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66. De ondernemende overheid 
en de fiscus
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Inleiding

Het ongelijke speelveld ontstaat onder meer doordat onder-
nemende overheden vanuit hun publieke functie bepaalde 
voordelen hebben ten opzichte van particuliere onderne-
mers. Die voordelen zijn het niet in rekening brengen van 
alle kosten en daarmee onder de marktprijs goederen en 
diensten aanbieden, het niet afdragen van vennootschaps-
belasting of factureren zonder omzetbelasting (btw).
Zo heeft recent een aantal commerciële onderzoeksbureaus 
zich beklaagd over de commerciële activiteiten van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waardoor voor 
de onderzoeksbureaus een oneerlijk speelveld ontstond, 
aldus een artikel in het Financieele Dagblad.2

Overheden verrichten over het algemeen publiekrechtelijke 
taken. Publieke taken hebben betrekking op het publieke 
belang als de behartiging van een maatschappelijk belang 
anders niet goed tot zijn recht komt.3 Bij algemeen belang 
kan onder meer gedacht worden aan bestuurstaken op het 
gebied van milieu- en natuurbescherming, handhaving van 
de openbare orde, sociale zekerheid, arbeidsomstandighe-
den en de aanleg van autowegen en dijken.
Maar naast deze publieke taken nemen overheden ook deel 
aan het economisch verkeer en daarmee treden ze in concur-
rentie met particuliere ondernemingen. Dit kan leiden tot 
oneerlijke concurrentie, omdat overheden vanuit hun 
publieke functie concurrentievoordelen kunnen hebben die 
hen in staat stellen goederen of diensten aan te bieden voor 

1 Met dank aan Kees van de Water van KW legal voor het ‘tegenlezen’.
2 ‘Hoe commercieel mag het cbS opereren?’, Het Financieele Dagblad, 

13 december 2019.
3 rapport ‘Het borgen van het publiek belang’, Wetenschappelijke raad 

voor regeringsbeleid, Den Haag: Sdu Uitgevers: 2000, p. 20. Zie voor het 
begrip publieke taak, H. Peters, ‘De ledigheid van de publieke taak’, AA, 
februari 2017.

bijvoorbeeld een lagere prijs dan concurrerende onderne-
mingen. Ondernemende overheden brengen niet altijd de 
integrale kosten in rekening zoals bijvoorbeeld hun loon-
kosten, de huur van gebouwen en/of de onderhoudskosten 
van ICT-apparatuur.
Een voorbeeld uit de rechtspraktijk over het niet doorbere-
kenen van de integrale kosten is het vonnis van de Recht-
bank Rotterdam.4 De Peruaanse marine had hulp nodig bij 
de uitvoering van de ferryvlucht en had de opdracht toege-
kend aan Ministerie van Defensie. De rechtbank oordeelde 
dat de uitvoering van de ferryvlucht een economische acti-
viteit is in de zin van art. 25i Mw en dat ten minste de inte-
grale kosten hadden moeten worden doorberekend.
Andere voorbeelden van overheden die deelnemen aan het 
economisch verkeer zijn: verhuur van overheidsgebouwen, 
inzamelen van bedrijfsafval of huisvuil in andere gemeen-
ten, het op de markt aanbieden van opleidingen of archeo-
logische diensten, het organiseren van beurzen en het leve-
ren van kavels bouwgrond.
Teneinde tot een gelijk speelveld tussen overheidsonder-
nemingen en het particuliere bedrijfsleven te komen is in 
2012 de Wet markt en overheid van kracht geworden.5 
Deze wet is opgenomen in de Mededingingswet (Mw).6 
Deze aanpassing van de Mededingingswet houdt in dat 
ondernemende overheden aan een viertal gedragsregels zijn 
gehouden.7 Deze gedragsregels zijn:

 – Integrale kosten doorberekenen: overheden moeten ten 
minste de integrale kosten van een economische ac-
tiviteit in rekening brengen. Integrale kosten zijn alle 

4 rb. rotterdam 22 juni 2017, EclI:Nl:rbrOT:2017:4648.
5 Stb. 2012, 255.
6 Art. 25g t/m 25m Mw.
7 Zie voor meer informatie rijksoverheid.nl. Handreiking markt en 

overheid, juli 2012, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlij-
nen/2012/07/05/handreiking-markt-en-overheid.

Ondernemers klagen nogal eens over het ongelijke speelveld dat ontstaat door overheden die in 
concurrentie treden met marktpartijen. De vraag is hoe overheden kunnen deelnemen aan het economische 
verkeer zonder dat zij op oneerlijke wijze particuliere bedrijven beconcurreren. In deze bijdrage komen 
voor de beantwoording van die vraag aan de orde: de gedragsregels van Markt en Overheid, ‘diensten 
van algemeen economisch belang’ (DAEB) en de vraag wanneer de ondernemende overheid verplicht is 
vennootschaps- en omzetbelasting te betalen. \ 
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kosten die samenhangen met de activiteit zoals operati-
onele kosten zijnde: huisvestingskosten, loonkosten van 
ambtenaren die de werkzaamheden uitvoeren, belas-
tingen zoals OZB, onderhoudskosten apparatuur van 
bijvoorbeeld ICT en afschrijvingskosten.

 – Bevoordelingsverbod: overheden mogen eigen over-
heidsbedrijven niet bevoordelen ten opzichte van con-
currerende bedrijven.

 – Gegevensgebruik: overheden mogen de gegevens waar-
over ze beschikken niet opnieuw gebruiken voor andere 
activiteiten. Dat mag alleen als andere organisaties of 
bedrijven ook (onder dezelfde voorwaarden) over de 
gegevens kunnen beschikken.

 – Functiescheiding: als een overheid bij bepaalde diensten 
een bestuurlijke rol vervult en zij voert die diensten ook 
zelf uit, dan mogen niet dezelfde personen betrokken 
zijn bij zowel het bestuur als de uitvoering. Bijvoor-
beeld de gemeenteambtenaar die de aanvraag voor een 
kapvergunning behandelt, kan niet tegelijkertijd kap-
werkzaamheden aanbieden aan particulieren.

Na de inwerkingtreding van de Wet Markt en Overheid 
in 2012 waren er nog steeds klachten van vooral mkb’ers 
over vermeende oneerlijke concurrentie door overheden. 
Voor de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Ne-
derland was dat aanleiding de klachten te bundelen in het 
Zwartboek Naar een nieuwe Wet markt en overheid van 
december 2015.8 De belangrijkste conclusies:
a. De algemeen-belanguitzondering stelt toepassing van 

de Wet markt en overheid geheel buiten werking. Over-
heden maken daar grif gebruik van.

b. Er geldt geen enkele voorwaarde of beperking voor 
overheden die besluiten om niet meer aan te besteden, 
maar activiteiten in eigen beheer uit te voeren (inbeste-
den).

c. Aanbestedende diensten kunnen zelf op bedrijfseco-
nomische gronden zelf beslissen of zij bepaalde werk-
zaamheden zelf willen uitvoeren of uitbesteden.

d. Zorgvuldige besluitvorming over markttoetreding ont-
breekt.

e. Publiek bekostigde onderwijsinstellingen zijn in het ge-
heel uitgezonderd van de wet.9

In het Regeerakkoord 2017-2021 van 10  oktober 2017 
zijn de regeringspartijen over de Wet overheid en markt 
het volgende overeengekomen. ‘Om oneigenlijke en onge-
wenste concurrentie tussen overheden en private partijen 
te voorkomen, zal de algemeen belang bepaling in de Wet 
Markt en Overheid worden aangescherpt. Voor activiteiten 
die door overheden ontplooid worden en die anders niet 
of onvoldoende door marktpartijen worden aangeboden, 

8 Oval.nl. Zwartboek Naar een nieuwe Wet markt en overheid, december 
2015, https://www.oval.nl/cms/public/files/2015-12/web-vno15184-
zwartboek-vno-mkb.pdf.

9 Art. 25h Mw.

zoals sport, cultuur, welzijn en reïntegratiediensten, blijft 
er een mogelijkheid om deze door overheden te verzorgen’ 
(p. 34).
Op 1  september 2017 werd het concept wijzigingsvoor-
stel van de Wet markt en overheid voor internetconsultatie 
gepubliceerd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het 
wijzigingsvoorstel in het eerste kwartaal van 2019 bij de 
Tweede Kamer zou worden ingediend. Dat is niet gelukt. 
Het is niet bekend of het wijzigingsvoorstel anders wordt 
ingevuld dan de conceptregeling van september 2017. 
Daarin worden bijvoorbeeld de voorwaarden aangescherpt 
waarop decentrale overheden een zogeheten ‘algemeen 
belang besluit’ mogen nemen.10

Diensten van algemeen economisch belang

Een belangrijke uitzondering op de mededingingsregels zijn 
de diensten van algemeen economisch belang (DAEB). Dat 
zijn diensten die het algemeen belang dienen en die door 
de markt zonder overheidsoptreden anders niet (onder 
dezelfde voorwaarden inzake kwaliteit, veiligheid, betaal-
baarheid, gelijke behandeling of algemene toegang) zouden 
kunnen worden verricht.11 Met andere woorden: DAEB 
zijn diensten in het algemeen belang waarin het marktme-
chanisme niet in voldoende mate voorziet. Om die reden 
kunnen DAEB worden uitgezonderd van de mededingings-
regels van het Verdrag betreffende de Werking van de Euro-
pese Unie (VWEU) als dat nodig is voor het functioneren 
ervan. 
Overheden kunnen DAEB ook door private ondernemin-
gen laten uitvoeren. In dat geval wordt een onderneming 
door de overheid gesubsidieerd. Zij compenseert namelijk 
de onderneming voor het uitvoeren van een DAEB.
Indien een overheidsinstelling een onderneming subsidieert 
voor het uitvoeren van DAEB, gelden de volgende voor-
waarden van het Altmark-arrest:12

a. De begunstigde onderneming moet daadwerkelijk be-
last zijn met de uitvoering van openbare dienstverplich-
ting, die duidelijk is afgebakend.

b. De criteria op basis waarvan de compensatie wordt be-
rekend, moeten vooraf op een objectieve en transparan-
te wijze zijn vastgesteld.

c. De compensatie mag niet hoger zijn dan nodig is om 
de kosten van de uitvoering van de openbare dienst-
verplichtingen geheel of gedeeltelijk te dekken, rekening 
houdend met de opbrengsten als mede met een redelijke 
winst uit de uitvoering van die verplichtingen.

d. De onderneming wordt geselecteerd door middel van 
een aanbestedingsprocedure of de prijszetting wordt be-
paald door middel van een benchmarking.

10 Zie ook D.W.l.A. Schrijvershof, ‘De Wet markt en overheid: door de 
(spontane) naleving of (beginselplicht tot) handhaving naar een gelijk 
speelveld?’, MP 2012, afl. 6.

11 Werkdocument van de diensten van de Europese commissie, SWD (2013) 
53 final/2, 29 april 2013.

12 Hvj EU 12 juli 2003, c-280/00, EclI:EU:c:2003:415 (Altmark), r.o. 72.
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Het Altmark-arrest werd in 2005 door de Europese 
Commissie in het Monti-Kroes-pakket nader uitgewerkt.13 
Dit pakket werd in 2012 door het Almunia-pakket van 
de Commissie vervangen. Dit pakket bestaat uit een 
(hernieuwd) DAEB-besluit,14 een nieuwe Mededeling,15 een 
Verordening over de-minimissteun voor DAEB’s16 en een 
herziene Kaderregeling.17

Het kan voorkomen dat een activi-
teit volgens Nederlandse wetgeving 

geen onderneming vormt, maar 
volgens Europese wetgeving wel

In de Gids –  in de vorm van een Werkdocument18 – over 
DAEB geeft de Europese Commissie een nadere uitleg over 
de relatie tussen het Altmark-arrest en het Almunia-pak-
ket.19 Kort samengevat komt de uitleg erop neer dat op het 
moment dat de compensatie voor het verrichten aan de drie 
eerste voorwaarden van het Altmark-arrest voldoet, maar 
niet aan de laatste voorwaarde (aanbesteding of selectie op 
basis van benchmarking), gebruik kan worden gemaakt 
van het DAEB-pakket20 Het Werkdocument beantwoordt 
237 vragen op het gebied van DAEB. Het Werkdocument 
is een belangrijke handleiding voor het gebruik van DAEB.

Wanneer is er sprake van een 
overheidsonderneming?21

De voor de hand liggende vraag is: wanneer is er sprake van 
een overheid die als onderneming optreedt en economische 
activiteiten uitoefent? Binnen het Europese mededingings-
recht wordt onder een onderneming verstaan: een eenheid 
die economische activiteiten uitoefent.22 Een economi-
sche activiteit wordt gedefinieerd als: ‘iedere activiteit die 
bestaat uit het aanbieden van goederen of diensten op een 

13 beschikking (EG) nr. 2005/842, PbEG 2005, l312/67.
14 besluit (EU) nr. 2012/21, PbEU 2012, l7/3.
15 Mededeling van de commissie betreffende de toepassing van de staats-

steunregels van de Europese Unie op voor het verrichten van diensten 
van algemeen economisch belang verleende compensatie, c(2011) 9404 
definitief, 20 december 2011.

16 Verordening (EU) nr. 2012/360, PbEU 2012, l114/8.
17 EU-kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van compensatie voor 

openbare dienst, brussel, c(2011) 9406 definitief, 20 december 2011.
18 Een Werkdocument is in beginsel niet bindend voor de commissie.
19 Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun, overheids-

opdrachten en de eengemaakte markt op diensten van algemeen econo-
misch belang, en met name sociale diensten van algemeen economisch 
belang, SWD (2013), 53 final/2, brussel 29 april 2013.

20 A. Krook, ‘De nieuwe DAEb-gids van de Europese commissie: balanceren 
op drie koorden tegelijk’, NtER 2013/6.

21 De Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen (Stb. 2015, 
207) hanteert het begrip overheidsonderneming. Overheidsonderne-
ming is een overheidsinstantie die naast haar publieke taken ook econo-
mische activiteiten verricht. De Wet markt en overheid (art. 25g) kent het 
begrip overheidsbedrijf, wanneer de overheid een bepalende invloed 
heeft op een privaatrechtelijke onderneming met rechtspersoonlijkheid. 
Ook wel aangeduid als staatsbedrijf.

22 Hvj EU 23 april 1991, c-41/90, EclI:EU:c:1991:161 (Höfner en Elser), r.o. 21.

markt.’23 Het is niet relevant of er een winststreven is. Hier-
door kan het voorkomen dat een activiteit volgens Neder-
landse wetgeving geen onderneming vormt, maar volgens 
Europese wetgeving wel.
In de zaak Compas/Databank betreft het onder meer de 
rechtsvraag of de exploitatie door de Oostenrijkse overheid 
van een databank met gegevens afkomstig uit de Oosten-
rijkse variant van het Handelsregister, het zogenoemde 
Firmenbuch, als een ondernemingsactiviteit kan worden 
aangemerkt.24 In rechtsoverweging 38 stelt het HvJ EU het 
volgende:

‘Voor zover een overheidsinstantie een economische activi-
teit verricht die van de uitoefening van haar bevoegdheden 
van openbaar gezag kan worden losgekoppeld, handelt die 
instantie, wat deze activiteit betreft, namelijk als onderne-
ming, terwijl bij een economische activiteit die niet van de 
uitoefening van haar bevoegdheden van openbaar gezag 
kan worden gescheiden, alle door die instantie verrichte 
activiteiten samenhangen met de uitoefening van deze 
bevoegdheden.’

Voor een verband met de uitoefening van openbaar gezag 
is hierbij niet vereist dat de betrokken activiteit essentieel 
of onontbeerlijk is. Het gaat erom dat de activiteit nauw 
verband houdt met de publieke taak van de overheid.25

Als de overheid zich met economische activiteiten bezig-
houdt die niet van algemeen belang zijn, wordt zij niet 
langer ontzien. Dit was het geval bij het ADP, een financieel 
autonome overheidsinstelling die belast is met de exploita-
tie en ontwikkeling van alle burgerluchtvaartinstallaties in 
de regio Parijs. De catering op de vliegvelden was in handen 
van ADP en niet toegankelijk voor externe aanbieders. 
ADP stelde zich op het standpunt dat geen onderneming 
werd gedreven omdat het een overheidsinstelling is. Het 
HvJ EU oordeelde anders; ondanks dat het ADP was aange-
steld door de overheid om een economische taak zonder 
winstoogmerk te verrichten, slaagde zij er niet in duidelijk 
te maken wat het algemeen nut van die taak was. Dit had 
tot gevolg dat ADP als onderneming beschouwd dient te 
worden, aldus het HvJ EU.26

In de zaak van de Klic-viewer oordeelde het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven, dat het gratis aanbieden 
door het Kadaster van de Klic-viewer (informatie over 
ondergrondse kabels en leidingen) geen economisch karak-
ter in de zin van de mededingingsregels is, omdat die acti-
viteit niet kan worden gescheiden van haar bevoegdheden 
van openbaar gezag.27

Kunnen economische activiteiten van een overheid worden 
losgekoppeld van het openbaar gezag, dan neemt de over-
heid deel aan het economisch verkeer en dient de onder-
nemende overheid zich te houden aan mededingingsregels.

23 Hvj EU 16 juni 1987, c-118/85, EclI:EU:c:1987:283 (Commissie/Italië).
24 Hvj EU 12 juli 2012, c-138/11, EclI:EU:c:2012:449 (Compass/Databank).
25 Hvj EU 26 maart 2009, c-113/07, EclI:EU:c:2009:191 (Sitemi Integrati ApA), 

r.o. 79.
26 Hvj EU 12 december 2000, T-128/98, EclI:EU:c:2002:617.
27 cbb 14 mei 2019, EclI:Nl:cbb:2019:204, r.o. 4.5.
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Vrijstelling vennootschapsbelasting en 
staatssteun

Naar aanleiding van klachten van onderzoeksbureaus over 
de commerciële activiteiten van het CBS schreef minis-
ter Wiebes in zijn Kamerbrief aan de Vaste Commissie 
van voor Economische Zaken en Klimaat het volgende:28 
‘Het CBS heeft over de jaren 2014 tot en met 2018 geen 
vennootschapsbelasting betaald en heeft daarmee voldaan 
aan zijn wettelijke verplichtingen. Het CBS heeft hiervoor 
een vrijstelling gekregen.’ De vraag is, of het CBS inderdaad 
is vrijgesteld van het betalen van vennootschapsbelasting 
voor zijn commerciële activiteiten?

Met de aanpassing van de Wet Vpb 
1969 in 2015 werd de algehele vrij-

stelling van de Vpb-plicht voor onder-
nemende overheden opgeheven

In de jaren negentig heeft de Europese Commissie (Commis-
sie) naar aanleiding van klachten van het bedrijfsleven 
een onderzoek ingesteld naar de bijzondere fiscale regels 
die in de lidstaten golden.29 De Commissie had namelijk 
geconstateerd dat ondernemende overheden op de markt 
actief waren en daarmee concurrentieel voordeel hadden, 
omdat zij geen vennootschapsbelasting betaalden en daar-
mee concurrentieverstorend zijn. De vrijstelling van onder-
nemende overheden van de vennootschapsbelasting zou 
in strijd zijn met de Europese regels inzake staatssteun 
(art.  107 lid  1 VWEU). Van onverenigbare staatssteun is 
sprake, indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden 
wordt voldaan:
a. Een onderneming ontvangt hierdoor een economisch 

voordeel dat zij onder normale omstandigheden niet 
zou hebben ontvangen.

b. De steun wordt door staatsmiddelen bekostigd.
c. De maatregel is selectief: hij geldt voor één of enkele 

ondernemingen, een specifieke sector of regio.
d. De maatregel vervalst de mededinging (in potentie) en 

(dreigt te) leiden tot een ongunstige beïnvloeding van 
het handelsverkeer in de Europese Unie.

In 2013 ontving Nederland van de Commissie het verzoek 
de Wet vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) 
zodanig aan te passen dat ondernemende overheden op 
dezelfde wijze belast zouden worden als het bedrijfsleven.30 
De Commissie was van oordeel dat: ‘Nederland dienstige 
maatregelen moet nemen om de bestaande belastingvrij-
stelling voor overheidsbedrijven af te schaffen en ervoor te 
zorgen dat voor overheidsbedrijven die economische acti-
viteiten uitoefenen – in de zin van het EU-recht – dezelfde 

28 Kamerbrief 11 november 2019, kenmerk cE/ 19252435.
29 Europese commissie, Procedures in verband met de uitvoering van het 

gemeenschappelijk mededingingsbeleid, Pb. c 280/68, 22 augustus 
2014.

30 brief van de commissie, c(2013) 2372 final, 2 mei 2013.

regeling inzake vennootschapsbelasting geldt als voor 
private ondernemingen.’31 Met de aanpassing van de Wet 
Vpb 1969 in 2015 (de Wet modernisering Vpb-plicht) werd 
de algehele vrijstelling van de Vpb-plicht voor onderne-
mende overheden opgeheven. De aangepaste wet trad op 
1 januari 2016 in werking.32

De Wet modernisering Vpb-plicht maakt een onderscheid 
tussen de directe en de indirecte overheidsonderneming.33 
Onder een directe overheidsonderneming wordt verstaan 
een onderneming die een onderdeel vormt van een publiek-
rechtelijke rechtspersoon. De publiekrechtelijke rechts-
personen zijn:34 de staat, de provincies, de gemeenten, de 
waterschappen alsmede alle lichamen waaraan krachtens 
Grondwet verordende bevoegdheid is verleend en die 
rechtspersoonlijkheid bezitten. Een indirecte overheidson-
derneming is een privaatrechtelijk lichaam – zoals een bv 
en nv – waarvan één of meer publiekrechtelijke rechtsper-
sonen volledig zeggenschap en een volledig belang heeft in 
het privaatrechtelijk lichaam. Met zeggenschap wordt ook 
het benoemen en het ontslaan van bestuurders door een 
publiekrechtelijk rechtspersoon bedoeld.35

Indirecte overheidsbedrijven zijn onder meer: de Stichting 
Exploitatie Nederlandse Staatsloterij, Koninklijke Neder-
landse Munt N.V., de N.V. Luchthaven Schiphol en de N.V. 
Bank Nederlandse Gemeenten en diverse genationaliseerde 
financiële instellingen.36 Deze groep is integraal vennoot-
schapsbelastingplichtig.

Consequenties van de vennootschapsbelas-
tingplicht

Ingevolge de Wet modernisering Vpb-plicht moeten de 
directe en de indirecte overheidsonderneming een fiscale 
openingsbalans opstellen. De Wet Vpb 1969 bevat daar-
voor een specifiek waarderingsvoorschrift voor immate-
riële activa op de openingsbalans.37 Dit waarderingsvoor-
schrift geldt voor zowel de openingsbalans van directe als 
van indirecte overheidsondernemingen.38 De memorie van 
toelichting licht dat als volgt toe:39

‘Uit de fiscale jurisprudentie vloeit voort dat op de openings-
balans 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 econo-
mische verkeer gehanteerd wordt op de openingsbalans, 

31 brief van de commissie, c(2013) 2372 final, 2 mei 2013, overweging 85.
32 Stb. 2015, 207.
33 Art. 25g Mw hanteert in plaats van indirecte overheidsonderneming het 

begrip overheidsbedrijf.
34 Art. 2:1 bW.
35 S.A. Stevens, De belaste overheid (diss. Tilburg), Kluwer 2003.
36 Kamerstukken II 2014/15, 34003, nr. D, p. 22 (MvT).
37 Daarmee is het ook eenvoudiger de integrale kosten vast te stellen.
38 Art. 13ba Wet Vpb 1969.
39 Kamerstukken II 2014/25, 34003, nr. 3, p. 14-16 (MvT).
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kunnen verliezen of winsten uit de onbelaste periode naar 
de belaste periode verschuiven, of vice versa.’

Voor directe overheidsondernemingen 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 aange-
sloten bij de vermogensetikettering40 zoals die in de inkom-
stenbelasting en de vennootschapsbelasting bij stichtingen 
en verenigingen reeds wordt toegepast.

‘Voor het bepalen van de totaalwinst van een directe over-
heidsonderneming geldt de hoofdregel dat de werkelijke 
opbrengsten en werkelijke kosten tot de winst behoren. 
Onder bijzondere omstandigheden kan van deze hoofd-
regel worden afgeweken. Er wordt niet van de hoofdregel 
afgeweken indien bijvoorbeeld een lagere toegangsprijs 
(derdenprijs) van een gemeentelijk zwembad passend is 
binnen de onderneming. In dat geval behoren de werkelijke 
opbrengsten tot de winst.’

Ter verduidelijking geeft de memorie van toelichting het 
volgende voorbeeld.41

‘Gemeente A exploiteert een gemeentelijk zwembad dat 
een belaste ondernemingsactiviteit vormt. Het zwembad 
hanteert een scherpe toegangsprijs van € 6 om het zwem-
bad toegankelijk te laten zijn voor zo veel mogelijk wijk-
bewoners uit de lagere-inkomensgroepen en op deze wijze 
een groot bezoekersaantal te halen. Het zwembad is hier-
door winstgevend. Een commercieel zwembad in dezelfde 
gemeente vraagt € 7,50. De werkelijke opbrengst van het 
toegangskaartje (€ 6) wordt tot de winst van het gemeen-
telijk zwembad gerekend. Het feit dat het andere zwem-
bad € 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.’

Uitgangspunt bij een overgang van de onbelaste naar de 
belaste sfeer is dat geen incidenteel fiscaal voor- of nadeel 
mag optreden dat leidt tot een verstoring van de concur-
rentieverhoudingen. Dit heeft evenzeer te gelden voor de 
situatie waarin een directe overheidsonderneming belas-
tingplichtig wordt.
Voor de indirecte overheidsondernemingen in de vorm van 
een bv of nv gelden de hiervoor genoemde voorschriften 

40 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.

41 Kamerstukken II 2014/15, 34003, nr. 3, p. 14-16 (MvT).

niet, omdat die rechtsvormen bij wetsfictie ‘met behulp van 
hun gehele vermogen een onderneming drijven’.42

Algemene vrijstelling van de 
vennootschapsplicht

De Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemin-
gen kent een tweetal categorieën van vrijstellingen: een 
algemene en specifieke vrijstelling, ook wel de objectieve en 
subjectieve vrijstelling genoemd. De objectieve vrijstellin-
gen kunnen worden ingedeeld in vrijstellingen voor:
a. Overheidstaken. Deze vrijstelling is van toepassing 

voor activiteiten die worden verricht met betrekking 
tot de uitoefening van een overheidstaak of van een 
publiekrechtelijke bevoegdheid van een publiekrech-
telijke rechtspersoon.43 Zo heeft het CBS tot taak het 
van overheidswege verrichten van statistisch onderzoek 
ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap en het 
openbaar maken van de op grond van zodanig onder-
zoek samengestelde statistieken.44

b. Interne activiteiten. Activiteiten die alleen intern wor-
den verricht, vormen geen onderneming. Interne activi-
teiten zijn namelijk geen activiteiten in het economisch 
verkeer en vallen dus buiten het bereik van de staats-
steunbepalingen. Activiteiten verricht tussen ministe-
ries, diensten en agentschappen zijn activiteiten binnen 
dezelfde publiekrechtelijke rechtspersoon (de staat).45 
Dit betekent bijvoorbeeld dat de dienstverlening door 
zogenoemde Shared Service Center-ICT aan de verschil-
lende ministeries worden beschouwd als een interne ac-
tiviteit.46 De Vpb-plicht is daarvoor niet aan de orde.

c. Quasi-inbesteding. Van quasi-inbesteden is sprake in-
dien een aanbestedende dienst rechtstreeks opdrachten 
gunt aan een rechtspersoon waarop zij alleen of samen 
met andere aanbestedende diensten toezicht uitoefent.47 
Met deze vrijstelling wordt neutraliteit nagestreefd 
doordat het niet uitmaakt of een ondersteunende ac-
tiviteit intern door de publiekrechtelijke rechtspersoon 
wordt uitgevoerd (inbesteding) of wordt ondergebracht 
in een privaatrechtelijk overheidslichaam (quasi-in-
besteding) die volledig wordt beheerst door de eerst-
genoemde.48 De quasi-inbestedingsvrijstelling geldt 
alleen voor privaatrechtelijke overheidslichamen van 
publiekrechtelijke rechtspersonen.49 Hierdoor kunnen 
bijvoorbeeld zelfstandige bestuursorganen waaraan pu-
bliekrechtelijke rechtspersoonlijkheid is toegekend geen 
beroep doen op de quasi-inbestedingsvrijstelling.50

42 Kamerstukken II 2014/15, 34003, nr. 3, p. 14-16 (MvT).
43 Art. 8e lid 1 onderdeel b en art. 8f lid 1 onderdeel b Wet Vpb 1969.
44 Art. 3 cbS, Stb. 2003, 516.
45 Art. 8e lid 1 onderdeel a sub 1 en 2 Wet Vpb 1969.
46 Kamerstukken II 2014/15, 34003, nr. 3. p. 5-8.
47 Art. 2.24a t/m art. 2.24c AanbW.
48 Kamerstukken II 2014/15, 34003, nr. 3, p. 19.
49 Art. 8f lid 1 onderdeel a Wet Vpb 1969.
50 Er is een wetswijziging in voorbereiding om de vrijstelling voor interne 

activiteiten en de quasi-inbestedingsvrijstelling dezelfde behandeling 
krijgen als de privaatrechtelijke overheidslichamen van een publiekrech-
telijke rechtspersoon. Stcrt. 2019, 39948.
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d. Samenwerkingswerkingsverbanden tussen publiekrech-
telijke rechtspersonen en/of privaatrechtelijke rechts-
personen.51 Uit efficiëntie- of kwaliteitsoverwegingen 
kunnen overheden samenwerken, bijvoorbeeld op het 
gebied van ICT-diensten, heffing en invordering van 
belastingen en huisvuilophaal. Activiteiten in het kader 
van de samenwerking zijn vrijgesteld, als wordt vol-
daan aan drie cumulatieve voorwaarden:

 – De activiteiten worden verricht voor het middel-
lijk of onmiddellijk in het samenwerkingsver-
band deelnemend privaatrechtelijk overheidsli-
chaam, publiekrechtelijke rechtspersoon of voor 
het privaatrechtelijke overheidslichaam van het 
genoemde publiekrechtelijke rechtspersoon.

 – De activiteiten die door het samenwerkingsver-
band worden verricht, zouden niet tot belas-
tingplicht moeten leiden of de voordelen hier-
uit moeten zijn vrijgesteld indien de activiteiten 
zouden zijn verricht door de middellijk of on-
middellijk deelnemende lichamen of rechtsper-
sonen afzonderlijk.

 – De kosten van het samenwerkingsverband wor-
den naar evenredigheid verdeeld over de pu-
bliekrechtelijke lichamen en rechtspersonen van 
het samenwerkingsverband aan de hand van de 
afname van de activiteiten.52

e. Dienstverleningsovereenkomsten. Het betreft dienstver-
leningsovereenkomsten tussen verschillende overheden, 
waarbij niet voldaan wordt aan alle voorwaarden van 
de samenwerkingsvrijstelling.53 Deze activiteiten wor-
den vrijgesteld indien deze bij de dienstafnemer zou-
den zijn aangemerkt als activiteiten die verricht zijn in 
verband met de uitoefening van een overheidstaak of 
van een publiekrechtelijke bevoegdheid waarmee niet 
in concurrentie met particuliere ondernemingen wordt 
getreden.

Subjectieve vrijstelling

De Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemin-
gen kent een tweetal specifieke subjectieve vrijstellingen 
voor academische ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. 
Aanvankelijk waren de publieke zeehavens ook vrijgesteld 
van vennootschapsbelasting. Naar aanleiding van klachten 
en interventie van de Commissie is deze vrijstelling inge-
trokken.54

Academische ziekenhuizen55, zowel publiekrechtelijk 
als privaatrechtelijk, zijn vrijgesteld van het betalen van 
vennootschapsbelasting voor hun kernactiviteiten, zijnde 

51 Art. 8e lid 1 onderdeel c en art. 8f onderdeel c Wet Vpb 1969.
52 Art. 8e lid 1 onderdeel c en art. 8f lid 1 onderdeel Wet Vpb 1969.
53 Art. 8e lid 1 onderdeel a sub 3 en art. 8f lid 1 onderdeel a sub 2 Wet Vpb 

1969.
54 Hvj EU na 31 mei 2018, T/160/16, EclI:EU:T:2018:317.
55 Academische ziekenhuizen worden in aanbestedingsrechtelijke zin als 

publiekrechtelijke instelling aangemerkt (art. 1.1 AanbW).

basiszorg, topreferente zorg56 en wetenschappelijk genees-
kundig onderzoek.57 De activiteiten van academische 
ziekenhuizen moeten nagenoeg of uitsluitend voor 90% of 
meer bestaan uit activiteiten die onder de definitieve ‘acade-
misch ziekenhuis’ vallen.58

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 tegenstel-
ling tot academische ziekenhuizen, in beginsel gebruikma-
ken van de zorgvrijstelling vanwege de wijze waarop de 
zorgvrijstelling is vormgegeven. De academische zieken-
huizen kunnen naar alle waarschijnlijkheid geen gebruik 
maken van de zorgvrijstelling vanwege de onderwijsacti-
viteiten die zij verrichten waardoor zij niet aan het ‘uitslui-
tend of nagenoeg uitsluitend-criterium’ op lichaamsniveau 
voldoen.59

Onderwijsinstellingen moeten om in aanmerking te komen 
voor de vrijstelling van de vennootschapsplicht voldoen 
aan de activiteiten- en kostentoets.60 Dit betekent dat 
minstens 90% van de activiteiten van de organisatie uit 
kwalificerende onderzoeks- en onderwijsactiviteiten dient 
te bestaan. Tevens is het vereist dat de organisatie voor 
minstens 70% bekostigd wordt uit publieke middelen, 
wettelijk collegegeld of gelden verkregen uit ANBI’s. De 
onderwijsactiviteiten van basisscholen, middelbare scho-
len, beroepsopleidingen en universiteiten kunnen zo vrij 
van vennootschapsbelasting worden uitgevoerd.

Met de implementatie van de 
btw-richtlijn was er een einde aan de 
vrijstelling van de btw-plicht voor on-

dernemende overheden gekomen

Indien een onderwijsinstelling door het verrichten van acti-
viteiten een onderneming drijft, bijvoorbeeld doordat zij 
jaarlijks een positief exploitatieresultaat haalt (winst) of dat 
een onderwijsinstelling in concurrentie treedt met commer-
ciële partijen, bijvoorbeeld het aanbieden van cursussen 
of consultancy-diensten op de markt, is er sprake van een 
vennootschapsplicht.

Omzetbelasting

Voor het in werking treden van de Btw-richtlijn op 1 janu-
ari 2007 waren overheden voor hun economische activi-
teiten vrijgesteld van het afdragen van btw.61 Deze richtlijn 

56 Zeer specialistische zorg voor patiënten voor wie in beginsel geen door-
verwijzing mogelijk is.

57 Art. 6b lid 1 onderdeel a Wet Vpb 1969 jo. art. 1 lid 4 WHW.
58 Kamerstukken II 2014/15, 34003, nr. 3, p. 24-25 (MvT).
59 Kamerstukken II 2014/15, 34003, nr. 3, p. 33-34 (MvT).
60 Art. 6b lid 1 onderdeel b Wet Vpb 1969. Kamerstukken II 2014/15, 34003, 

nr. 3, p. 25.
61 richtlijn (EG) nr. 2006/112, PbEG 2006, l347/1.
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werd met het ‘Besluit Omzetbelasting en compensatie van 
omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen van 24 juni 
2009’ in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd en 
trad op 26 januari 2012 in werking.62 Daarmee was er een 
einde aan de vrijstelling van de btw-plicht voor onderne-
mende overheden gekomen.
Voor de btw-plicht wordt een ruim begrip gehanteerd:63 
‘eenieder die, ongeacht welke plaats, zelfstandig een econo-
mische activiteit verricht, ongeacht het oogmerk of het 
resultaat van die activiteit.’ Daar vallen (dus) ook economi-
sche activiteiten van overheden onder.64

Opgemerkt dient te worden dat de problematiek zoals die 
in de vennootschapsbelastingsfeer speelt, niet aan de orde is 
op het gebied van de btw. Zolang de overheid op een markt 
dezelfde prestaties aanbiedt als private partijen, wordt de 
overheid, die dan als het ware als ondernemer optreedt, 
voor deze prestaties voor de btw op dezelfde wijze behan-
deld als een private partij.
Btw-plichtige ondernemende overheden hebben logischer-
wijs ook het recht op (voor) aftrek van de aan hen in reke-
ning gebrachte btw (zie volgende paragraaf). Uiteraard kan 
de overheid die inkoopkosten maakt bij de uitvoering van 
haar overheidstaken de btw niet verrekenen.
Voor ondernemende overheden bestaat de mogelijkheid 
voor een vrijstelling van de btw-plicht te verkrijgen in het 
geval de jaaromzet minder is dan € 20.000. Heeft men zich 
eenmaal aangemeld voor de ‘Kleineondernemersregeling’ 
(KOR) zit men drie jaar vast aan deze regeling.65 Keerzijde 
is dat ook geen btw kan worden teruggevraagd. Wordt de 
omzeteis van € 20.000 tussentijds één keer overschreden, 
dan is vanaf dat bedrag over elke euro extra omzet weer 
btw verschuldigd, moet de btw-administratie worden bijge-
houden en mag voor volgende drie jaar geen beroep op de 
KOR worden gedaan.

Btw-compensatiefonds

Als gemeenten en provincies in de hoedanigheid van over-
heid diensten of goederen extern inkopen, betalen zij daar-
over btw. In tegenstelling tot bedrijven kunnen zij die btw 
niet terugvorderen van de Belastingdienst. Extern inge-
kochte diensten en goederen zijn daarom al snel duurder 
dan intern uitgevoerde activiteiten. Particuliere onderne-
mers kunnen de aan hen in rekening gebrachte btw verre-
kenen met de door hen te betalen btw. Overheden, die niet 
btw-plichtig zijn, hebben die mogelijkheid niet.
Sinds 2003 kunnen gemeenten en provincies met het 
btw-compensatiefonds (grotendeels) de btw terugvragen die 
ze hebben betaald over in het kader van hun overheidstaak 
uitbesteed werk.66 Door de instelling van het btw-compen-
satiefonds wordt een aantal knelpunten dat uit de btw-wet-

62 Stcrt. 2012, 2128.
63 Art. 9 richtlijn (EG) nr. 2006/112, PbEG 2006, l347/1.
64 Art. 13 richtlijn (EG) nr. 2006/112, PbEG 2006, l347/1.
65 Wijziging van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (moderni-

sering kleineondernemingsregeling), Stcrt. 2019, 27636.
66 Wet op het bTW-compensatiefonds, Stb. 2002, 399.

geving voortvloeit, opgelost.67 Zonder btw-compensatie-
fonds zou de btw-systematiek de keuze tussen inbesteden 
en uitbesteden sterk beïnvloeden. Bij uitbesteden aan een 
particulier bedrijf moet een gemeente namelijk btw betalen, 
bij zelf uitvoeren niet. Zonder btw-compensatiefonds zou 
de btw-systematiek ook belemmeringen geven bij onder 
meer het inhuren van tijdelijk (overtollig) personeel van 
andere overheidslichamen.
Voor het recht op compensatie is het van belang dat provin-
cies en gemeenten ook daadwerkelijk afnemer zijn van de 
geleverde prestaties. Dat anderen ook gebaat zijn bij deze 
prestatie acht de Hoge Raad niet relevant.68

Slotopmerkingen

Overheden die aan het economische verkeer deelnemen, 
zullen de gedragsregels op het gebied van de mededinging 
in acht moeten nemen. Dat betekent onder meer dat zij 
duidelijk in kaart moeten brengen wat de integrale kosten 
van de door hun te leveren diensten en goederen zijn en 
deze ook moeten doorberekenen.69

In het geval van een overtreding van een van de gedragsre-
gels kan een ondernemer een klacht indienen bij de Autori-
teit Consument en Markt (ACM). Indien de klacht terecht 
is, kan de ACM een last tot onder dwangsom opleggen voor 
elke dag dat de wet wordt overtreden.70

Voor wat betreft de afdracht van vennootschapsbelasting 
zullen ondernemende overheden hun overheidsactiviteiten 
zodanig moeten inrichten, dat overheidstaken en commerci-
ele activiteiten duidelijk zijn gescheiden. Voorts zal moeten 
worden bepaald welke vermogensbestanddelen tot de over-
heidsonderneming behoren en welke niet. Vervolgens kan 
de fiscale openingsbalans worden opgesteld.
Als de ondernemende overheid niet of niet op tijd aangifte 
van de vennootschapsbelasting heeft gedaan, is er een 
verzuimboete van €  2.757. Deze boete kan oplopen tot 
€ 5.514 als meerdere jaren achter elkaar wordt verzuimd 
aangifte te doen. In het geval van opzet bedraagt de boete 
50% van de belasting die opzettelijk is verzwegen. Bij grove 
schuld is dat 25%.71

Tot slot geldt voor de vennootschapsbelasting een bewaar-
plicht van de basisgegevens. Basisgegevens zijn: grootboek, 
debiteuren, crediteuren, in- en verkoopadministratie, voor-
raadadministratie en loonadministratie. Voor investeringen 
in onroerende zaken geldt een bewaarplicht van tien jaar.

Voor het in rekening brengen van btw zal de onderne-
mende overheid de btw-administratie moeten inrichten. Uit 

67 Zie brochure van het Ministerie van financiën, Directie begrotingszaken, 
afdeling begrotingsbeleid, Het BTW-compensatiefonds, september 2016.

68 Hr 2 december 2012, EclI:Nl:Hr:2016:2725.
69 Zie onder meer rb. rotterdam 22 juni 2017, EclI:Nl:rbrOT:2017:4648; 

rb. rotterdam 14 december 2017, EclI:Nl:rbrOT:2017:9785 en cbb 
18 december 2018, EclI:Nl:cbb:2018:661.

70 Art. 70c Mw.
71 belastingdienst. boete, https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/con-

nect/nl/betalenenontvangen/content/ik-heb-een-boete-gekregen.
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de administratie moet duidelijk blijken hoeveel btw moet 
worden betaald en hoeveel btw wordt teruggevraagd. Dat 
betekent dat per aangiftetijdvak overzichten moet worden 
bijgehouden van:
 – uitgaande facturen;
 – inkomsten;
 – ontvangen facturen;
 – privégebruik van goederen of diensten door personeel.

Voor het te laat of niet tijdig betalen van de omzetbelasting 
of een onjuiste of onvolledige aangifte kan de Belasting-

dienst een verzuimboete van 3% van het te laat betaalde 
bedrag met een minimum van € 50 tot maximaal € 5.514 
opleggen.72

Voor de btw-administratie geldt eveneens een bewaarter-
mijn van zeven jaar van alle gegevens van de administratie.

Over de auteur

Mr. H.J. (Hein) van der Horst
Zelfstandig aanbestedingsexpert.

72 belastingdienst. btw: u betaalt te laat of u betaalt niet of te weinig 
(betaalverzuim), https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bld-
contentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangifte_doen_en_betalen/
boetes/u_betaalt_niet_te_laat_of_te_weinig.

67. Uw staatssteunrechtelijke lot 
in handen van een (economisch) 
deskundige: een goed idee?
MR. P.A.M. BROERS

De gemeente Zwolle sluit begin jaren 1990 een overeenkomst met Wall Nederland B.V. over de exploitatie 
van buitenreclame binnen de gemeente. JCDecaux Wall volgt in 2009 Wall op als contractspartij. De 
gemeente vraagt zich af of exploitatievergoedingen (nog) marktconform zijn. De rechtbank benoemt een 
deskundige die hierover adviseert en volgt dat advies in hoge mate. \ 
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