
NIEUWS: Notitie van het SVLO over winstoogmerk & 
Vpb 

Via deze nieuwsflash stellen wij u op de 
hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van de Vpb-plicht bij overheids-
ondernemingen sinds 1 januari 2016.  
 
De Samenwerking Vennootschapsbelasting 
Lokale Overheden (SVLO) heeft op 11 
februari een (nieuwe) notitie Winstoogmerk 
gepubliceerd. Het winstoogmerk is één van 
de voorwaarden bij de toets of sprake is 
van een overheidsonderneming. 
 
Deze notitie behandelt een belangrijk 
onderdeel in de nieuwe wet. Zij gaat in op 
de vraag of een activiteit of clustering van 
activiteiten een onderneming in fiscale zin 
vormt. In beginsel is dat volgens algemene 
beginselen in de Vpb zo als sprake is van:  
 
1. een duurzame organisatie van kapitaal 

en arbeid, 
2. waarmee wordt deelgenomen aan het 

economische verkeer, 
3. en waarmee winst wordt 

beoogd/behaald.  
 
De notitie geeft een toelichting op de derde 
voorwaarde. In het bijzonder worden erin 
aspecten behandeld die van belang zijn 
voor overheidsondernemingen. De 
volgende aspecten worden verder 
uitgewerkt. 
 
Subsidies 
Ontvangen subsidies zijn in het algemeen 
voor de winstoogmerktoets 'opbrengsten'. 
Hierdoor kunnen structureel  
vermogensoverschotten ontstaan (= 
winststreven). Deze notitie staat vervolgens 
stil bij de nuances die dan gelden. Er geldt 
een uitzondering als instellingen aan 
bepaalde, cumulatief gestelde voorwaarden 
voldoen: 

• Bij een overschot geldt een verplichting 
tot terugbetalen of aanwenden conform 
subsidiedoeleinden; en 

• Meer dan 70% van inkomsten wordt 
gevormd door subsidie.  

 
Belangrijk onderdeel is vervolgens dat gelet 
op de vele activiteiten van overheden, de 
publiekrechtelijke rechtspersonen hieraan 
niet kunnen voldoen.  
 
Verzoek vanuit VNG 
Voor wat betreft de relatie tussen subsidies 
en clustering van activiteiten doet de VNG 
via de notitie nog een verzoek. Zij ontvangt 
graag voorbeelden van situaties waarin 
sprake is van een activiteit of clustering van 
activiteiten waarvoor subsidie is ontvangen, 
waarbij op (geclusterd) activiteitenniveau 
wel aan de voorwaarden wordt voldaan, 
maar op instellingsniveau 
(gemeenteniveau) niet.  
 
De notitie is voor iedereen te downloaden 
vanaf de website van VNG. Zie hiervoor ook 
de link op onze website. 
 
Voor vragen over winststreven en 
subsidies, of bij andere vragen over het 
dossier Vpb-plicht overheidsbedrijven kunt 
u contact opnemen met Cervus. 
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