
 
Indirect overheidsbedrijf 

 
Wordt de potentiële ondernemingsactiviteit 

uitgeoefend in een privaatrechtelijke 
rechtspersoon als bijvoorbeeld: 

BV, NV, Stichting/Vereniging, Coöperatie U.A. 

 
 

1. Stroomschema belastingplicht o.b.v.  
wetsvoorstel september 2014 Belastingplicht overheidslichamen  
(niet academisch ziekenhuis/ Havenbedrijf/ Bekostigd Onderwijs).  
 

 
Direct overheidsbedrijf 

 
Wordt de potentiële ondernemingsactiviteit 

binnen de publiekrechtelijke rechtspersoon zelf 
uitgeoefend? (Bijvoorbeeld: Rijk, Provincie, 

Gemeente, Waterschap, GR met 
rechtspersoonlijkheid, ZBO). 

 

 
Stichting/Vereniging 

(bestuur benoemd door 
publiekrechtelijk lichaam) 

 
 
 

Ondernemingstoets 
doorlopen 

 
 

Is er sprake van een 
Organisatie van 

Kapitaal en Arbeid. 

Is er sprake van 
deelname aan het 

economische 
verkeer? *1 

Is er sprake van een 
winstoogmerk 

of feitelijke behalen 
van winst? *2 

 
BV, NV, Coöperatie  

Onderneming wordt reeds door 
wettelijke fictie aanwezig geacht.  

 

Wordt in 
concurrentie 

getreden met private 
partijen en wordt een 
bescheiden voordeel 

behaald? *3 

Vpb-plicht 

Ja 
 

Geen 
Vpb-
plicht 

Vrijstelling van 
toepassing? Zie 2. 

*1 Interne activiteiten zijn geen deelname aan economische verkeer.  Bijvoorbeeld eigen repro, ICT afdeling, e.d. Eigen kring wordt ruim    omschreven.  
*2 Let op: subsidies in beginsel ook belaste opbrengst. 
*3 Bescheiden voordeel is gedefinieerd als dat een particulier een bescheiden bestaan ervan kan hebben.  

Ja 

Nee 

3A 

2 

1 

3B 

Ja 

Nee 

Nee 

Ja 

Indien winst <  dan €15.000 
per jaar  of < € 75.000 totaal 

in de laatste vijf jaren. 

Ja 

Nee 

Let op: Dit stroomschema is een vereenvoudigde weergave van de voorgestelde wetgeving, 
waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 

 



2.  Stroomschema vrijstellingen indien op basis van schema 1 
belastingplicht is geconstateerd. 

 

 

Direct overheidsbedrijf 
 
 

(Direct) 
Worden louter interne 
activiteiten verricht of 
activiteiten aan  een 

onbelast ‘eigen’ 
privaatrechtelijk 

overheidslichaam? 

Zijn de activiteiten te beschouwen als een overheidstaak waarbij niet in 
concurrentie wordt getreden met andere ondernemingen? Taak op grond van 
bijvoorbeeld (Grond)wet, of indien op grond van Wet OB wordt gehandeld ‘als 

overheid‘, voor de rest open norm. 

 
1) Activiteiten worden verricht voor de deelnemende publiekrechtelijke 

rechtspersonen en privaatrechtelijke overheidslichamen of BV/NV’s 
van de deelnemende publiekrechtelijke lichamen. 

2) Activiteiten zouden bij uitoefening door deelnemende lichamen zelf 
ook onbelast zijn geweest. 

3) Afname activiteiten evenredig aan bijdrage in de kosten van het 
verband. 

 
Let op: dienstverleningsovereenkomst kwalificeert niet! 

Bij het 
bepalen van 

de fiscale 
winst  

blijven 
voordelen 

van een 
vrijgestelde  

activiteit  
buiten 

aanmerking.  

Vpb-plicht 
Let op: Op verzoek mogelijk af te zien van de vrijstelling voor A,B,C activiteit sec. 

 
 Is er sprake van een 

samenwerkingsverband van directe 
en/of indirecte overheidsbedrijven? 

 
 

 
Doorloop voorwaarden vrijstelling C 

 

Nee 

 
Doorloop voorwaarden 

vrijstelling  A of B 
 

 
A) Interne 
activiteiten/ 
quasi inbesteding 

 

 
B) Overheids- 
taken 

 

 

C) 
Samenwerkings- 

verbanden 

 

Ja 

Ja 

(Indirect) 
Worden louter interne activiteiten  

aan een ‘eigen’  
publiekrechtelijk lichaam verricht? 

 Bijv.  ICT-dienst in eigen BV van 
gemeente werkt louter voor deze 

gemeente of  een vrijgestelde  
100% dochter van de gemeente? 

Nee 

Ja 

Nee 

Nee 

Ja 

Let op: Dit stroomschema is een vereenvoudigde weergave van de voorgestelde wetgeving, 

 

Indirect overheidsbedrijf 
 
 

waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 

 


