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Oplegnotitie 
 
Aanleiding 
In het kader van de  implementatie van de Wet modernisering Vpb-plicht Overheidsondernemingen 

(hierna de Wet)  is een lijst opgesteld met activiteiten die een GGD uitoefent. In beginsel dient steeds 

op basis van de individuele feiten en omstandigheden beoordeeld te worden of sprake is van 

belastingplicht bij deze activiteiten. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan handvatten bij het 

beoordelen van de activiteiten en in het kader van de beperking van de administratieve lasten voor 

(potentieel) belastingplichtigen en van de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst – is bekeken of 

ter zake van deze activiteiten richting kan worden gegeven bij de fiscale kwalificatie. 

 
Activiteitenlijst 
De staatssecretaris heeft in zijn brief van 18 december 2014 (Kamerstukken II 2014/15, 34 003, 

nr. 13, p. 1 en 2) activiteiten opgenomen waarvan in beginsel kan worden gesteld dat deze buiten de 

vennootschapsbelasting vallen, omdat deze geen onderneming vormen, hetzij buiten de heffing van 

vennootschapsbelasting vallen, omdat zij onder een objectvrijstelling vallen. 

 

De werkgroep GGD-Vpb heeft binnen het wettelijke toetsingskader een inschatting 

gemaakt van gevolgen van de Wet voor de activiteiten zoals die zijn opgenomen in de GGD-lijst. 

Hierbij is bekeken onder welke voorwaarden er wel/niet sprake is van een onderneming of dat er 

sprake is van een wettelijke taak, waar de objectvrijstelling voor overheidstaken op van toepassing is. 

Het betreft een niet-limitatieve en dynamische lijst. Met dit product wordt geen uitspraak gedaan of 

deze activiteiten als zorg in de zin van de zorgvrijstelling van artikel  5, eerste lid, onderdeel c, Wet 

Vpb kwalificeren. 

 

 
Toelichting op de Activiteitenlijst GGD 
Er is een inschatting gemaakt van de (fiscale) kwalificatie die, indien wordt voldaan aan de specifieke, 

voor de betreffende activiteit nader genoemde voorwaarden, aan een bepaalde activiteit kan 

worden gegeven. De lijst is bedoeld om een GGD te faciliteren bij het bepalen voor welke 

activiteiten zij belastingplichtig zijn. 

 

Deze lijst heeft de status van een inlichting/algemene voorlichting, omdat er geen specifieke 

casuïstiek aan de orde komt. De lijst beoogt een GGD te ondersteunen bij het beoordelen van 

zijn individuele feiten en omstandigheden. Een zorgvuldige toepassing van deze lijst door een  

GGD, in overeenstemming met de achterliggende uitgangspunten, kan in de praktijk een 

belangrijk hulpmiddel zijn. Deze toepassing vraagt onder andere dat alle relevante feiten 

meegewogen worden en dat deze feiten en de genomen beslissingen goed gedocumenteerd worden. 

Een GGD blijft verantwoordelijk voor de beoordeling van de eigen, concrete activiteiten. 

De fiscale duiding kan dus afwijken indien de feiten en omstandigheden daartoe aanleiding geven of 

als op basis van het afbakeningsschema tot geclusterde activiteit(en) wordt gekomen. Er blijft 

derhalve een onderzoeksplicht voor een GGD bestaan. 

 

De verschillende kleuren die in de lijst worden gebruikt corresponderen met verschillende fiscale 

kwalificaties. 
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Groen Voor fiscale doeleinden is in algemene zin geen sprake van een onderneming, 

bijvoorbeeld omdat er geen vergoeding van derden wordt ontvangen (geen 

deelname aan het economisch verkeer). 

Donkergroen Voor fiscale doeleinden dient beoordeeld te worden of de met de activiteit 

behaalde opbrengsten fiscaal niet meer dan kostendekkend zijn (geen 

onderneming).1 Indien met de betreffende activiteit een onderneming wordt 

gedreven, wordt beoordeeld of de (overheidstaken-)vrijstelling van toepassing is. 

Oranje Kan voor fiscale doeleinden leiden tot een ondernemingsactiviteit, nader onderzoek 

vereist.  

 

 

                                                
1
 Er kunnen evidente verschillen bestaan tussen commerciële en fiscale kosten. Denk hierbij aan het vormen van een 

voorziening of reserve op grond van het BBV, welke fiscaal niet is toegestaan, of verschillen in afschrijvingssystematiek. 



Activiteitenlijst GGD groen geen ondernemingsactiviteit 

donkergroen onderzoek opbrengsten fiscaal niet meer dan kostendekkend; dan wel vrijstelling

oranje onderzoek op ondernemingsactiviteit

Activiteiten wettelijke grondslag toets aan de ondernemingscriteria onder voorwaarde dat indien onderneming onderbouwing vrijstelling

toepassing vrijstelling

overheidstaak

A GBV taken

1 GBV-1-a Collectieve preventietaken - beleid Wet Publieke Gezondheid (WPG) geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

2 GBV-1-b Algemene preventie voorlichting WPG geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

3 a GBV-1-c Cursussen zonder eigen bijdrage WPG geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

c GBV-1-c Cursussen met (symbolische) eigen bijdrage N.v.t.

4 GBV-2 Gezonde relaties versterken intermediairs WPG geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

5 GBV-3 Gezonde relaties versterken individuele aanpak tijdens regulier contactmoment JGZ WPG geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

6 GBV-4 Preventieve tandzorg WPG geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

7 GBV-5 Burgers informeren over gezondheid en risicovol gedrag WPG geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

8 GBV-6 Monitoring WPG taken WPG geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

9 GBV-8 Kenniscentrum en onderzoek WPG geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

10 GBV-9 Gemeentelijk gezondheidsbeleid WPG geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

11 GBV-10 Lokaal maatwerk gezondheidsbevordering WPG geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

16 GBV-15 Inbewaringstellingen Wet BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

17 GBV-16 Prostitutiebasiszorg Prostitutiewet geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

18 GBV-17 Register kinderopvang bijhouden Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

19 GBV-18 Weerbaarheidstrainingen N.v.t.

20 GBV-19 Doorbreken sociaal isolement WMO geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

22 GBV-21 Gezondheidsbevordering allochtonen WPG geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

23 GBV-22 Over Grenzen N.v.t.

24 GBV-23 Potverteren WPG geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

26 GBV-25 Opdrachten van derden uitvoeren N.v.t.

B JGZ taken

1 JGZ Screening 0-19-jarigen, inclusief inenten op basis Rijks vaccinatieprogramma WPG geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

C AGZ taken

1 a AGZ-1-a Algemene infectieziektebestrijding - preventieve taken WPG geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

b AGZ-1-b Algemene infectieziektebestrijding - curatieve taken WPG Vergoeding door zorgverzekeraars

2 AGZ-2 Preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen WPG geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

3 AGZ-3 SOA/HIV diagnostiek, curatieve zorg en aanvullende hulpverlening N.v.t. (deels) vergoeding door zorgverzekeraars

4 a AGZ-4-a Tuberculosebestrijding - preventieve taken WPG geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

b AGZ-4-b Tuberculosebestrijding - curatieve taken N.v.t. Vergoeding door zorgverzekeraars

5 AGZ-5 Technische hygiënezorg WPG geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

6 AGZ-6-a Medische milieukundige zorg WPG geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

AGZ-6-b Medische milieukundige zorg voor derden N.v.t.

7 AGZ-7 Toezicht kinderopvang Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

8 a AGZ-8-a Forensische geneeskunde - lijkschouwen Wet op de lijkbezorging geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

b AGZ-8-b Forensische geneeskunde - forensische zorg N.v.t.

9 AGZ-9 Sociaal medische advisering (SMA) N.v.t.

10 a AGZ-10-a Reizigerszorg N.v.t. (deels) vergoeding door zorgverzekeraars

b AGZ-10-b Vaccineren hepatitis B beroepsgroepen N.v.t.

11 AGZ-11 Technische hygiënezorg piercing en tattooshops Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

12 AGZ-12 Ship sanitation certificates Netherlands Eisen World Health Organization (Eisen in WPG gelijkluidend)

13 AGZ-14 Streeklaboratorium N.v.t.

D WMO taken

2 WMO-1 AMHK / Veilig Thuis, inclusief Ouderenmishandeling (voorheen: GBV20) WMO geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

1 WMO-2 Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) WMO geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

12 WMO-3 Mantelzorg (steunpunt) WMO geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

13 WMO-4 Consultatiebureau senioren 55+ (opsporen risicofactoren/inloopspreekurr) WMO geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

14 WMO-5 Zorgconsulenten WMO geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

15 WMO-6 Bemoeizorg WMO geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden

E Sector ambulancezorg

1 Ambu-1 Ambulanceritten op verzoek meldkamer Tidelijke Wet AmbulanceZorg (TWAZ) Vergoeding door zorgverzekeraars Beoordeling brief Deloitte door BBO

2 Ambu-2 Inzet bij evenementen N.v.t.

3 Ambu-3 Opleidingen N.v.t.

4 Ambu-4 Bereikbaarheid voor derden N.v.t.

Ambu-5 Meldkamer Ambulancezorg (MKA) Wet Veiligheidsregio's Normvergoeding door zorgverzekeraars met afrekening naar 

nihilresultaat

Brief Staatssecretaris 18-12-2014

F GHOR

1 GHOR Rampenbestrijding en crisisbeheersing Wet Veiligheidsregio's geen ondernemingsactiviteit geen vergoeding derden


