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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34003 

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) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 18 december 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, Groep 

Bontes/Van Klaveren, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, 

Van Vliet, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor. 

 

 

Aangenomen amendement 

 

Artikel I, onderdeel E 

11 (Dijkgraaf) dat een vrijstelling regelt 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 

 

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 



 

 blad 2 

 

 

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. 

Aangenomen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de 

ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, 

D66, GroenLinks en de PvdA. 

 

 

 

Verworpen amendement 

 

Artikel I, invoeging onderdeel Ba 

12 (Dijkgraaf) dat regelt dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur activiteiten  

- verricht door publiekrechtelijke rechtspersonen of privaatrechtelijke overheidslichamen in 

verband met de uitoefening van een overheidstaak of van een publiekrechtelijke 

bevoegdheid - worden aangewezen waarvoor geen belastingplicht voor de 

vennootschapsbelasting zal gelden 

 

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 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. 
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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. 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de 

SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

 

 

Moties 

8 (Van Vliet) over Vpb-plichtige overheidsbedrijven onder het horizontaal toezicht brengen 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

9 (Koolmees en Dijkgraaf) over eventuele compensatie 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de 

SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

10 (Bashir) over intrekking van het wetsvoorstel 

Verworpen. Voor: de PvdD en de SP.  


