichaam.  

Het in het voorgestelde artikel 8e van de Wet Vpb 1969 gebruikte begrip «privaatrechtelijk 

overheidslichaam van een publiekrechtelijke rechtspersoon» wordt omschreven in het 

voorgestelde zesde lid van laatstgenoemd artikel. Een «privaatrechtelijk overheidslichaam 

van een publiekrechtelijke rechtspersoon» wordt hier voor de toepassing van de Wet Vpb 

1969 gedefinieerd als een privaatrechtelijk overheidslichaam (conform het voorgestelde 

artikel 8e, vijfde lid, van de Wet Vpb 1969) waarvan de bestuurders uitsluitend, onmiddellijk 

of middellijk, door die publiekrechtelijke rechtspersoon worden benoemd en ontslagen en 

waarvan het vermogen bij liquidatie uitsluitend toekomt aan die publiekrechtelijke 

rechtspersoon, dan wel een privaatrechtelijk overheidslichaam waarvan uitsluitend die 

publiekrechtelijke rechtspersoon of lichamen als bedoeld in het voorgestelde artikel 8e, 

zesde lid, onderdeel a, van de Wet Vpb 1969 onmiddellijk of middellijk aandeelhouder, 

vennoot, deelgerechtigde of lid is, onderscheidenlijk zijn. Anders dan een «privaatrechtelijk 

overheidslichaam», kan een «privaatrechtelijk overheidslichaam van een publiekrechtelijke 

rechtspersoon», slechts« in handen zijn» van één publiekrechtelijke rechtspersoon.  

 

Vrijstelling interne activiteiten (eerste lid, onderdeel a) 

In het voorgestelde artikel 6b van de Wet Vpb 1969 is een subjectieve vrijstelling 

opgenomen voor academische ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.  

Het voorgestelde artikel 8e, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de Wet Vpb 1969 stelt de 

voordelen vrij uit activiteiten verricht voor het belastingplichtige lichaam zelf (ingeval 

sprake is van belastingplicht als bedoeld in het voorgestelde artikel 2, eerste lid, onderdeel 

g, van de Wet Vpb 1969 dan wel het voorgestelde artikel 3, derde lid, van die wet).  

Op grond van het voorgestelde artikel 8e, achtste lid, van de Wet Vpb 1969 is het eerste lid 

van dat artikel ook van toepassing op resultaten die door de in het voorgestelde artikel 2, 

tweede lid, van de Wet Vpb 1969 bedoelde belastingplichtigen (ministeries) worden behaald 

met activiteiten verricht voor de publiekrechtelijke rechtspersoon de Staat. Genoemd 

achtste lid is nodig omdat bij de vormgeving van de vennootschapsbelastingplicht wordt 

aangesloten bij de publiekrechtelijke rechtspersoon, behalve als de publiekrechtelijke 

rechtspersoon de Staat is. In dat geval wordt aangesloten bij de onderneming. Als gevolg 

van het achtste lid zijn activiteiten die een onderneming van het ene ministerie (lichaam) 

verricht voor een ander ministerie (lichaam) vrijgesteld onder de vrijstelling voor interne 

activiteiten. De vrijstelling voor interne activiteiten wordt in het algemeen deel van deze 

memorie besproken in paragraaf 4.2.1.  

Het eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van genoemd artikel 8e kan relevant zijn voor de 

situatie waarin naast interne activiteiten (die worden verricht voor de publiekrechtelijke 

rechtspersoon waarvan de onderneming deel uitmaakt) ook activiteiten voor derden worden 

verricht. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de volgende situatie.  
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Figuur 10 

 

 
 

Indien de ict-activiteiten deels aan een derde worden verricht, is de onderhavige vrijstelling 

op de interne ict-activiteiten van toepassing. Zie voor een vergelijkbaar voorbeeld figuur 3 

in het algemeen deel van deze memorie. Opgemerkt zij dat ingeval de ict-activiteiten 

volledig intern binnen gemeente A plaatsvinden, er geen deelname aan het economische 

verkeer en geen sprake van een (materiële) onderneming in de zin van het voorgestelde 

artikel 2, eerste lid, onderdeel g, van de Wet Vpb 1969 is.  

 

Het voorgestelde artikel 8e, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wet Vpb 1969 stelt de 

voordelen vrij uit activiteiten verricht voor een privaatrechtelijk overheidslichaam van het 

lichaam (waarvan de onderneming deel uitmaakt). Op grond van het voorgestelde achtste 

lid van dat artikel is het eerste lid van dat artikel ook van toepassing op voordelen die, 

ingeval sprake is van een belastingplichtige als bedoeld in het voorgestelde artikel 2, tweede 

lid, van de Wet Vpb 1969, worden verricht voor een privaatrechtelijk overheidslichaam van 

de publiekrechtelijke rechtspersoon (de Staat) waarvan het belastingplichtige lichaam deel 

uitmaakt.  

Als voorbeeld kan de volgende situatie dienen. 

 

Figuur 11 

 

 
 

In deze situatie is de vrijstelling van het voorgestelde artikel 8e, eerste lid, onderdeel a, 

onder 2°, van de Wet Vpb 1969 van toepassing op de door de interne ICT-dienst van de 

gemeente A aan de Facilitaire NV verrichte ict-activiteiten. Zie voor een vergelijkbaar 

voorbeeld figuur 11 in het algemeen deel van de memorie.  

 

Dit strookt met de door het kabinet zo veel mogelijk nagestreefde neutraliteit. Voor de 

(on)belastbaarheid van de ict-activiteiten van de gemeente A mag het niet uitmaken of zij 

de facilitaire activiteiten (waarvoor de ict-activiteiten worden verricht) in de 

publiekrechtelijke rechtspersoon (de gemeente) laat of in een privaatrechtelijk 
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overheidslichaam van de gemeente (Facilitaire NV) onderbrengt. De fiscaliteit moet zo min 

mogelijk bepalend zijn voor de gewenste structurering van activiteiten.  

 

Vrijstelling overheidstaak of publiekrechtelijke bevoegdheid (eerste lid, onderdeel b) 

In het voorgestelde artikel 6b van de Wet Vpb 1969 is een subjectieve vrijstelling 

opgenomen voor academische ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.  

 

In het voorgestelde artikel 8e, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 wordt geregeld 

dat activiteiten verricht door directe overheidsondernemingen in verband met de 

uitoefening van een overheidstaak of van een publiekrechtelijke bevoegdheid van de 

publiekrechtelijke rechtspersoon van rechtswege zijn vrijgesteld. Om een verstoring van het 

gelijke speelveld te voorkomen geldt een uitzondering voor activiteiten waarmee in 

concurrentie wordt getreden met private ondernemingen (ondernemingen gedreven door 

natuurlijke personen of door lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, b, c, 

d en e, van de Wet Vpb 1969).  

 

In verband met de vrijstelling van het eerste lid, onderdeel b, verdient overigens opmerking 

dat bij veel activiteiten van de overheid als zodanig niet zal worden toegekomen aan de 

vraag of een vrijstelling van toepassing is. Deze overheidsactiviteiten zullen reeds buiten de 

belastingplicht vallen omdat geen sprake is van een onderneming, doordat niet wordt 

deelgenomen aan het economische verkeer dan wel de activiteiten structureel verlieslatend 

zijn.  

 

Vrijstelling activiteiten in kader samenwerkingsverband tussen publiekrechtelijke 

rechtspersonen of privaatrechtelijke overheidslichamen (eerste lid, onderdeel c) 

In het voorgestelde artikel 6b van de Wet Vpb 1969 is een subjectieve vrijstelling 

opgenomen voor academische ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.  

In het voorgestelde artikel 8e, eerste lid, onderdeel c, van de Wet Vpb 1969 wordt geregeld 

dat (bepaalde) activiteiten verricht door directe overheidsondernemingen in het kader van 

een samenwerkingsverband tussen publiekrechtelijke rechtspersonen of privaatrechtelijke 

overheidslichamen worden vrijgesteld. Daarbij gelden drie cumulatieve voorwaarden:  

1. De activiteiten worden verricht voor de onmiddellijk of middellijk in het 

samenwerkingsverband deelnemende publiekrechtelijke rechtspersonen en 

privaatrechtelijke overheidslichamen, of voor privaatrechtelijke overheidslichamen van 

genoemde publiekrechtelijke rechtspersonen.  

2. De activiteiten zouden niet tot belastingplicht leiden of de voordelen hieruit zouden zijn 

vrijgesteld indien de activiteiten zouden zijn verricht door de onmiddellijk of middellijk 

deelnemende rechtspersonen of lichamen.  

3. Door deze rechtspersonen en lichamen wordt daarbij naar evenredigheid van de afname 

van de activiteiten bijgedragen in de kosten van het samenwerkingsverband.  

 

Bij een samenwerkingsverband tussen publiekrechtelijke rechtspersonen is het dus ook 

mogelijk dat de feitelijke werkzaamheden die in het kader van deze samenwerking worden 

verricht, voor een privaatrechtelijk overheidslichaam van de aan de samenwerking 

deelnemende publiekrechtelijke rechtspersonen worden verricht.  

 

Verschillende typen samenwerkingsverbanden kunnen in het kader van het voorgestelde 

artikel 8e, eerste lid, onderdeel c, van de Wet Vpb 1969 worden onderscheiden. Ten eerste 

is er het geval waarin overheden samenwerken via een gemeenschappelijke regeling met 

publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid. De activiteiten die een dergelijke 

gemeenschappelijke regeling verricht kunnen een onderneming in fiscale zin vormen en 

daarmee is er in beginsel sprake van vennootschapsbelastingplicht. Voor zover de 

gemeenschappelijke regeling activiteiten verricht ten behoeve van de publiekrechtelijke 
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rechtspersonen en privaatrechtelijke overheidslichamen die samenwerken via de 

gemeenschappelijke regeling (of ten behoeve van privaatrechtelijke overheidslichamen van 

genoemde rechtspersonen), kan de in genoemd onderdeel c opgenomen vrijstelling van 

toepassing zijn.  

Een tweede vorm van samenwerking waarop deze vrijstelling ziet, betreft de situatie waarin 

op grond van artikel 8, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen de ene 

publiekrechtelijke rechtspersoon activiteiten verricht voor een andere publiekrechtelijke 

rechtspersoon. Het gaat hier met name om de figuur van de zogenoemde 

centrumgemeenteconstructie (zie ook figuur 7 in het algemeen deel van deze memorie). 

Daarbij neemt de ene (veelal grotere) gemeente de uitvoering op zich van een 

overheidstaak, of een daaraan ondersteunende dienst, van een andere (veelal kleinere) 

buurgemeente. Deze situatie verschilt vanwege de toepasselijkheid van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen wezenlijk met de situatie waarin de ene publiekrechtelijke 

rechtspersoon op basis van een gewone dienstverleningsovereenkomst activiteiten verricht 

voor een andere publiekrechtelijke rechtspersoon (of andere publiekrechtelijke 

rechtspersonen). Zie in dit kader ook figuur 8 in het algemeen deel van deze memorie.  

 

Activiteiten die vanuit een samenwerkingsverband tussen publiekrechtelijke rechtspersonen 

(en privaatrechtelijke overheidslichamen) worden verricht aan derden, vallen in beginsel 

buiten deze vrijstelling. Bij bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling die 

rioolinspectiediensten verricht waarbij tegen betaling ook inspectie van het rioolsysteem op 

particuliere terreinen wordt aangeboden, valt de winst die daarmee wordt behaald derhalve 

buiten de vrijstelling. Verder is van belang dat de activiteiten geschieden in het kader van de 

samenwerking. Indien bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling een dienst verricht 

aan een van de samenwerkende gemeenten en die dienst geen activiteit betreft waarop de 

samenwerking tussen de gemeenten ziet, is geen sprake van een activiteit die direct 

verband houdt met een samenwerking.  

 

Ter illustratie van het voorgestelde artikel 8e, eerste lid, onderdeel c, van de Wet Vpb 1969 

kan de volgende situatie dienen.  

 

Figuur 12 

 

 
 

De vrijstelling van het voorgestelde artikel 8e, eerste lid, onderdeel c, van de Wet Vpb 1969 

is van toepassing indien beide gemeenten naar evenredigheid van de afname van de 

activiteiten (ict-dienstverlening) bijdragen in de kosten van het samenwerkingsverband. Zie 

ook figuur 9 in het algemeen deel van de memorie voor een voorbeeld waarin wordt 

samengewerkt in een gezamenlijke nv.  

 

Op basis van het voorgestelde artikel 8e, tweede lid, van de Wet Vpb 1969 heeft de 

belastingplichtige de mogelijkheid om op verzoek de toepassing van de objectvrijstelling van 

het eerste lid van dat artikel achterwege te laten. Het verzoek moet ingevolge het 
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voorgestelde derde lid van dat artikel voorafgaand aan het eerste jaar waarover het lichaam 

de toepassing van genoemd eerste lid (de vrijstelling) achterwege wil laten, worden gedaan.  

Voor boekjaren die aanvangen vóór 1 januari 2018 is voor wat betreft de termijn 

waarbinnen het verzoek moeten worden gedaan, voorzien in een overgangsregeling (artikel 

VII).  

 

Op het verzoek wordt door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking beslist. 

Ingeval het verzoek wordt ingewilligd, geldt dit tot wederopzegging door het 

belastingplichtige lichaam. Wederopzegging is pas mogelijk met ingang van het vijfde 

boekjaar of een veelvoud daarvan na het einde van het eerste boekjaar waarop het verzoek 

betrekking heeft. Dit is geregeld in het voorgestelde artikel 8e, vierde lid, van de Wet Vpb 

1969.  

Zonder een dergelijke vijfjaarstermijn zou zich in beginsel jaarlijks een wisseling kunnen 

voordoen tussen de situatie waarin de vrijstelling niet achterwege blijft en de situatie waarin 

de vrijstelling wel achterwege blijft. Een termijn van vijf jaar met automatische verlenging 

betekent dat de belastingplichtige slechts één keer een verzoek hoeft te doen.  

 

In het voorgestelde artikel 8e, zevende lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet Vpb 1969 

wordt geregeld dat het eerste lid van dat artikel niet van toepassing is op activiteiten als 

bedoeld in het voorgestelde artikel 6b van de Wet Vpb 1969 (het geven van – kort gezegd – 

bekostigd onderwijs of het verrichten van – kort gezegd – bekostigd onderzoek alsmede het 

verrichten van activiteiten als academisch ziekenhuis). Voor (de lichamen die) deze 

activiteiten (verrichten) wordt in de voorgestelde artikelen 6b en 8g van de Wet Vpb 1969 

een specifieke regeling opgenomen.  

Verder wordt in het voorgestelde zevende lid, aanhef en onderdeel b, van genoemd artikel 

8e bepaald dat het eerste lid van dat artikel niet van toepassing is op het produceren, 

transporteren of leveren van gas, elektriciteit of warmte en het aanleggen of beheren van 

netten of leidingen ten behoeve van het transport van gas, elektriciteit of warmte. Het 

kabinet wenst onduidelijkheid hieromtrent te voorkomen en heeft derhalve gemeend deze 

bedrijven overeenkomstig de huidige wet uit te moeten sluiten van deze vrijstellingen. 

Daardoor blijft de huidige belastingplicht voor genoemde activiteiten gecontinueerd. 

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 37 

 

De Orde vraagt zich af of de jurisprudentie gewezen voor de uitleg van het begrip «indirect 

overheidsbedrijf» ook blijft gelden voor de uitleg van het begrip «privaatrechtelijk 

overheidslichaam»171. De in het voorgestelde artikel 8e, vijfde lid, onderdelen a en b, van de 

Wet Vpb 1969 opgenomen omschrijvingen zijn ontleend aan de omschrijvingen in het 

huidige artikel 2, zevende lid, van de Wet Vpb 1969. Er is geen materiële wijziging beoogd, 

hoewel de tekst enigszins is gewijzigd om te verduidelijken dat een bv of nv die uitsluitend 

wordt gehouden door een overheidsstichting ook wordt aangemerkt als een 

privaatrechtelijk overheidslichaam overheidslichaam. 

 

Nota naar aanleiding van het verslag 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 6, p. 40-41 

 

De Orde vraagt op welke gronden, afgezien van de vijfjaarstermijn, een verzoek om de 

algemene vrijstellingen buiten toepassing te laten, zou kunnen worden geweigerd. Er zijn, 

afgezien van het moment waarop het verzoek kan worden gedaan en de termijn waarvoor 

                                                
171

  Zie bijvoorbeeld HR 18 februari 1998, nr. 33346, ECLI:NL:HR: 1998:AA2451. 
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het verzoek toepassing vindt, geen voorwaarden verbonden aan het verzoek en er zijn 

daarom ook geen afwijzingsgronden, tenzij uit de feiten en omstandigheden blijkt dat 

onterecht wordt verzocht om toepassing van de objectvrijstelling achterwege te laten omdat 

geen activiteiten worden verricht waarvoor de objectvrijstelling geldt. 

 

De Orde begrijpt uit het wetsvoorstel dat het verzoek om het buiten toepassing laten van de 

algemene vrijstelling geldt voor de publiekrechtelijke rechtspersoon in zijn geheel en dat 

daarom niet per onderneming van de desbetreffende publiekrechtelijke rechtspersoon en/of 

per soort algemene vrijstelling verzocht kan worden om de objectvrijstellingen buiten 

toepassing te laten. Zij vragen in dat kader of het wenselijk is het keuzerecht meer specifiek 

te maken. De bepaling omtrent de algemene vrijstellingen is zodanig vormgegeven dat deze 

van toepassing is op alle ondernemingen van de desbetreffende publiekrechtelijke 

rechtspersoon. Op verzoek kan deze vrijstelling buiten toepassing blijven. Hiermee wordt de 

publiekrechtelijke rechtspersoon belastingplichtig voor het gezamenlijke resultaat uit zijn 

ondernemingen, behoudens de toepassing van andere vrijstellingen. Door het buiten 

toepassing laten van de algemene vrijstellingen ontstaat geen integrale belastingplicht voor 

de publiekrechtelijke rechtspersoon, het deel van de publiekrechtelijke rechtspersoon dat 

geen onderneming vormt blijft buiten de belastingplicht. Wanneer het buiten toepassing 

laten van de vrijstelling per onderneming of per soort algemene vrijstelling specifiek 

mogelijk wordt gemaakt, leidt dat tot een toename van de administratieve lasten terwijl de 

mogelijkheid om de algemene vrijstelling buiten toepassing te laten juist is opgenomen voor 

situaties waarbij een materiële vennootschapsbelastingplicht niet opweegt tegen de 

administratieve last die gepaard gaat met het administratief splitsen van activiteiten ten 

behoeve van het van toepassing laten zijn van de vrijstelling. Het ligt vanuit dit oogpunt, 

alsmede vanuit het oogpunt van beperking van de toename van uitvoeringskosten, daarom 

niet voor de hand om mogelijk te maken dat per onderneming van de desbetreffende 

publiekrechtelijke rechtspersoon en/of per soort algemene vrijstelling verzocht kan worden 

om de vrijstelling buiten toepassing te laten. 

 

Nota van wijziging 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 7 

 

1 

Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 

 

b. Onderdeel E wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In artikel 8e, vierde lid, wordt «met ingang van het vijfde jaar of een veelvoud daarvan na 

het einde van het eerste jaar waarop het verzoek betrekking heeft» vervangen door «met 

ingang van het vijfde jaar na het einde van het eerste jaar waarop het verzoek betrekking 

heeft of een van de daaropvolgende jaren». Voorts wordt een volzin toegevoegd, luidende: 

Na wederopzegging kan voor een periode van vijf jaren vanaf het tijdstip waarop het eerste 

lid weer van toepassing is, geen verzoek worden gedaan als bedoeld in het tweede lid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzoek voor gehele 

onderneming 



   

210   Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen 

Toelichting  

 

II. Onderdeelsgewijs 

 

Onderdeel 1 

 

Artikel I, onderdeel E (artikel 8e van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969) 

 

De wijziging van artikel 8e van de Wet Vpb 1969 ziet op de wederopzegging van een 

verzoek om de toepassing van de objectvrijstelling van het eerste lid van dat artikel 

achterwege te laten. In het wetsvoorstel is opgenomen dat wederopzegging alleen mogelijk 

is met ingang van het vijfde boekjaar of een veelvoud daarvan na het einde van het eerste 

boekjaar waarop het verzoek betrekking heeft. Met dit onderdeel van de nota van wijziging 

wordt voorgesteld te regelen dat wederopzegging mogelijk is met ingang van het vijfde jaar 

en elk van de daarop volgende jaren na het einde van het eerste boekjaar waarop het 

verzoek betrekking heeft. Bovendien wordt voorgesteld te regelen dat de wederopzegging 

vervolgens voor een periode van vijf jaren zal gelden. Bovenstaande wijziging werkt via de 

artikelen 8f, derde lid, en 8g derde lid, van de Wet Vpb 1969 door voor de objectieve 

vrijstellingen van deze artikelen. 

 

Amendement van het lid Dijkgraaf 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 11 

Aangenomen 

 

In artikel I wordt onderdeel E als volgt gewijzigd: 

1. Artikel 8e, eerste lid, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:  

a. Aan het slot van onderdeel 1° wordt «, of» vervangen door een puntkomma.  

b. Aan het slot van onderdeel 2° wordt de puntkomma vervangen door: , of.  

c. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:  

3°. een publiekrechtelijke rechtspersoon of een privaatrechtelijk overheidslichaam in het 

kader van een dienstverleningsovereenkomst, indien de voordelen uit deze activiteiten bij 

die publiekrechtelijke rechtspersoon of dat privaatrechtelijke overheidslichaam bij het 

bepalen van de winst buiten aanmerking zouden blijven ingevolge onderdeel b, indien deze 

activiteiten door die rechtspersoon of dat lichaam zelf zouden zijn verricht;.  

 

Toelichting  

 

Dit amendement regelt een vrijstelling voor activiteiten die op basis van een 

dienstverleningsovereenkomst worden verricht door een publiekrechtelijke rechtspersoon of 

een privaatrechtelijk overheidslichaam, indien deze activiteiten bij de dienstafnemer zouden 

zijn aangemerkt als activiteiten verricht in verband met de uitoefening van een 

overheidstaak of van een publiekrechtelijke bevoegdheid waarmee niet in concurrentie 

wordt getreden. Als gevolg van dit amendement kunnen overheidstaken die voor de 

overheidstakenvrijstelling kwalificeren onder een dienstverleningsovereenkomst aan een 

(ander(e)) publiekrechtelijke rechtspersoon of privaatrechtelijk overheidslichaam worden 

uitbesteed, zonder dat dit lichaam (de aanbieder van de dienst) over deze activiteiten 

vennootschapsbelasting zou moeten betalen.  

Een dienstverleningsovereenkomst wordt afgesloten uit overwegingen van efficiency- en 

kwaliteitsdoeleinden. Doel van het amendement is dat het enkele feit dat gekozen wordt 

voor een dienstverleningsovereenkomst niet automatisch tot gevolg heeft dat men niet in 

aanmerking komt voor de vrijstelling. De indiener beoogt met dit amendement dat de 

vormgeving van de vrijstelling zo min mogelijk van invloed is op de keuze van de 

organisatorische vorm. 
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Brief van de staatssecretaris van Financiën 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 13, p. 3-4 

 

Kamerstuk 34 003, nr. 11  

 

Het eerste amendement van de heer Dijkgraaf heeft tot gevolg dat taken die een 

publiekrechtelijke rechtspersoon of een privaatrechtelijk overheidslichaam op basis van een 

dienstverleningsovereenkomst verricht aan een ander publiekrechtelijke rechtspersoon of 

privaatrechtelijk overheidslichaam kunnen worden vrijgesteld. Voorwaarde voor toepassing 

van de vrijstelling is wel dat de dienstafnemer geen vennootschapsbelasting over deze 

activiteiten zou hoeven te betalen als de dienstafnemer de activiteiten zelf zou hebben 

verricht omdat de activiteiten in dat geval voor de overheidstakenvrijstelling in aanmerking 

zouden zijn gekomen. Het doel van het amendement is dat het enkele feit dat (voor het 

uitbesteden van de overheidstaak) gekozen wordt voor een dienstverleningsovereenkomst 

niet automatisch tot gevolg heeft dat men niet meer in aanmerking komt voor een 

vrijstelling. Het nadeel van het amendement is dat een uitbreiding van de objectieve 

vrijstellingen de complexiteit van het wetsvoorstel niet ten goede komt.  

 

Dit amendement heeft geen gevolgen voor andere activiteiten dan overheidstaken waarmee 

niet in concurrentie wordt getreden. Hoewel het hier in feite een verruiming van de 

vrijstelling betreft is de verwachting dat dit geen gevolgen heeft voor de appreciatie van de 

Europese Commissie van deze vrijstelling. Immers, activiteiten die niet overduidelijk des 

overheids zijn vallen nog steeds buiten het bereik van de vrijstelling. Hierdoor wordt mijn 

tijdens het wetgevingsoverleg geuite zorg dat de vrijstelling ook voor – kort gezegd – 

commerciële activiteiten zou kunnen gaan gelden, weggenomen. Deze overwegingen leiden 

er dan ook toe dat ik het oordeel over dit amendement aan de Kamer laat. 

 

3.8 Artikel 8f Wet Vpb 1969 
 

Voorstel van wet 

Kamerstukken II 2014-2014, 34 003, nr. 2, p. 4-5 

 

ARTIKEL I  

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: 

 

E 

Na artikel 8d worden drie artikelen ingevoegd, luidende:  

(…) 

Artikel 8f  

1. Bij het bepalen van de winst van een privaatrechtelijk overheidslichaam blijven buiten 

aanmerking voordelen uit:  

a. activiteiten verricht voor de publiekrechtelijke rechtspersoon tot wie dat 

privaatrechtelijke overheidslichaam in een relatie staat als bedoeld in artikel 8e, zesde lid, 

of voor een ander privaatrechtelijk overheidslichaam van die publiekrechtelijke 

rechtspersoon;  

b. activiteiten verricht in verband met de uitoefening van een overheidstaak of van een 

publiekrechtelijke bevoegdheid van dat privaatrechtelijke overheidslichaam, tenzij met die 

activiteiten in concurrentie wordt getreden met ondernemingen gedreven door natuurlijke 

personen, dan wel door lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, b, c, d en 

e;  
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c. activiteiten verricht in het kader van een samenwerkingsverband tussen 

publiekrechtelijke rechtspersonen of privaatrechtelijke overheidslichamen, mits:  

1°. de activiteiten worden verricht voor de onmiddellijk of middellijk in het 

samenwerkingsverband deelnemende publiekrechtelijke rechtspersonen en 

privaatrechtelijke overheidslichamen, of voor privaatrechtelijke overheidslichamen van 

genoemde publiekrechtelijke rechtspersonen;  

2°. de activiteiten niet tot belastingplicht zouden leiden of de voordelen hieruit zouden zijn 

vrijgesteld indien de activiteiten zouden zijn verricht door de onmiddellijk of middellijk 

deelnemende rechtspersonen of lichamen, en  

3°. door deze rechtspersonen en lichamen naar evenredigheid van de afname van de 

activiteiten wordt bijgedragen in de kosten van het samenwerkingsverband.  

2. Op verzoek van het privaatrechtelijke overheidslichaam blijft toepassing van het eerste 

lid achterwege.  

3. Artikel 8e, derde, vierde en zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.  

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003 nr. 3, p. 46-48 

 

In het voorgestelde artikel 6b van de Wet Vpb 1969 is een subjectieve vrijstelling 

opgenomen voor academische ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.  

 

In het voorgestelde artikel 8f van de Wet Vpb 1969 is voor privaatrechtelijke 

overheidslichamen als bedoeld in het voorgestelde artikel 8e, vijfde lid, van de Wet Vpb 

1969 (indirecte overheidsondernemingen) naar analogie van het voorgestelde artikel 8e 

van de Wet Vpb 1969 een objectvrijstelling opgenomen. Deze vrijstelling ziet – kort gezegd – 

op quasi-inbesteding, op activiteiten in verband met de uitoefening van een overheidstaak 

of van een publiekrechtelijke bevoegdheid van dat privaatrechtelijke overheidslichaam (mits 

daarmee niet in concurrentie wordt getreden met private ondernemingen), en op 

activiteiten verricht in het kader van een samenwerkingsverband tussen publiekrechtelijke 

rechtspersonen of privaatrechtelijke overheidslichamen.  

 

Vrijstelling voor quasi-inbesteding (eerste lid, onderdeel a) 

In het voorgestelde artikel 6b van de Wet Vpb 1969 is een subjectieve vrijstelling 

opgenomen voor academische ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.  

In het voorgestelde artikel 8f, eerste lid, onderdeel a, van de Wet Vpb 1969 wordt geregeld 

dat activiteiten verricht door een privaatrechtelijk overheidslichaam voor de 

publiekrechtelijke rechtspersoon tot wie dat privaatrechtelijke overheidslichaam in een 

relatie staat als bedoeld in het voorgestelde artikel 8e, zesde lid, van de Wet Vpb 1969, of 

voor een ander privaatrechtelijk overheidslichaam van die publiekrechtelijke rechtspersoon, 

zijn vrijgesteld.  

Het gaat bij deze vrijstelling bijvoorbeeld om de situatie waarin de gemeente een interne ict-

dienst heeft ondergebracht in een vennootschap waarvan de gemeente alle aandelen houdt. 

De diensten die de vennootschap verricht aan de gemeente zijn vrijgesteld op grond van 

deze vrijstelling voor quasi-inbesteding. Zie ook figuur 5 in het algemeen deel van deze 

memorie. De vrijstelling geldt ook indien de diensten door de bv worden verricht aan een 

andere bv waarvan alle aandelen in handen zijn van dezelfde gemeente (zie in dit kader ook 

figuur 6 in het algemeen deel van deze memorie). Dit is in lijn met het uitgangspunt dat bij 

de fiscale behandeling van publiekrechtelijke rechtspersonen zo min mogelijk onderscheid 

moet worden gemaakt naar de vorm waarin de activiteiten worden georganiseerd.  

 

Vrijstelling overheidstaak of publiekrechtelijke bevoegdheid (eerste lid, onderdeel b) 

In het voorgestelde artikel 6b van de Wet Vpb 1969 is een subjectieve vrijstelling 

opgenomen voor academische ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.  

Quasi-inbesteding 
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In het voorgestelde artikel 8f, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 wordt geregeld 

dat activiteiten verricht door een privaatrechtelijk overheidslichaam in verband met de 

uitoefening van een overheidstaak of van een publiekrechtelijke bevoegdheid van dat 

privaatrechtelijke overheidslichaam, van rechtswege zijn vrijgesteld. Om een verstoring van 

het gelijke speelveld te voorkomen geldt een uitzondering voor activiteiten waarmee in 

concurrentie wordt getreden met private ondernemingen (ondernemingen gedreven door 

natuurlijke personen of door lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, b, c, 

d en e, van de Wet Vpb 1969).  

 

Voorbeelden van rechtspersonen met een privaatrechtelijke rechtsvorm die overheidstaken 

verrichten of publiekrechtelijke bevoegdheden hebben, zijn De Nederlandsche Bank N.V. (zie 

de Bankwet 1998 en de Wet op het financieel toezicht), de Stichting Autoriteit Financiële 

Markten (zie de Wet op het financieel toezicht) en N.V. Westerscheldetunnel (zie de 

Tunnelwet Westerschelde). Deze nv's en die stichting treden met de uitoefening van hun 

taken naar de mening van het kabinet niet in concurrentie met door andere lichamen of 

natuurlijke personen gedreven ondernemingen, en zouden dientengevolge naar de huidige 

inzichten aanspraak moeten kunnen maken op de onderhavige vrijstelling (waarbij voor de 

Stichting Autoriteit Financiële Markten, anders dan voor de genoemde nv's, als voorvraag 

eerst moet worden bezien of zij met die overheidstaak überhaupt een onderneming drijft). 

Een overheidstaak kan ook door een ander dan de nationale wetgever zijn opgelegd, zo 

verricht De Nederlandse Bank N.V. ook taken opgelegd door de ECB en IMF.  

 

Indien het privaatrechtelijke overheidslichaam niet zelf de betreffende overheidstaak 

toebedeeld heeft gekregen, maar die taak uitvoert ten behoeve van een overheidslichaam 

aan wie de overheidstaak wel is opgedragen, is de vrijstelling niet van toepassing. Wel valt 

de activiteit dan mogelijk onder de vrijstelling voor quasi-inbesteding (eerste lid, onderdeel 

a) of samenwerkingsverbanden (eerste lid, onderdeel c).  

 

Deze regeling komt overeen met die van het voorgestelde artikel 8e, eerste lid, onderdeel b, 

van de Wet Vpb 1969, met dien verstande dat genoemd artikel 8f, eerste lid, onderdeel b, 

ziet op overheidstaken verricht door privaatrechtelijke overheidslichamen, zoals een bv, een 

nv, een vereniging of een stichting.  

 

Vrijstelling samenwerkingsverband tussen publiekrechtelijke rechtspersonen of 

privaatrechtelijke overheidslichamen (eerste lid, onderdeel c) 

In het voorgestelde artikel 6b van de Wet Vpb 1969 is een subjectieve vrijstelling 

opgenomen voor academische ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.  

In het voorgestelde artikel 8f, eerste lid, onderdeel c, van de Wet Vpb 1969 is neergelegd 

dat activiteiten die worden verricht in het kader van een samenwerkingsverband tussen 

publiekrechtelijke rechtspersonen of privaatrechtelijke overheidslichamen onder 

voorwaarden zijn vrijgesteld. Daarbij gelden drie cumulatieve voorwaarden:  

1. De activiteiten worden verricht voor de onmiddellijk of middellijk in het 

samenwerkingsverband deelnemende publiekrechtelijke rechtspersonen en 

privaatrechtelijke overheidslichamen, of voor privaatrechtelijke overheidslichamen van 

genoemde publiekrechtelijke rechtspersonen.  

2. De activiteiten zouden niet tot belastingplicht leiden of de voordelen hieruit zouden zijn 

vrijgesteld indien de activiteiten zouden zijn verricht door de onmiddellijk of middellijk 

deelnemende rechtspersonen of lichamen.  

3. Door deze rechtspersonen en lichamen wordt daarbij naar evenredigheid van de afname 

van de activiteiten bijgedragen in de kosten van het samenwerkingsverband.  
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Deze regeling komt overeen met die van het voorgestelde artikel 8e, eerste lid, onderdeel c, 

van de Wet Vpb 1969, met dien verstande dat genoemd artikel 8f, eerste lid, onderdeel c, 

ziet op samenwerkingsverbanden in de vorm van privaatrechtelijke overheidslichamen, 

zoals een bv, een nv, een vereniging of een stichting.  

 

Op basis van het voorgestelde artikel 8f, tweede lid, van de Wet Vpb 1969 kan een 

privaatrechtelijk overheidslichaam verzoeken toepassing van de objectvrijstelling van het 

eerste lid van dat artikel achterwege te laten. Een dergelijk verzoek kan bijvoorbeeld 

uitkomst bieden indien de activiteiten die onder de vrijstellingen zouden vallen en de 

activiteiten die niet onder de vrijstelling zouden vallen zo zeer met elkaar verweven zijn dat 

de lasten van een administratieve uitsplitsing niet opwegen tegen het voordeel van het van 

toepassing laten zijn van een vrijstelling. Het voorgestelde artikel 8e, derde, vierde en 

zevende lid, van de Wet Vpb 1969 is bij de toepassing van het voorgestelde 8f van de Wet 

Vpb 1969 een dergelijk verzoek van overeenkomstige toepassing. 

 

Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 4, p. 23  

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt. 

 

7. Redactionele opmerking  

 

De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage. 

 

7. Redactionele opmerking  

 

Aan de redactionele kanttekening die de Afdeling in de bijlage bij haar advies in overweging 

geeft, is geen gevolg gegeven. In de redactionele kanttekening wordt verwezen naar een 

voorgestelde zinsnede in artikel 2, eerste lid, onderdeel g, van de Wet Vpb 1969 

(«ondernemingen gedreven door een of meer natuurlijke personen»). De betreffende 

zinsnede is naar aanleiding van een eerdere opmerking van de Afdeling geschrapt. Om die 

reden vervalt de directe noodzaak om een nagenoeg vergelijkbare zinsnede in het 

voorgestelde artikel 8f, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 hiermee in 

overeenstemming te brengen in plaats van aan te blijven sluiten bij de formulering van het 

huidige artikel 4, onderdeel a, van de Wet Vpb 1969.  

 

Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State 

betreffende no. W06.14.0252/III  

 

- In het voorgestelde artikel 8f, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 de zinsnede 

«ondernemingen gedreven door natuurlijke personen» wijzigen in «ondernemingen 

gedreven door een of meer natuurlijke personen», in overeenstemming met de 

formulering in het voorgestelde artikel 2, eerste lid, onderdeel g, van de Wet Vpb 1969 

(artikel I, onderdeel A).  

 

Amendement van het lid Dijkgraaf 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 11 

Aangenomen 

 

In artikel I wordt onderdeel E als volgt gewijzigd: 

(…) 

 2. In artikel 8f, eerste lid, onderdeel a, wordt na «die publiekrechtelijke rechtspersoon» 

ingevoegd: dan wel voor een publiekrechtelijke rechtspersoon of een privaatrechtelijk 

overheidslichaam in het kader van een dienstverleningsovereenkomst, indien de voordelen 

Op verzoek geen 

objectvrijstelling 
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uit deze activiteiten bij die publiekrechtelijke rechtspersoon of dat privaatrechtelijke 

overheidslichaam bij het bepalen van de winst buiten aanmerking zouden blijven ingevolge 

onderdeel b, indien deze activiteiten door die rechtspersoon of dat lichaam zelf zouden zijn 

verricht. 

 

Toelichting  

 

Dit amendement regelt een vrijstelling voor activiteiten die op basis van een 

dienstverleningsovereenkomst worden verricht door een publiekrechtelijke rechtspersoon of 

een privaatrechtelijk overheidslichaam, indien deze activiteiten bij de dienstafnemer zouden 

zijn aangemerkt als activiteiten verricht in verband met de uitoefening van een 

overheidstaak of van een publiekrechtelijke bevoegdheid waarmee niet in concurrentie 

wordt getreden. Als gevolg van dit amendement kunnen overheidstaken die voor de 

overheidstakenvrijstelling kwalificeren onder een dienstverleningsovereenkomst aan een 

(ander(e)) publiekrechtelijke rechtspersoon of privaatrechtelijk overheidslichaam worden 

uitbesteed, zonder dat dit lichaam (de aanbieder van de dienst) over deze activiteiten 

vennootschapsbelasting zou moeten betalen.  

Een dienstverleningsovereenkomst wordt afgesloten uit overwegingen van efficiency- en 

kwaliteitsdoeleinden. Doel van het amendement is dat het enkele feit dat gekozen wordt 

voor een dienstverleningsovereenkomst niet automatisch tot gevolg heeft dat men niet in 

aanmerking komt voor de vrijstelling. De indiener beoogt met dit amendement dat de 

vormgeving van de vrijstelling zo min mogelijk van invloed is op de keuze van de 

organisatorische vorm. 

 

Brief van de staatssecretaris van Financiën 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 13, p. 3-4 

 

Kamerstuk 34 003, nr. 11  

 

Het eerste amendement van de heer Dijkgraaf heeft tot gevolg dat taken die een 

publiekrechtelijke rechtspersoon of een privaatrechtelijk overheidslichaam op basis van een 

dienstverleningsovereenkomst verricht aan een ander publiekrechtelijke rechtspersoon of 

privaatrechtelijk overheidslichaam kunnen worden vrijgesteld. Voorwaarde voor toepassing 

van de vrijstelling is wel dat de dienstafnemer geen vennootschapsbelasting over deze 

activiteiten zou hoeven te betalen als de dienstafnemer de activiteiten zelf zou hebben 

verricht omdat de activiteiten in dat geval voor de overheidstakenvrijstelling in aanmerking 

zouden zijn gekomen. Het doel van het amendement is dat het enkele feit dat (voor het 

uitbesteden van de overheidstaak) gekozen wordt voor een dienstverleningsovereenkomst 

niet automatisch tot gevolg heeft dat men niet meer in aanmerking komt voor een 

vrijstelling. Het nadeel van het amendement is dat een uitbreiding van de objectieve 

vrijstellingen de complexiteit van het wetsvoorstel niet ten goede komt.  

 

Dit amendement heeft geen gevolgen voor andere activiteiten dan overheidstaken waarmee 

niet in concurrentie wordt getreden. Hoewel het hier in feite een verruiming van de 

vrijstelling betreft is de verwachting dat dit geen gevolgen heeft voor de appreciatie van de 

Europese Commissie van deze vrijstelling. Immers, activiteiten die niet overduidelijk des 

overheids zijn vallen nog steeds buiten het bereik van de vrijstelling. Hierdoor wordt mijn 

tijdens het wetgevingsoverleg geuite zorg dat de vrijstelling ook voor – kort gezegd – 

commerciële activiteiten zou kunnen gaan gelden, weggenomen. Deze overwegingen leiden 

er dan ook toe dat ik het oordeel over dit amendement aan de Kamer laat. 

 

 

Dienstverlenings-

overeenkomst 
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3.9 Artikel 8g Wet Vpb 1969 
 

Voorstel van wet 

Kamerstukken II 2014-2014, 34 003, nr. 2, p. 5 

 

ARTIKEL I  

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: 

 

E 

Na artikel 8d worden drie artikelen ingevoegd, luidende:  

(…) 

Artikel 8g  

1. Bij het bepalen van de winst blijven buiten aanmerking voordelen uit activiteiten als 

bedoeld in artikel 6b, eerste lid.  

2. Op verzoek van de belastingplichtige blijft toepassing van het eerste lid achterwege.  

3. De artikelen 6b, tweede lid, en 8e, derde en vierde lid, zijn van overeenkomstige 

toepassing.  

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003 nr. 3, p. 48-49 

 

In het voorgestelde artikel 6b van de Wet Vpb 1969 is een subjectieve vrijstelling 

opgenomen voor academische ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.  

Op basis van het voorgestelde artikel 6b, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet Vpb 

1969 worden vrijgesteld lichamen die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend, dat wil zeggen 

voor 90% of meer, activiteiten verrichten als academisch ziekenhuis, mits die activiteiten bij 

wet zijn opgedragen. Daarnaast bevat het voorgestelde artikel 6b, eerste lid, aanhef en 

onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 een subjectvrijstelling voor lichamen die uitsluitend of 

nagenoeg uitsluitend, dat wil zeggen voor 90% of meer, onderwijs en/of onderzoek 

verrichten, mits dat onderwijs en dat onderzoek hoofdzakelijk, dat wil zeggen voor 70% of 

meer, worden bekostigd uit publieke middelen, uit wettelijk collegegeld of 

instellingscollegegeld, uit wettelijk lesgeld of uit van algemeen nut beogende instellingen 

ontvangen bijdragen waarvoor geen contractuele tegenprestatie wordt gevraagd.  

Ingeval niet aan het «uitsluitend of nagenoeg uitsluitend»-criterium (90%-criterium) op 

lichaamsniveau kan worden voldaan, kan mogelijk nog wel gebruik worden gemaakt van de 

objectvrijstelling van het voorgestelde artikel 8g van de Wet Vpb 1969.  

Genoemd artikel 8g regelt daartoe dat bij het bepalen van de winst van een lichaam de 

voordelen uit activiteiten als bedoeld in genoemd artikel 6b, eerste lid, (activiteiten als 

academisch ziekenhuis of bekostigd onderwijs en onderzoek) buiten aanmerking blijven.  

Ook met betrekking tot deze activiteitenvrijstelling kan de belastingplichtige verzoeken dat 

zij buiten toepassing blijft. Het lichaam hoeft dan geen onderscheid te maken tussen de in 

principe op basis van het voorgestelde artikel 8g, eerste lid, van de Wet Vpb 1969 

vrijgestelde en de niet-vrijgestelde activiteiten. Tevens worden in het voorgestelde artikel 

8g, derde lid, van de Wet Vpb 1969 het tweede lid van artikel 6b en het derde en vierde lid 

van artikel 8e van de Wet Vpb 1969 bij een dergelijk verzoek van overeenkomstige 

toepassing verklaard. 
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Nota van wijziging 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 7 

 

1 

Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 

 

2. In artikel 8g, eerste lid, wordt «activiteiten» vervangen door: als academisch ziekenhuis 

verrichte activiteiten. 

 

Toelichting  

 

II. Onderdeelsgewijs 

 

Onderdeel 1 

 

Artikel I, onderdelen D en E (artikelen 6b en 8g van de Wet op de vennootschapsbelasting 

1969) 

 

Deze wijzigingen zijn opgenomen om te verduidelijken dat de in het wetsvoorstel in de 

artikelen 6b, eerste lid, onderdeel a, en 8g, eerste lid, van de Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) opgenomen vrijstellingen slechts van 

toepassing zijn op als academisch ziekenhuis verrichte activiteiten.  

 

3.10 Artikel 9 Wet Vpb 1969 
 

Voorstel van wet 

Kamerstukken II 2014-2014, 34 003, nr. 2, p. 5 

 

ARTIKEL I  

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: 

 

F 

Artikel 9, eerste lid, onderdeel f, vervalt. 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003 nr. 3, p. 49 

 

Voorgesteld wordt de regeling van artikel 9, eerste lid, onderdeel f, van de Wet Vpb 1969, 

waarbij directe overheidsondernemingen 4% van het vermogen bij het begin van het jaar als 

kosten in aftrek mogen brengen, te laten vervallen. Als gevolg hiervan zal, net als bij 

stichtingen en verenigingen, aan de hand van het hierna toegelichte leerstuk van 

vermogensetikettering een toedeling van vreemd vermogen aan de onderneming moeten 

plaatsvinden. 
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3.11 Artikel 33 Wet Vpb 1969 
 

Voorstel van wet 

Kamerstukken II 2014-2014, 34 003, nr. 2, p. 5 

 

ARTIKEL I  

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: 

 

G 

In artikel 33, eerste lid, wordt «een lichaam als bedoeld in artikel 2, zevende lid, eerste 

volzin,» vervangen door «een privaatrechtelijk overheidslichaam». Voorts vervalt: omdat 

het niet wordt aangewend in het kader van de uitoefening van een bedrijf als bedoeld in 

artikel 2, derde lid. 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003 nr. 3, p. 49-51 

 

In verband met de in dit wetsvoorstel opgenomen wijzigingen van de 

vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen wordt ook artikel 33, eerste 

lid, van de Wet Vpb 1969 tekstueel aangepast. Met de wijzigingen van genoemd artikel 33, 

eerste lid, zijn geen inhoudelijke wijzigingen van de bestaande systematiek beoogd.  

 

In aanvulling op de opmerkingen in het algemeen deel van deze memorie (in paragraaf 

4.1.4) over het totaalwinstbegrip en de openingsbalans wordt op deze plek de gelegenheid 

te baat genomen om in dit kader nog enkele opmerkingen in detail te maken. De winst van 

een belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting wordt opgevat en bepaald op de 

voet van onder andere artikel 3.8 van de Wet IB 2001 (juncto artikel 8 van de Wet Vpb 

1969). Volgens genoemd artikel 3.8 is de (totaal)winst uit een onderneming het bedrag van 

de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen 

uit de onderneming.  

 

Vermogensetikettering 

In het voorgestelde artikel 6b van de Wet Vpb 1969 is een subjectieve vrijstelling 

opgenomen voor academische ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.  

 

Aan de hand van het leerstuk van de vermogensetikettering wordt bepaald welke activa en 

passiva op de openingsbalans moeten of mogen worden geplaatst. In dit leerstuk wordt 

onderscheid gemaakt tussen verplicht ondernemingsvermogen, verplicht privévermogen 

(hierna: niet-ondernemingsvermogen) en keuzevermogen. Dit leerstuk is ontwikkeld in de 

inkomstenbelasting voor natuurlijke personen die een onderneming drijven en geldt volgens 

de jurisprudentie ook voor stichtingen.172 Voor de directe overheidsondernemingen die 

onderdeel zijn van een publiekrechtelijke rechtspersoon ligt het in de rede de 

vermogensetikettering ook als uitgangspunt te nemen voor de openingsbalans. Dit sluit aan 

bij de doelstelling van de belastingplicht van overheidsondernemingen, namelijk het creëren 

van een gelijk speelveld en het voorkomen van verstoring van concurrentieverhoudingen.  

 

Indirecte overheidsondernemingen in de vorm van stichtingen en verenigingen (artikel 2, 

eerste lid, onderdeel e, van de Wet Vpb 1969) kunnen een niet-ondernemingsvermogen en 

                                                
172

  Af te leiden uit HR 12 februari 1986, nr. 23245, ECLI:NL:HR:1986:AW8100, BNB 1987/188 en HR 10 

februari 1999, nr. 33 216, ECLI:NL:HR:1999:AA2676, BNB 1999/171. 
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een ondernemingsvermogen hebben indien niet alle activiteiten van deze rechtsvormen een 

onderneming vormen. Het leerstuk van vermogensetikettering wordt ook hier als 

uitgangspunt genomen bij de allocatie van vermogensbestanddelen.  

 

Indirecte overheidsondernemingen die een rechtsvorm hebben als bedoeld in artikel 2, 

eerste lid, onderdelen a tot en met d, van de Wet Vpb 1969 worden geacht met behulp van 

hun gehele vermogen een onderneming te drijven (artikel 2, vijfde lid, van de Wet Vpb 

1969). Het vraagstuk van vermogensetikettering doet zich hier in beginsel niet voor. Binnen 

de indirecte overheidsonderneming bestaat wel een belaste en vrijgestelde sfeer als een 

objectvrijstelling (bijvoorbeeld het voorgestelde artikel 8f van de Wet Vpb 1969) geldt, 

waardoor allocatie aan de belaste en vrijgestelde sfeer moet plaatsvinden.  

Voor het antwoord op de vraag of een vermogensbestanddeel tot het 

ondernemingsvermogen of niet-ondernemingsvermogen behoort, is de functie bepalend.  

Voor keuzevermogen volgt uit de jurisprudentie dat bij de beantwoording van de vraag of en 

in hoeverre een vermogensbestanddeel deel uitmaakt van het ondernemingsvermogen van 

een belastingplichtige, in het algemeen beslissend is de wil van die belastingplichtige zoals 

die in zijn boekhouding of op andere wijze tot uiting is gekomen, tenzij daardoor de grenzen 

der redelijkheid te buiten zouden zijn gegaan. Een ondernemer heeft dus een zekere 

vrijheid om een vermogensbestanddeel tot zijn ondernemingsvermogen dan wel niet-

ondernemingsvermogen te rekenen. De redelijkheid begrenst deze vrijheid. Heeft een 

vermogensbestanddeel (nagenoeg) uitsluitend een functie in de onderneming of in de niet-

ondernemingssfeer dan is sprake van verplicht ondernemingsvermogen, respectievelijk 

verplicht niet-ondernemingsvermogen. De keuzevrijheid ontbreekt in dat geval. De functie 

wordt vastgesteld aan de hand van de aard, de bestemming en het gebruik van het 

vermogensbestanddeel.  

Ook bij gemengd gebruik van een vermogensbestanddeel bestaat keuzevrijheid binnen de 

grenzen der redelijkheid. Als het vermogensbestanddeel in overheersende mate binnen de 

onderneming wordt aangewend, brengt de redelijkheid mee dat het vermogensbestanddeel 

verplicht ondernemingsvermogen vormt.  

Bij een vermogensbestanddeel (onroerende zaak) dat is gesplitst of splitsbaar is, waarvan 

sprake is als afzonderlijke delen van het vermogensbestanddeel vervreemdbaar of rendabel 

te maken zijn, wordt de vermogensetikettering per afzonderlijk deel beoordeeld.  

 

Voorbeeld 

In het voorgestelde artikel 6b van de Wet Vpb 1969 is een subjectieve vrijstelling 

opgenomen voor academische ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.  

De ICT-dienst van gemeente A verricht ondernemingsactiviteiten (buiten de kring van de 

gemeente), waarvoor gemeente A in de vennootschapsbelastingheffing wordt betrokken. 

Deze activiteiten verricht de ICT-dienst vanuit het gemeentehuis van gemeente A. De ICT-

dienst gebruikt minder dan 10% van het gemeentehuis. Het gemeentehuis kan dan geen 

deel uitmaken van het ondernemingsvermogen en staat dus niet op de balans van de ICT-

dienst.  

Is de ICT-dienst daarentegen in een afsplitsbaar of gesplitst deel van het gemeentehuis 

gevestigd, bijvoorbeeld in een separate vleugel van het gemeentehuis met eigen ingang en 

voorzieningen, en gebruikt de ICT-dienst dit deel uitsluitend of nagenoeg uitsluitend dan 

vormt het afsplitsbare of gesplitste deel verplicht ondernemingsvermogen.  

 

Allocatie van voor- en nadelen 

In het voorgestelde artikel 6b van de Wet Vpb 1969 is een subjectieve vrijstelling 

opgenomen voor academische ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.  

 

De vermogensetikettering is ook van belang voor de allocatie van voor- en nadelen. Voor- 

en nadelen die opkomen uit een vermogensbestanddeel dat tot het ondernemingsvermogen 
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behoort, behoren in het algemeen tot de winst uit onderneming. De sfeer waaruit een voor- 

of nadeel opkomt is bepalend. Het oorzakelijke verband van het voor- of nadeel met het 

vermogensbestanddeel (causaliteit) en het doel van de handeling waaruit het voor- of 

nadeel voortvloeit (finaliteit) vormen hierbij richtsnoeren.  

 

Tot de winst worden gerekend de gezamenlijke voordelen die zijn verkregen uit de 

onderneming (artikel 3.8 van de Wet IB 2001 juncto artikel 8 van de Wet Vpb 1969). Een 

ondernemer is vrij in het bepalen van zijn ondernemingsbeleid. Dit geldt ook voor 

overheidsondernemingen. De hoofdregel is dat de werkelijke opbrengsten en werkelijke 

kosten tot de winst behoren.  

 

«At arms length»-beginsel 

In het voorgestelde artikel 6b van de Wet Vpb 1969 is een subjectieve vrijstelling 

opgenomen voor academische ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.  

 

In artikel 8b van de Wet Vpb 1969 is een bepaling opgenomen die ziet op transacties tussen 

gelieerde lichamen. Voor deze «gelieerdheid» is vereist dat een lichaam deelneemt aan de 

leiding of het toezicht, dan wel deelneemt in het kapitaal van een ander lichaam. Tot deze 

lichamen behoren ook de indirecte overheidsondernemingen die belastingplichtig voor de 

vennootschapsbelasting zijn of zouden kunnen zijn. Tussen het publiekrechtelijke lichaam, 

zoals de Staat, en zijn indirecte overheidsonderneming kan derhalve gelieerdheid bestaan 

en zullen de transacties «at arms length» moeten plaatsvinden. 

 

3.12 Vervallen artikel 6c Wet Vpb 1969  
 

Voorstel van wet 

Kamerstukken II 2014-2014, 34 003, nr. 2, p. 5 

 

ARTIKEL II  

In de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 vervalt artikel 6c. 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003 nr. 3, p. 52 

 

Het voorgestelde artikel 6c van de Wet Vpb 1969 bevat – als overgangsrecht – een 

vrijstelling voor, kort gezegd, zeehavens. Artikel II bevat de bepaling die ervoor zorgt dat 

genoemd artikel 6c op enig moment vervalt. Ingevolge artikel VIII, tweede lid, vindt dit 

plaats op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 

 

3.13 Artikel 4.5 Wet IB 2001 
 

Voorstel van wet 

Kamerstukken II 2014-2014, 34 003, nr. 2, p. 5 

 

ARTIKEL III  

 

In de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt in artikel 4.5, eerste lid, «artikel 2, tweede lid» 

vervangen door: artikel 2, derde lid. 
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Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003 nr. 3, p. 52 

 

Omdat de tekst van het huidige artikel 2, tweede lid, van de Wet Vpb 1969 inzake een fonds 

voor gemene rekening wordt opgenomen in het derde lid van dat artikel, dient een 

aanpassing van de verwijzing naar genoemde bepaling plaats te vinden in artikel 4.5, eerste 

lid, van de Wet IB 2001. 

 

3.14 Artikel 1 Wet div. bel. 1965 
 

Voorstel van wet 

Kamerstukken II 2014-2014, 34 003, nr. 2, p. 5 

 

ARTIKEL IV  

 

In de Wet op de dividendbelasting 1965 wordt in artikel 1, tweede lid, «artikel 2, tweede 

lid» vervangen door: artikel 2, derde lid. 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003 nr. 3, p. 52 

 

Omdat de tekst van het huidige artikel 2, tweede lid, van de Wet Vpb 1969 inzake een fonds 

voor gemene rekening wordt opgenomen in het derde lid van dat artikel, dient een 

aanpassing van de verwijzing naar genoemde bepaling plaats te vinden in artikel 1, tweede 

lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965. 

 

3.15 Artikel 10 Wet div. bel. 1965 
 

Voorstel van wet 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 220, nr. 2, p. 5 

 

ARTIKEL V  

 

De Wet op de dividendbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

Aan artikel 10 wordt een lid toegevoegd, luidende:  

 

5. Bij een in Nederland gevestigd lichaam dat aan de vennootschapsbelasting is 

onderworpen is het eerste lid van overeenkomstige toepassing op de dividendbelasting die 

ten laste van dat lichaam is ingehouden op opbrengsten die bij hem ingevolge de artikelen 

8e, 8f en 8g van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 niet tot de winst behoren. Bij 

een lichaam dat is gevestigd in een staat als bedoeld in het tweede of derde lid, zijn het 

tweede en vierde lid, onderscheidenlijk het derde en vierde lid, van overeenkomstige 

toepassing op de te zijnen laste ingehouden dividendbelasting op opbrengsten die in die 

andere staat niet in een belasting naar de winst worden betrokken en die, ware het lichaam 

in Nederland gevestigd, ingevolge de artikelen 8e, 8f en 8g van de Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969 niet tot de winst zouden behoren.  
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B 

In artikel 11, derde lid, wordt «een rechtspersoon als bedoeld in artikel 10, eerste lid, of 

een daarmee vergelijkbaar in het buitenland gevestigd lichaam» vervangen door: een 

rechtspersoon of lichaam als bedoeld in artikel 10. 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 220, nr. 3, p. 14-15 

 

Artikel V 

 

Artikel V, onderdeel A (artikel 10 van de Wet op de dividendbelasting 1965) 

 

Artikel 10 van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965) voorziet in een 

teruggaaf van ingehouden dividendbelasting, op verzoek, aan een in Nederland gevestigde 

rechtspersoon die niet aan de vennootschapsbelasting is onderworpen. Hiermee wordt de 

subjectieve vrijstelling in de vennootschapsbelasting doorgetrokken naar de 

dividendbelasting en wordt voorkomen dat de dividendbelasting als eindheffing fungeert. 

De wijziging in artikel 10 van de Wet DB 1965 hangt samen met de voorgestelde wijzigingen 

in het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen.173 

Met het aan genoemd artikel toe te voegen vijfde lid wordt bewerkstelligd dat een dergelijke 

teruggaaf van ingehouden dividendbelasting, op verzoek, ook kan worden verleend aan een 

in Nederland gevestigd (overheids)lichaam dat wel (subjectief) aan de 

vennootschapsbelasting is onderworpen, maar waarbij de dividendbelasting is ingehouden 

op opbrengsten die bij dit lichaam ingevolge de artikelen 8e, 8f en 8g van de Wet Vpb 1969 

niet tot de winst behoren. Hiermee wordt voor dergelijke lichamen, waarvoor als gevolg van 

het hiervoor genoemde wetsvoorstel de subjectieve belastingplicht wordt uitgebreid, maar 

waarbij de opbrengsten waarop de dividendbelasting is ingehouden onder een 

objectvrijstelling vallen, de huidige werkwijze met betrekking tot de ingehouden 

dividendbelasting gehandhaafd. Aldus wordt een liquiditeitsnadeel voorkomen dat zich zou 

voordoen bij het op de voet van artikel 25 van de Wet Vpb 1969 – in het reguliere 

aangiftetraject – verrekenen van de ingehouden dividendbelasting.  

De overeenkomstige toepassing van artikel 10, eerste lid, van de Wet Vpb 1969 betekent 

dat ook in de hiervoor beschreven gevallen de teruggaaf alleen zal worden verleend op een 

bij de inspecteur ingediend verzoek. Voorts zal de teruggaafregeling niet van toepassing 

zijn indien het lichaam niet de uiteindelijk gerechtigde van de opbrengsten is, dan wel een 

vrijgestelde beleggingsinstelling is als bedoeld in artikel 6a van de Wet Vpb 1969.  

Artikel 10, tweede lid, van de Wet DB 1965 voorziet in een teruggaaf van ingehouden 

dividendbelasting aan een lichaam gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie (EU-

lidstaat) of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese 

Economische Ruimte (EER-staat). Hierbij wordt de eis gesteld dat het lichaam in die staat 

niet onderworpen mag zijn aan een belasting naar de winst, terwijl dit lichaam tevens niet in 

Nederland aan de vennootschapsbelasting onderworpen mag zijn indien het lichaam in 

Nederland zou zijn gevestigd. Met artikel 10, vijfde lid, tweede volzin, van de Wet DB 1965 

worden het bestaande tweede en vierde lid van dat artikel van overeenkomstige toepassing 

verklaard op, kort gezegd, in een EU-lidstaat of EER-staat gevestigde (overheids)lichamen 

waarbij de dividendbelasting is ingehouden op opbrengsten die bij dit lichaam ingevolge de 

artikelen 8e, 8f en 8g van de Wet Vpb 1969 niet tot de winst zouden hebben behoord, ware 

                                                
173

  Het bij koninklijke boodschap van 16 september 2014 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet 

op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de 

vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht 

overheidsondernemingen) (Kamerstukken 34 003). 
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dit lichaam in Nederland gevestigd. Aldus kan aan dergelijke lichamen, zowel voor 

rechtstreeks ontvangen opbrengsten als voor opbrengsten die door een in Nederland 

gedreven onderneming van het lichaam worden ontvangen, op dezelfde voet als 

vergelijkbare Nederlandse (overheids)lichamen, op verzoek, teruggaaf van 

dividendbelasting worden verleend. Aan de additionele eis dat de opbrengsten in de andere 

staat niet in een belasting naar de winst mogen worden betrokken, is zowel voldaan als het 

lichaam aldaar subjectief is vrijgesteld of anderszins niet aan een dergelijke belasting is 

onderworpen, als wanneer de opbrengsten aldaar onder een objectvrijstelling vallen.  

Artikel 10, derde lid, van de Wet DB 1965 voorziet in bepaalde situaties in een teruggaaf 

van ingehouden dividendbelasting, op verzoek, aan een lichaam gevestigd in een 

aangewezen derde staat. Hierbij wordt als eis gesteld dat de ingehouden dividendbelasting 

betrekking heeft op de opbrengst uit portfolio-investeringen en dat het lichaam in de derde 

staat niet onderworpen is aan een belasting naar de winst, terwijl dit lichaam tevens niet in 

Nederland aan de vennootschapsbelasting onderworpen zou zijn indien het lichaam in 

Nederland zou zijn gevestigd. Met artikel 10, vijfde lid, tweede volzin, van de Wet DB 1965 

worden het bestaande derde en vierde lid van dat artikel van overeenkomstige toepassing 

verklaard op, kort gezegd, in een derde staat gevestigde (overheids)lichamen waarbij 

dividendbelasting is ingehouden op opbrengsten die bij dit lichaam ingevolge de artikelen 

8e, 8f en 8g van de Wet Vpb 1969 niet tot de winst zouden hebben behoord, ware dit 

lichaam in Nederland gevestigd. De overeenkomstige toepassing van genoemd derde lid 

betekent dat ook deze teruggaafmogelijkheid voor lichamen in een derde staat alleen ziet 

op opbrengsten uit portfolio-investeringen. Tevens geldt ook de additionele voorwaarde dat 

de opbrengsten in de andere staat niet in een belasting naar de winst mogen worden 

betrokken.  

 

Artikel V, onderdeel B (artikel 11 van de Wet op de dividendbelasting 1965) 

 

De aanpassing van artikel 11, derde lid, van de Wet DB 1965 houdt verband met de 

toevoeging van een vijfde lid aan artikel 10 van de Wet DB 1965. Hiermee worden 

overheidslichamen bij de toepassing van genoemd artikel 11, derde lid, gelijk behandeld als 

de andere (vrijgestelde) lichamen die onder artikel 10 van de Wet DB 1965 vallen. 

 

3.16 Invoeringswet Wet IB 2001 
 

Voorstel van wet 

Kamerstukken II 2014-2014, 34 003, nr. 2, p. 5 

 

ARTIKEL V  

 

In de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 wordt in hoofdstuk 2,  artikel I, 

onderdeel AA, eerste lid, «artikel 2, tweede lid» vervangen door: artikel 2, derde lid. 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003 nr. 3, p. 52 

 

Omdat de tekst van het huidige artikel 2, tweede lid, van de Wet Vpb 1969 inzake een fonds 

voor gemene rekening wordt opgenomen in het derde lid van dat artikel, dient een 

aanpassing van de verwijzing naar genoemde bepaling plaats te vinden in hoofdstuk 2, 

artikel I, onderdeel AA, eerste lid, van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001. 

 

Fonds voor gemene 

rekening 



   

224   Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen 

3.17 Fiscale milieuversterking 
 

Voorstel van wet 

Kamerstukken II 2014-2014, 34 003, nr. 2, p. 6 

 

ARTIKEL VI  

 

De wet van 18 december 1997, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998 

(fiscale milieuversterking) (Stb. 1997, 732) wordt als volgt gewijzigd:  

 

A 

In artikel XI wordt «onderneming als bedoeld in» vervangen door «onderneming als bedoeld 

in het tot het moment van inwerkingtreding van de Wet modernisering Vpb-plicht 

overheidsondernemingen geldende». Voorts wordt «een lichaam als bedoeld in» vervangen 

door: een lichaam als bedoeld in het tot het moment van inwerkingtreding van de Wet 

modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen geldende.  

 

B 

Artikel XII wordt als volgt gewijzigd:  

1. In het eerste lid wordt «onderneming als bedoeld in» vervangen door: onderneming als 

bedoeld in het tot het moment van inwerkingtreding van de Wet modernisering Vpb-plicht 

overheidsondernemingen geldende.  

2. In het tweede lid wordt «een lichaam als bedoeld in» vervangen door «een lichaam als 

bedoeld in het tot het moment van inwerkingtreding van de Wet modernisering Vpb-plicht 

overheidsondernemingen geldende». Voorts wordt «in het slot van dat» vervangen door: in 

het slot van dat tot dat moment geldende. 

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003 nr. 3, p. 52 

 

Met betrekking tot de in de artikelen XI en XII van de wet van 18 december 1997, houdende 

wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale milieuversterking) (Stb. 1997, 732) 

opgenomen verwijzingen naar huidige onderdelen van artikel 2 van de Wet Vpb 1969 wordt 

vastgelegd dat dit de onderdelen zijn die gelden tot het moment van inwerkingtreding van 

de onderhavige wet (de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen). 

 

3.18 Overgangsregeling artikel 8e Wet Vpb 1969 
 

Voorstel van wet 

Kamerstukken II 2014-2014, 34 003, nr. 2, p. 6 

 

ARTIKEL VII  

In afwijking van artikel 8e, derde lid, eerste volzin, van de Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969 wordt het verzoek, bedoeld in artikel 8e, tweede lid, van die 

wet, indien het eerste boekjaar waarover het lichaam de toepassing van artikel 8e, eerste 

lid, van genoemde wet achterwege wil laten vóór 1 januari 2018 aanvangt, uiterlijk achttien 

maanden na afloop van dat eerste boekjaar gedaan. De eerste volzin is van 

overeenkomstige toepassing op het verzoek, bedoeld in artikel 8f, tweede lid, van de Wet op 

de vennootschapsbelasting 1969, en op het verzoek, bedoeld in artikel 8g, tweede lid, van 

die wet. 
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Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003 nr. 3, p. 52-53 

 

De in de voorgestelde artikel 8e, tweede lid, artikel 8f, tweede lid en artikel 8g tweede lid, 

van de Wet Vpb 1969 geregelde verzoeken moeten voorafgaand aan het eerste boekjaar 

waarover het lichaam de toepassing van het eerste lid van die artikelen (dat wil zeggen de 

vrijstelling) achterwege wil laten, worden gedaan. Dit geldt alleen voor de boekjaren die 

aanvangen op of na 1 januari 2018. Voor boekjaren die aanvangen vóór 1 januari 2018 

geldt op basis van artikel VII overgangsrecht, als gevolg waarvan voor die jaren het verzoek 

uiterlijk achttien maanden na afloop van het eerste jaar waarover het lichaam de toepassing 

de betreffende vrijstelling achterwege wil laten, gedaan moet worden. Na afloop van deze 

overgangsperiode met een ruimere verzoekperiode hebben belanghebbenden enige 

ervaring kunnen opdoen met de nieuwe wetgeving zodat zij in een eerder stadium – dat wil 

zeggen voorafgaande aan het eerste relevante jaar – een weloverwogen verzoek kunnen 

doen. 

 

3.19 Inwerkingtreding 
 

Voorstel van wet 

Kamerstukken II 2014-2014, 34 003, nr. 2, p. 6 

 

ARTIKEL VIII  

1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en vindt voor het eerst 

toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.  

2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel II in werking op een bij koninklijk besluit te 

bepalen tijdstip.  

 

Memorie van toelichting 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003 nr. 3, p. 53 

 

Artikel VIII regelt de inwerkingtreding van de uit dit wetsvoorstel voortvloeiende wet.  

 

Het eerste lid bepaalt dat deze wet in werking treedt met ingang van 1 januari 2015 en voor 

het eerst toepassing vindt op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.  

 

Het tweede lid regelt dat in afwijking van het eerste lid artikel II – betreffende het vervallen 

van het voorgestelde artikel 6c van de Wet Vpb 1969 inzake de zeehavenbeheerders – in 

werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 

 

Nota van wijziging 

Kamerstukken II 2014-2015, 34 003, nr. 7 

 

2 

In artikel VIII, eerste lid, wordt «met ingang van 1 januari 2015» vervangen door: met 

ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt 

geplaatst. 
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Toelichting 

 

Onderdeel 2 

 

Artikel VIII 

 

Omdat de in het wetsvoorstel opgenomen datum van inwerkingtreding niet meer haalbaar 

is, wordt deze inwerkingstredingbepaling aangepast. 

 

3.20 Citeerwijze 
 

Voorstel van wet 

Kamerstukken II 2014-2014, 34 003, nr. 2, p. 6 

 

ARTIKEL IX  

Deze wet wordt aangehaald als: Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen. 
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4 Doorlopende wettekst 
 

Doorlopende wettekst op basis van de wet zoals die is gepubliceerd in Stb. 2015/207. 

 

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 

 

Artikel 2  

 

1. Als binnenlandse belastingplichtigen zijn aan de belasting onderworpen de in Nederland 

gevestigde: 

(…) 

g. publiekrechtelijke rechtspersonen, niet zijnde de Staat, die niet al op grond van de 

onderdelen a, b, c, d en e belastingplichtig zijn, voor zover zij een onderneming 

drijven.  

2. Als binnenlandse belastingplichtigen zijn mede aan de belasting onderworpen de 

ondernemingen gedreven door de Staat. Voor de toepassing van deze wet worden alle 

ondernemingen gedreven door de Staat die behoren tot eenzelfde bij koninklijk besluit 

ingesteld ministerie als bedoeld in artikel 44 van de Grondwet, geacht tezamen één 

onderneming gedreven door de Staat te vormen.  

3. Onder een fonds voor gemene rekening wordt verstaan een fonds ter verkrijging van 

voordelen voor de deelgerechtigden door het voor gemene rekening beleggen of 

anderszins aanwenden van gelden, mits van de deelgerechtigdheid in het fonds blijkt uit 

verhandelbare bewijzen van deelgerechtigdheid. Een fonds voor gemene rekening wordt 

als onderneming aangemerkt. De bewijzen van deelgerechtigdheid worden als 

verhandelbaar aangemerkt indien voor vervreemding niet de toestemming van alle 

deelgerechtigden is vereist, met dien verstande dat ingeval vervreemding uitsluitend 

kan plaatsvinden aan het fonds voor gemene rekening of aan bloed- en aanverwanten in 

de rechte linie de bewijzen niet als verhandelbaar worden aangemerkt. 

(…) 

7. De ondernemingen van een lichaam als bedoeld in het eerste lid, onderdelen e en g, 

worden voor de toepassing van deze wet geacht tezamen één onderneming te vormen.  

(…) 

10. Voor de toepassing van deze wet wordt onder een publiekrechtelijke rechtspersoon 

verstaan een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon alsmede een daarmee 

vergelijkbare buitenlandse rechtspersoon.  

 

Artikel 3  

 

(…) 

3. In afwijking in zoverre van het eerste lid zijn met Nederlandse publiekrechtelijke 

rechtspersonen vergelijkbare buitenlandse rechtspersonen slechts aan de belasting 

onderworpen voor zover zij een onderneming drijven.  

 

Artikel 4  

 

Onder het drijven van een onderneming als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen e en 

g, en tweede lid, en in artikel 3, tweede en derde lid, wordt mede verstaan: 

a. een uiterlijk daarmee overeenkomende werkzaamheid waardoor in concurrentie 

wordt getreden met ondernemingen, gedreven door natuurlijke personen, dan wel 

door lichamen, vermeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, b, c en d; 
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b. een werkzaamheid die bestaat uit de verzorging van werknemers of gewezen 

werknemers, van hun echtgenoten of gewezen echtgenoten, dan wel hun partners 

of gewezen partners en van hun kinderen of pleegkinderen door middel van 

uitkeringen op grond van een regeling voor vervroegde uittreding (VUT-uitkeringen) 

of pensioen, uit het verzekeren van dergelijke uitkeringen, dan wel uit het 

verzekeren van lijfrenten of kapitaalsuitkeringen uit levensverzekering. 

 

Artikel 6b 

 

1. Van de belasting zijn vrijgesteld lichamen die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend:  

a. als academisch ziekenhuis activiteiten verrichten als genoemd in artikel 1.4, eerste 

lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, of  

b. onderwijs geven of onderzoek verrichten, mits dat onderwijs en dat onderzoek 

hoofdzakelijk worden bekostigd uit publieke middelen, uit wettelijk collegegeld of 

instellingscollegegeld als bedoeld in hoofdstuk 7, titel 3, paragraaf 2, van de Wet op 

het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, uit lesgelden als bedoeld in 

artikel 3 van de Les- en cursusgeldwet, uit buitenlandse bijdragen die naar aard en 

strekking overeenkomen met genoemde college- of lesgelden of uit bijdragen van 

algemeen nut beogende instellingen waarvoor geen contractuele tegenprestatie 

wordt gevraagd.  

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld voor de 

toepassing van het eerste lid op lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen 

a, b en e, en artikel 3, eerste lid, niet zijnde een lichaam als bedoeld in artikel 3, derde 

lid.  

 

Artikel 6c  

 

Van de belasting zijn vrijgesteld: 

a. Groningen Seaports N.V.;  

b. Havenbedrijf Amsterdam N.V.;  

c. Havenbedrijf Rotterdam N.V.;  

d. Havenschap Moerdijk;  

e. N.V. Port of Den Helder;  

f. Zeeland Seaports N.V., en  

g. lichamen waarvan de activiteiten hoofdzakelijk bestaan uit het beheren, ontwikkelen of 

exploiteren van een zeehaven of uit werkzaamheden die daaraan dienstbaar zijn en 

waarvan:  

1°. de bestuurders uitsluitend door de lichamen, bedoeld in de onderdelen a tot en 

met f, onmiddellijk of middellijk, worden benoemd en ontslagen en waarvan het 

vermogen bij liquidatie uitsluitend ter beschikking komt van de lichamen, bedoeld 

in de onderdelen a tot en met f, of  

2°. uitsluitend de lichamen, bedoeld in de onderdelen a tot en met f, onmiddellijk of 

middellijk, aandeelhouder, vennoot, deelgerechtigde of lid zijn.  

 

Artikel 8e  

 

1. Bij het bepalen van de winst van een lichaam als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 

onderdeel g, of tweede lid, dan wel artikel 3, derde lid, blijven buiten aanmerking 

voordelen uit:  

a. activiteiten verricht voor:  

1°.  het lichaam zelf;  

2°.  een privaatrechtelijk overheidslichaam van het lichaam, of  
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3°.  een publiekrechtelijke rechtspersoon of een privaatrechtelijk 

overheidslichaam in het kader van een dienstverleningsovereenkomst, indien 

de voordelen uit deze activiteiten bij die publiekrechtelijke rechtspersoon of 

dat privaatrechtelijke overheidslichaam bij het bepalen van de winst buiten 

aanmerking zouden blijven ingevolge onderdeel b, indien deze activiteiten 

door die rechtspersoon of dat lichaam zelf zouden zijn verricht;  

b. activiteiten verricht in verband met de uitoefening van een overheidstaak of van 

een publiekrechtelijke bevoegdheid van de publiekrechtelijke rechtspersoon, tenzij 

met die activiteiten in concurrentie wordt getreden met ondernemingen gedreven 

door natuurlijke personen dan wel door lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 

onderdelen a, b, c, d en e;  

c. activiteiten verricht in het kader van een samenwerkingsverband tussen 

publiekrechtelijke rechtspersonen of privaatrechtelijke overheidslichamen, mits:  

1°.  de activiteiten worden verricht voor de onmiddellijk of middellijk in het 

samenwerkingsverband deelnemende publiekrechtelijke rechtspersonen en 

privaatrechtelijke overheidslichamen, of voor privaatrechtelijke 

overheidslichamen van genoemde publiekrechtelijke rechtspersonen;  

2°.  de activiteiten niet tot belastingplicht zouden leiden of de voordelen hieruit 

zouden zijn vrijgesteld indien de activiteiten zouden zijn verricht door de 

onmiddellijk of middellijk deelnemende rechtspersonen of lichamen, en  

3°.  door deze rechtspersonen en lichamen naar evenredigheid van de afname van 

de activiteiten wordt bijgedragen in de kosten van het 

samenwerkingsverband.  

2. Op verzoek van het lichaam blijft de toepassing van het eerste lid achterwege.  

3. Het verzoek, bedoeld in het tweede lid, wordt gedaan voorafgaand aan het eerste jaar 

waarover het lichaam de toepassing van het eerste lid achterwege wil laten. De 

inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.  

4. Bij inwilliging van het verzoek, bedoeld in het tweede lid, geldt dit tot wederopzegging 

door het lichaam, waarbij wederopzegging alleen mogelijk is met ingang van het vijfde 

jaar na het einde van het eerste jaar waarop het verzoek betrekking heeft of een van de 

daaropvolgende jaren. Na wederopzegging kan voor een periode van vijf jaren vanaf het 

tijdstip waarop het eerste lid weer van toepassing is, geen verzoek worden gedaan als 

bedoeld in het tweede lid.  

5. Onder een privaatrechtelijk overheidslichaam worden voor de toepassing van deze wet 

verstaan:  

a. een lichaam zonder aandeelhouders, vennoten, deelgerechtigden en leden waarvan 

de bestuurders uitsluitend door publiekrechtelijke rechtspersonen, onmiddellijk of 

middellijk, worden benoemd en ontslagen en waarvan het vermogen bij liquidatie 

uitsluitend ter beschikking van publiekrechtelijke rechtspersonen komt, en;  

b. een lichaam waarvan uitsluitend publiekrechtelijke rechtspersonen of lichamen als 

bedoeld in onderdeel a, onmiddellijk of middellijk, aandeelhouders, vennoten, 

deelgerechtigden of leden zijn.  

6. Onder een privaatrechtelijk overheidslichaam van een publiekrechtelijke rechtspersoon 

wordt voor de toepassing van deze wet verstaan een privaatrechtelijk overheidslichaam 

waarvan:  

a. de bestuurders uitsluitend, onmiddellijk of middellijk, door die publiekrechtelijke 

rechtspersoon worden benoemd en ontslagen en waarvan het vermogen bij 

liquidatie uitsluitend toekomt aan die publiekrechtelijke rechtspersoon, of  

b. uitsluitend die publiekrechtelijke rechtspersoon of een of meer lichamen als bedoeld 

in onderdeel a onmiddellijk of middellijk aandeelhouder, vennoot, deelgerechtigde 

of lid is, onderscheidenlijk zijn.  

7. Het eerste lid is niet van toepassing op:  

a. activiteiten als bedoeld in artikel 6b, en  
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b. het produceren, transporteren of leveren van gas, elektriciteit of warmte en het 

aanleggen of beheren van netten of leidingen ten behoeve van het transport van 

gas, elektriciteit of warmte.  

8. Het eerste lid, onderdeel a, vindt bij lichamen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, 

toepassing op activiteiten verricht voor de Staat of voor een privaatrechtelijk 

overheidslichaam van de Staat.  

 

Artikel 8f  

 

1. Bij het bepalen van de winst van een privaatrechtelijk overheidslichaam blijven buiten 

aanmerking voordelen uit:  

a. activiteiten verricht voor de publiekrechtelijke rechtspersoon tot wie dat 

privaatrechtelijke overheidslichaam in een relatie staat als bedoeld in artikel 8e, 

zesde lid, of voor een ander privaatrechtelijk overheidslichaam van die 

publiekrechtelijke rechtspersoon dan wel voor een publiekrechtelijke rechtspersoon 

of een privaatrechtelijk overheidslichaam in het kader van een 

dienstverleningsovereenkomst, indien de voordelen uit deze activiteiten bij die 

publiekrechtelijke rechtspersoon of dat privaatrechtelijke overheidslichaam bij het 

bepalen van de winst buiten aanmerking zouden blijven ingevolge onderdeel b, 

indien deze activiteiten door die rechtspersoon of dat lichaam zelf zouden zijn 

verricht;  

b. activiteiten verricht in verband met de uitoefening van een overheidstaak of van 

een publiekrechtelijke bevoegdheid van dat privaatrechtelijke overheidslichaam, 

tenzij met die activiteiten in concurrentie wordt getreden met ondernemingen 

gedreven door natuurlijke personen, dan wel door lichamen als bedoeld in artikel 2, 

eerste lid, onderdelen a, b, c, d en e;  

c. activiteiten verricht in het kader van een samenwerkingsverband tussen 

publiekrechtelijke rechtspersonen of privaatrechtelijke overheidslichamen, mits:  

1°.  de activiteiten worden verricht voor de onmiddellijk of middellijk in het 

samenwerkingsverband deelnemende publiekrechtelijke rechtspersonen en 

privaatrechtelijke overheidslichamen, of voor privaatrechtelijke 

overheidslichamen van genoemde publiekrechtelijke rechtspersonen;  

2°.  de activiteiten niet tot belastingplicht zouden leiden of de voordelen hieruit 

zouden zijn vrijgesteld indien de activiteiten zouden zijn verricht door de 

onmiddellijk of middellijk deelnemende rechtspersonen of lichamen, en  

3°.  door deze rechtspersonen en lichamen naar evenredigheid van de afname van 

de activiteiten wordt bijgedragen in de kosten van het 

samenwerkingsverband.  

2. Op verzoek van het privaatrechtelijke overheidslichaam blijft toepassing van het eerste 

lid achterwege.  

3. Artikel 8e, derde, vierde en zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.  

 

Artikel 8g  

 

1. Bij het bepalen van de winst blijven buiten aanmerking voordelen uit als academisch 

ziekenhuis verrichte activiteiten als bedoeld in artikel 6b, eerste lid.  

2. Op verzoek van de belastingplichtige blijft toepassing van het eerste lid achterwege.  

3. De artikelen 6b, tweede lid, en 8e, derde en vierde lid, zijn van overeenkomstige 

toepassing.  
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Artikel 33 

 

1. Indien immateriële activa die bij een publiekrechtelijke rechtspersoon of een 

privaatrechtelijk overheidslichaam deel uitmaken van vermogen waarmee geen 

belastbare winst wordt behaald, op enig tijdstip bij dezelfde rechtspersoon of hetzelfde 

lichaam of bij een verbonden lichaam deel gaan uitmaken van vermogen waarmee 

belastbare winst wordt behaald, worden zij op dat tijdstip te boek gesteld voor de in het 

derde tot en met vijfde lid bedoelde waarde. 

(…) 

 

Wet inkomstenbelasting 2011 

 

Artikel 4.5 

 

1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen worden 

bewijzen van deelgerechtigdheid in fondsen voor gemene rekening als bedoeld in artikel 

2, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 gelijkgesteld met aandelen 

in vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal en worden de fondsen 

gelijkgesteld met vennootschappen. 

(…) 

 

Wet op de dividendbelasting 1965 

 

Artikel 1 

 

(…) 

2. Voor de toepassing van deze wet worden bewijzen van deelgerechtigdheid in fondsen 

voor gemene rekening als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969, gelijkgesteld met aandelen in vennootschappen waarvan 

het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld en worden de fondsen 

gelijkgesteld met vennootschappen. 

(…) 

 

Invoeringsweg Wet inkomstenbelasting 2001 

 

Hoofdstuk 2, artikel I, onderdeel AA 

 

1. Voor de toepassing van de onderdelen AB, AC, AD, AE, AF, AG en AI worden bewijzen 

van deelgerechtigdheid in fondsen voor gemene rekening als bedoeld in artikel 2, derde 

lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 gelijkgesteld met aandelen in 

vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal en worden de fondsen 

gelijkgesteld met vennootschappen. 

(…) 

 

Wet van 18 december 1997, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998 

(fiscale milieuversterking)  

 

Artikel XI 

 

Voor de heffing van de vennootschapsbelasting wordt op de balans aan het begin van het 

eerste boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 1998 van een onderneming als bedoeld in 

het tot het moment van inwerkingtreding van de Wet modernisering Vpb-plicht 

overheidsondernemingen geldende artikel 2, derde lid, tweede volzin, van de Wet op de 

Goodwillverbod  
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vennootschapsbelasting 1969, of van een lichaam als bedoeld in het tot het moment van 

inwerkingtreding van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen geldende 

het zevende lid, tweede volzin, onderdeel j, van dat artikel, dan wel van een lichaam als 

bedoeld in het tot het moment van inwerkingtreding van de Wet modernisering Vpb-plicht 

overheidsondernemingen geldende het slot van dat artikel, geen goodwill opgevoerd met 

betrekking tot de activiteiten waarvoor de belastingplicht een aanvang neemt als gevolg van 

de in artikel III opgenomen wijzigingen van artikel 2 van de Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969. 

 

Artikel XII 

 

1. Indien in de periode van 5 juli 1996 tot het begin van het eerste boekjaar dat aanvangt 

op of na 1 januari 1998 van een door een publiekrechtelijke rechtspersoon gedreven 

onderneming als bedoeld in het tot het moment van inwerkingtreding van de Wet 

modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen geldende artikel 2, derde lid, 

tweede volzin, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, door deze 

rechtspersoon activiteiten als bedoeld in die tweede volzin zijn ingebracht in of 

vervreemd aan een ander lichaam waarin de inbrenger of de vervreemder voor ten 

minste een derde gedeelte een belang heeft, waarmee hij in een groep is verbonden in 

de zin van artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of waarvan hij een 

bestuurder kan benoemen of ontslaan, vindt in afwijking in zoverre van de artikelen 10 

en 10a, eerste lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 bij dat andere lichaam 

geen afschrijving plaats op goodwill met betrekking tot de van de inbrenger of de 

vervreemder daarbij verkregen vermogensbestanddelen. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de 

inbreng of vervreemding van activiteiten door een lichaam als bedoeld in het tot het 

moment van inwerkingtreding van de Wet modernisering Vpb-plicht 

overheidsondernemingen geldende artikel 2, zevende lid, tweede volzin, onderdeel j, 

van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of door een lichaam als bedoeld in het 

slot van dat tot dat moment geldende artikel. 

 

Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen 

 

Artikel VII  

 

In afwijking van artikel 8e, derde lid, eerste volzin, van de Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969 wordt het verzoek, bedoeld in artikel 8e, tweede lid, van die 

wet, indien het eerste boekjaar waarover het lichaam de toepassing van artikel 8e, eerste 

lid, van genoemde wet achterwege wil laten vóór 1 januari 2018 aanvangt, uiterlijk achttien 

maanden na afloop van dat eerste boekjaar gedaan. De eerste volzin is van 

overeenkomstige toepassing op het verzoek, bedoeld in artikel 8f, tweede lid, van de Wet op 

de vennootschapsbelasting 1969, en op het verzoek, bedoeld in artikel 8g, tweede lid, van 

die wet.  

 

Artikel VIII  

 

1. Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van 

het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en vindt voor het eerst toepassing met 

betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.  

2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel II in werking op een bij koninklijk besluit te 

bepalen tijdstip.  
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Artikel IX  

 

Deze wet wordt aangehaald als: Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen.  Citeerwijze 
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5 Voorafgaande correspondentie  
 

Aan de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen gaat een geschiedenis 

vooraf. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bronnen.  

 

 Bericht van de Europese Commissie van 22 augustus 2014, nr. C-280/68, NTFR 

2014/2142 

 Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu van 6 maart 2014, IENM/BSK-

2014/39248, V-N 2014/15.15 

 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 14 april 2014, DB2014/178M, 

NTFR 2014/1200  

 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 21 mei 2013, DB/2013/231 M, V-N 

2013/25.15 

 Bericht van de Europese Commissie van 2 mei 2013, nr. IP/13/395, 

V-N 2013/25.14, NTFR 2013/1058 

 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 6 maart 2013, DB/2013/80 U, 

V-N 2014/15.15 

 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 11 mei 2012, DB/2012/205M, V-N 

2012/32.4, NTFR 2012/1221 

 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 12 januari 2010, DB2009/573U, 

V-N 2010/4.17 

 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 9 juli 2009, DB2009/300M, V-N 

2009/33.18 

 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 19 november 2008, 

DB/595/2008 U 

 Verslag van een schriftelijk overleg over de notitie belastingplicht 

overheidsbedrijven, Kamerstukken II 2007/2008, 31 213, nr. 2 

 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 25 september 2007, nr. DB07-452, 

V-N 2007/54.15 

 Brief minister van Financiën van 24 oktober 2006, DB2006/432, NTFR 2006/1542 

 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 12 mei 1999, AFP99/190, 

V-N 1999/25.14 
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