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1. Inleiding
Anderhalf jaar geleden is de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) van
start gegaan. In dit tussentijds verslag wordt een toelichting gegeven op de achtergrond en de
organisatie van deze samenwerking en een overzicht gegeven van de ondersteunende producten die
tot dusver zijn ontwikkeld.

2. Achtergrond SVLO
Gedurende het wetgevingsproces van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen
werd voorzien dat (de implementatie van) deze nieuwe wetgeving zou leiden tot een toename van
de administratieve lasten van de medeoverheden en de uitvoeringskosten van de Belastingdienst. Op
10 september 2014 is door het Ministerie van Financiën/de Belastingdienst, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen
(UvW) een raamovereenkomst gesloten. Ter bevordering van een efficiënte en effectieve
implementatie van de vennootschapsbelastingplicht en om de toename van de invoeringskosten te
beperken is afgesproken om in gezamenlijkheid handreikingen voor de praktijk te ontwikkelen en
‘best practices’ uit te wisselen. SVLO probeert zo veel mogelijk concrete antwoorden te geven op
breed spelende casuïstiek. Andere organisaties dan de leden van genoemde koepelorganisaties
kunnen dus ook gebruik maken van de door SVLO ontwikkelde producten. In 2014 is de organisatie
van SVLO opgezet en heeft zij haar doelstellingen en planning geconcretiseerd. In 2015 kon SVLO
inhoudelijk aan de slag gaan. Op 26 mei 2015 werd de Wet modernisering Vpb-plicht
overheidsondernemingen (hierna: de Wet) aangenomen, welke per 1 januari 2016 van kracht is
geworden.

3. Organisatie
SVLO is gestart met vier werkgroepen met daarboven een stuurgroep. In zowel de werkgroepen als
de stuurgroep zijn alle partners bij SVLO vertegenwoordigd.

a. Werkgroep Fiscaliteit
De werkgroep Fiscaliteit heeft als doel potentiële overheidsondernemingen te ondersteunen bij het
verkrijgen van fiscale kennis over de vennootschapsbelasting. Zij geven een algemene toelichting op
een aantal essentiële onderdelen van de Wet. In de werkgroep Fiscaliteit en in haar producten is
geprobeerd een brug te slaan tussen de wereld van de fiscaliteit en de wereld van de
overheidsondernemingen. Dat de Wet nog niet was aangenomen, nog aan verandering onderhevig
was en nog nader zou worden geduid door de wetgever was van invloed op de dimensie van de
werkgroep Fiscaliteit. Gaandeweg bleek ook dat het efficiënter was te werken in subwerkgroepen. In
de werkgroep Fiscaliteit worden de doelstellingen, planning en stand van zaken van de
subwerkgroepen besproken. Wanneer een subwerkgroep een conceptproduct heeft ontwikkeld,
wordt dit conceptproduct over het algemeen voorgelegd aan de gehele werkgroep Fiscaliteit.
Belangrijkste uitzondering op voorgaande vormt de subwerkgroep ‘Grond werkt!’, welke
subwerkgroep zelfstandig opereerde. Voorts is eind september 2015 een vertegenwoordiging van
een vijftal adviseurs uit het BECON-overleg aangesloten bij de werkgroep Fiscaliteit. Het BECONoverleg is een bestaande overlegstructuur tussen de Belastingdienst en organisaties van fiscaal
adviseurs, zoals de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), het Register Belastingadviseurs
(RB) en de Samenwerking Registeraccountants & Accountants-administratieconsulenten (SRA). De
afgevaardigden van het BECON-overleg leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van producten door
de vertegenwoordigers van de koepels en koepelleden te ondersteunen met hun fiscale kennis. De
verantwoordelijkheid om de afgevaardigden van het BECON-overleg te betrekken bij SVLO ligt bij de
koepels en koepelleden. Op dit moment zijn praktisch alle onderwerpen welke waren genoemd in
het plan van aanpak van de werkgroep Fiscaliteit behandeld. Op verzoek van de koepels is een aantal
nieuwe onderwerpen opgepakt.
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b. Werkgroep Implementatie
De werkgroep Implementatie heeft als doel de potentiële overheidsondernemingen te ondersteunen
bij – vanzelfsprekend – de implementatie. Zij onderscheidt bij het implementatieproces drie fasen:
willen, kunnen en doen. Overeenkomstig deze drie fasen ontwikkelt zij drie edities van de
‘Handreiking ten behoeve van de Vennootschapsbelasting’ (hierna: de Handreiking), zodat op de
meest optimale wijze ondersteuning kan worden geboden aan het implementatieproces. De eerste
editie (“willen”) had als doel bewustzijn te creëren voor een projectmatige aanpak, het zicht geven
op de relevante spelers in het implementatieproces, het vragen om aandacht voor de fiscale
strategie in relatie tot de introductie van de nieuwe wet en het verkrijgen van het juiste mandaat en
de middelen voor het implementatieproces. De tweede editie (“kunnen”) ziet op het bouwen aan de
organisatie en het opdoen van fiscale kennis en kunde. Om die reden kreeg de werkgroep
Implementatie meer verbanden met de werkgroep Fiscaliteit. Zo is een product van de werkgroep
Fiscaliteit, het ‘Werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering’, door de werkgroep
Implementatie omgebouwd tot de algemene ‘tool analyse’. Daarnaast is in de Handreiking de
verbinding gelegd met de producten van de werkgroep Fiscaliteit en de andere ondersteunende
producten van SVLO en de Belastingdienst. De producten worden als het ware in de context van het
gehele implementatieproces geplaatst, zodat duidelijk is wanneer toepassing van de producten een
toegevoegde waarde heeft voor het implementatieproces. In 2016 zal de derde editie (“doen”)
verschijnen. In dat kader hebben gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de
koepelleden die direct betrokken zijn bij de implementatie van de vennootschapsbelastingplicht bij
hun organisatie. Behoeften die in deze gesprekken naar voren zijn gekomen, vormen de basis voor
de onderwerpen die in de derde editie van de Handreiking behandeld zullen worden.

c. Werkgroep Toezicht
De werkgroep Toezicht vormt het sluitstuk van de samenwerking en de implementatie van de
vennootschapsbelastingplicht. Desalniettemin heeft de werkgroep Toezicht al één product afgerond,
te weten de Notitie Ondersteuning overheidsondernemingen. Deze notitie is met name van belang,
omdat zij de mogelijkheid tot het maken van procesafspraken bevat. In 2016 wordt nagegaan of de
Belastingdienst de wijze waarop zij haar toezicht vormgeeft, zoals is beschreven in de Leidraad
Toezicht Grote Ondernemingen en de CAB Notitie, nader kan concretiseren.

d. Werkgroep Marketing (opgeheven d.d. 16 september 2015)
De werkgroep Marketing had als doel het bevorderen van het gebruik van de SVLO-producten en het
monitoren van het (verwachte) gebruik van de SVLO-producten. Middelen hiertoe waren het
opstellen van nieuwsbrieven, het organiseren van informatiebijeenkomsten en het anderszins
creëren van draagvlak bij alle relevante actoren. Een en ander vond een andere weg in de praktijk. Zo
zagen de koepels een taak in het informeren van hun achterban via de gebruikelijke kanalen, maar
niet in het verrichten van andersoortige marketingactiviteiten. Nieuwsbrieven werden opgesteld
door degenen die deelnamen in de andere werkgroepen, omdat het een update van hun
werkzaamheden betrof. Niet binnen elke werkgroep bleek met dezelfde frequentie de behoefte te
bestaan om informatie te delen met de achterban, waardoor het opstellen van nieuwsbrieven op
decentraal niveau plaatsvond en vooral geschiedde door de werkgroep Fiscaliteit. Voor de
organisatie van informatiebijeenkomsten wierpen mensen zich ad hoc op en werden sprekers
uitgenodigd die betrokken zijn bij SVLO. Door de veranderende behoeften en een stukje
voortschrijdend inzicht heeft de stuurgroep op 16 september 2015 besloten de werkgroep Marketing
op te heffen. Communicatie en bewustwording zijn en blijven vanzelfsprekend onmisbaar. De
vertegenwoordigers van de koepels die lid waren van de werkgroep Marketing zetten zich nog steeds
in om de achterban te informeren via de gebruikelijke kanalen. De Belastingdienst heeft ook een
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pagina op haar website ingericht ter publicatie van de ondersteunende producten. Tot slot zal de
stuurgroep in 2016 de samenwerking evalueren.

e. Stuurgroep
De stuurgroep is verantwoordelijk voor de werkgroepen. Elke maand vindt er een stuurgroepvergadering plaats. De voorzitters van de werkgroepen geven hier een toelichting over de stand van
zaken binnen de werkgroepen. De stuurgroep geeft sturing aan de werkgroepen, biedt oplossingen
voor blijvende discussiepunten binnen de werkgroepen en bewaakt de voortgang. Voorts is voorzien
in een ambtelijke en bestuurlijke escalatielijn. Producten die in de werkgroepen worden ontwikkeld
dienen door de stuurgroep te worden vastgesteld alvorens overgegaan kan worden tot publicatie.
Publicatie geschiedt op de websites van de VNG,1 het IPO,2 de UvW3 en de Belastingdienst.4 De
stuurgroep heeft ook als taak het ter beschikking stellen van de benodigde mensen, maar in de
praktijk bleef de capaciteit in de werkgroepen een terugkerend probleem. Tot slot kan de
stuurgroep budget ter beschikking stellen. Hiervoor is een budgetprocedure ingesteld. De stuurgroep
bestaat uit vertegenwoordigers van de VNG, het IPO, de UvW, het Ministerie van Financiën en de
Belastingdienst.

4. Ontwikkelde producten (d.d. 17 maart 2016)
Tot dusver zijn de volgende producten ontwikkeld. Zij zijn voorzien van een korte toelichting.

a. Werkgroep Fiscaliteit
Schema Afbakening
Publiekrechtelijke rechtspersonen en overheidsstichtingen dienen per activiteit of per clustering van
activiteiten te beoordelen of met de uitoefening van de betreffende activiteit een onderneming in
fiscaalrechtelijke zin wordt gedreven. Het Schema Afbakening kan dienen als hulpmiddel bij het
onderkennen en eventueel clusteren van activiteiten, zodat de ondernemingstoets op het juiste
niveau wordt toegepast.
Werkboek ‘Waterschap - verkenning mogelijkheden clustering’ en bijbehorend werkbestand
Het Schema Afbakening is toegepast op bekende activiteiten van de Waterschappen en heeft geleid
tot het werkboek dat Waterschappen kan ondersteunen bij het onderkennen en eventueel clusteren
van activiteiten. Het werkbestand (Excel-bestand) kunnen de Waterschappen daadwerkelijk
gebruiken voor (de vastlegging van) het onderkennen en eventueel clusteren van activiteiten.
Schema Ondernemingstoets, Notitie Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, Notitie
Deelname aan het economisch verkeer, Notitie Winstoogmerk
Een activiteit dan wel een clustering van activiteiten kwalificeert als een onderneming, indien er
sprake is van:
1. een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid;
2. waarmee wordt deelgenomen aan het economische verkeer; en
3. waarmee een winst wordt beoogd of behaald.
De ondernemingstoets is uitgewerkt in een schema en de drie vereisten zijn nader toegelicht in
separate notities.
1

www.vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/rijksbelastingen/vennootschapsbelasting-voor-overheden
www.ipo.nl/kwaliteit-openbaar-bestuur/financin-wet-hof-en-schatkistbankieren/vennootschapsbelastingplicht-vooroverheidsondernemingen
3
www.uvw.nl/thema/thema-belastingen/vennootschapsbelasting
4
www.belastingdienst.nl/vpboverheid
2
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Notitie Normaal vermogensbeheer
Toegelicht wordt wanneer sprake is van normaal vermogensbeheer en dus geen sprake is van het
drijven van een onderneming. De notitie heeft dus raakvlakken met de ondernemingstoets en meer
specifiek met het vereiste van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid.
Activiteitenlijst Gemeenten
In deze activiteitenlijst wordt een inschatting gemaakt van de gevolgen van de Wet modernisering
Vpb-plicht overheidsondernemingen voor bepaalde activiteiten van gemeenten. Per activiteit is
bekeken onder welke voorwaarden wel/niet sprake is van een onderneming en of, indien sprake is
van een onderneming, sprake kan zijn van een objectvrijstelling. Het betreft een niet-limitatieve en
dynamische lijst.
Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf en bijbehorende vragen en
antwoorden
Deze handreiking ondersteunt gemeentelijke grondbedrijven bij de implementatie van de Wet
modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen. In de bijbehorende vragen en antwoorden zijn
diverse vragen uit de praktijk over de handreiking beantwoord.
Activiteitenlijst GGD
In deze activiteitenlijst wordt een inschatting gemaakt van de gevolgen van de Wet modernisering
Vpb-plicht overheidsondernemingen voor bepaalde activiteiten van een GGD.
Voorbeeldclustering GGD-activiteiten
Het Schema Afbakening is door de VAGGD en GGD GHOR toegepast op de activiteiten van een GGD.
De voorbeeldclustering kan een GGD ondersteunen bij het onderkennen en eventueel clusteren van
activiteiten.
Activiteitenlijst Provincies
In deze activiteitenlijst wordt een inschatting gemaakt van de gevolgen van de Wet modernisering
Vpb-plicht overheidsondernemingen voor bepaalde activiteiten van provincies.
Notitie Grondactiviteiten provincies
In deze notitie wordt een inschatting gemaakt van de gevolgen van de Wet modernisering Vpb-plicht
overheidsondernemingen voor de grondactiviteiten van provincies.
Praktijkvoorbeeld Declaraties aan derden

Declaraties aan derden betreft een werkstroom die voortkomt uit de btw-regels: prestaties waarvoor
de publiekrechtelijke rechtspersoon btw-ondernemer is. Met behulp van een voorbeeld wordt een
aantal vragen over de toepassing van de ondernemingstoets op de activiteit ‘declaraties aan derden’
beantwoord.
Notitie Toerekening activiteiten bij samenwerking
In deze notitie worden middels een stappenplan de verschillende bestuursrechtelijke
samenwerkingsvormen fiscaalrechtelijk geduid in het kader van de Wet modernisering Vpb-plicht
overheidsondernemingen.
Notitie Algemene toepassing objectvrijstellingen, Schema’s Objectvrijstellingen, Notitie
Objectvrijstelling interne diensten, Notitie Objectvrijstelling quasi-inbesteding
Op een belaste activiteit kan een objectvrijstelling van toepassing zijn. In eerstgenoemde notitie
wordt in algemene zin een toelichting gegeven op de vijf objectvrijstellingen. Uit de schema’s blijkt
welke objectvrijstellingen van toepassing kunnen zijn bij directe overheidsondernemingen en
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indirecte overheidsondernemingen. De objectvrijstellingen worden nader toegelicht in separate
(gepubliceerde en nog te publiceren) notities.

b. Werkgroep Implementatie
Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb), waaronder de
tools ‘Berekening administratieve lasten’ en ‘Analyse’
Deze handreiking ondersteunt overheidslichamen bij de implementatie van de Wet modernisering
Vpb-plicht overheidsondernemingen. Overeenkomstig de drie fasen die worden onderscheiden bij
het implementatieproces – willen, kunnen en doen – verschijnen drie edities. De tweede editie is
reeds gepubliceerd. De tool ‘analyse’ betreft een veralgemenisering van het Werkboek ‘Waterschap
– verkenning mogelijkheden clustering’ en ondersteunt overheidsorganisaties bij het onderkennen
en eventueel clusteren van activiteiten.

c. Werkgroep Toezicht
Notitie Ondersteuning overheidsondernemingen (incl. model vaststellingsovereenkomst)
In deze notitie is beschreven hoe overheidsondernemingen invulling kunnen geven aan de eigen
verantwoordelijkheid en hoe de Belastingdienst hen hierin kan ondersteunen. Een en ander is
gevisualiseerd in de schijf van vijf.

5. Afsluiting
De stuurgroep stelt vast dat door SVLO ontzettend veel werk is verricht. Er wordt constructief
samengewerkt, waardoor – met name in de tweede helft van 2015 – veel producten zijn ontwikkeld.
De betrokkenen bij SVLO zijn kritisch, transparant en hebben oog voor elkaars belangen. In 2016 zal
de samenwerking – na afronding van de producten – door de stuurgroep worden geëvalueerd.
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