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Geachte heer/mevrouw,

Op 16 oktober 2014 eindigt de termijn voor indiening van de schriftelijke inbreng over het wetsvoorstel
modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Kamerstukken 34003).
Naast enkele technische punten (opgenomen in een bijlage) willen we in verband hiermee nog een
aantal punten onder uw aandacht brengen. Dit zijn

1. het wínstoogmerk;

2. de kwalificatie van overheidstaken;

3. de samenwerkingsverbandvrijstel ling;

4. de grondbedrijven;

5. de administratieve lasten en de financiële gevolgen voor gemeenten.
Deze punten zijn terug te voeren op onze vijf ijkpunten, die wij hebben genoemd in onze brief van 4
april 2013 (ons kenmerk ECGF/U201300422) en in onze reactie van 26 mei 2014 op het
consultatiewetsvoorstel (ons kenmerk ECFE/U201401067). U hebt daarvan een afschrift ontvangen.
Wat wij toen in onze reactie hebben geschreven over de administratieve lasten/regeldruk, de essentie
van de gemeente als overheid, de samenwerkingsvormen en het meer aansluiten bij de
mogelijkheden die de Europese staatssteunregels bieden, blijft onverkort gelden. Voorkomen moet
worden dat het wetsvoorstel leidt tot een veelomvattende administratieve operatie waarvan de kosten
bij de meeste overheidsondernemingen al gauw hoger zijn dan de belasting waar het bij die
ondernemingen om kan gaan.

Ten opzichte van het consultatiewetsvoorstel van april 2014 zijn in het nu voorliggende wetsvoorstel
belangrijke verbeteringen aangebracht.

Met de keuze voor de ondernemingsvariant is voldaan aan ons ijkpunt dat gemeenten zelf moeten
kunnen (blijven) bepalen in welke (rechts)vorm zij een bepaalde activíteit uitvoeren. Er is gehoor
gegeven aan ons pleidooi om de positieve en negatieve resultaten van (directe) gemeentelijke



ondernemingen te salderen. De samenwerkingsverbandvrijstelling is vereenvoudigd en lijkt een iets

breder toepassingsbereik te hebben. Ook is de praktijk gediend met de volledige winstvrijstelling voor

activiteiten tussen een gemeente en een eigen BV.

De subjectieve vrijstelling voor zeehavens is gehandhaafd, omdat onduidelijkheid bestaat over de

invloed van de belastingplicht op hun internationale concurrentiepositie. Daarmee wordt recht gedaan

aan de uitkomsten van het in onze opdracht door PricewaterhouseCoopers uitgevoerde onderzoek

naar de internationale fiscale positie van onder meer zeehavenbedrijven. Het onderzoeksrapport

hebben wij u bij brief van 2 april20'14 (ons kenmerk 8CFE1U201400707) doen toekomen.

Het wetsvoorstel bevat echter ook nog veel onduidelijkheden, die terug te voeren zijn op de hierboven

genoemde vijf aandachtspunten.

1. Het winstoogmerk
Wil sprake zijn van een (overheids)onderneming voor de vennootschapsbelasting, dan moet onder

andere sprake zijn van een winstoogmerk. Een winstoogmerk wordt aanwezig geacht als structurele

overschotten worden behaald. ls sprake van structureel verlieslatende activiteiten, dan wordt aan het

criterium niet voldaan en is geen sprake van een onderneming. Als door de jaren heen met de

activiteiten zowel positieve als negatieve resultaten worden behaald, maar per saldo een positief

resultaat, dan wordt aan hetwinstoogmerkcriterium voldaan, indien een particulier een bescheiden

bestaan ervan zou kunnen leiden.

Meestal zal een gemeente activiteiten tegen of onder kostprijs aanbieden, bijvoorbeeld omdat zij die

activiteiten wil stimuleren of maatschappelijk gewenst vindt. Dat is een beslissing die de

gemeenteraad als zodanig neemt, dat wil zeggen deze beslissing vindt plaats in het niet-

ondernemingsdeel van de gemeente. De memorie van toelichting noemt het voorbeeld van het

gemeentelijkezwembad (Kamerstukken 34003, nr.3, pag. 15). Erhoeftdan geen prijscorrectie naar

'marktprijs' plaats te vinden. De fiscaal relevante opbrengst wordt bepaald op basis van de werkelijk
gehanteerde toegangsprijs. Als daarmee structureel geen overschotten worden behaald, is geen

sprake van een onderneming, ook alwordt in concurrentie getreden. Wij onderschrijven dit volledig.

Over daadwerkelijk verlieslatende activiteiten kan geen winstbelasting verschuldigd zijn.

Een belangrijke vraag natuurlrlk is of de feitelijke prijsstelling geoorloofd is. Maar die vraag wordt

beheerst door de Mededingingswet. En dan is er met de interpretatie in het voorbeeld - anders dan

sommige belastingadviseurs ter discussie menen te moeten stellen - niets mis. Het in rekening

brengen van de integrale kostprijs zou integendeel betekenen dat de bezoekers van het zwembad

worden 'weggedeclareerd', waarna het einde oefening is tot en met het schoolzwemmen aan toe. Dat

zou maatschappelijk uiteraard een slechte zaakztjn.
ln een andere passage in de memorie van toelichting, dat gaat over het winststreven (paragraaf

4.1.2.3, pag. 13), wordt gesteld:

'Als de publiekrechtelijke rechtspersoon activiteiten verricht voor individuele derden, waarvoor geen

externe vergoedingen worden ontvangen, of waarvoor vanuit fiscale optiek een niet-

kostendekkende vergoeding wordt ontvangen, ligt het voor de hand om aan te nemen dat met deze

activiteiten in zijn algemeenheid geen structurele overschotten worden behaald. Een winstoogmerk

wordt dan niet aangenomen.'



Vragen

1.1.Kan een beslissing van de gemeente in haar rolals overheid om een niet-kostendekkende

vergoeding te vragen worden geschaard onder de categorie'waarvoor vanuit fiscale optiek een

niet-kostendekkende vergoeding wordt ontvangen'?

1.2 Kan door het kabinet expliciet worden aangegeven dat een door de gemeente gehanteerde

prijsstelling die - in afwijking van de markt - op of onder kostprijs is gelegen, in alle gevallen

(waarin geen sprake is van een gelieerde verhouding met de betreffende afnemer) niet voor de

vennootschapsbelasting gecorrigeerd wordt of dient te worden?

1.3. Als dat niet voor alle onder 1.2 bedoelde gevallen zou gelden, geldt dit dan wel voor alle gevallen

die als algemeen belang zijn te duiden?

2. De kwalificatie van overheidstaken
Als een gemeente met een bepaalde activiteit door de 'ondernemingspoort' komt, dan kan nog een

vrijstelling gelden als sprake is van de uitoefening van een overheidstaak of een publiekrechtelijke

bevoegdheid, tenzij in concurrentie wordt getreden. Wat een overheidstaak is, laat het wetsvoorstel

open. lndien een taak bij (Grond)wet is opgelegd, is in ieder geval sprake van een overheidstaak.

Maar als de wetgever vindt dat iets een overheidstaak is, waarom zou dezelfde wetgever dan vinden

dat de uitoefening van die taak tot vennootschapsbelastingplicht kan leiden?

Wij hebben op 9 juli 2014 een aanzet voor een nieÞlimitatieve, dvnamische lUst met (gemeentelijke)

overheidstaken en publiekrechtelijke bevoegdheden met vermelding van de wettelijke bepalingen

waarop deze berusten, en diensten van algemeen (economisch) belang aan de Staatssecretaris van

Financiën gestuurd. Een afschrift van deze lijst hebben wij voor de volledigheid als bijlage bijgevoegd

ln aanvulling daarop kan bij de categorie 'cultuur' ook nog gedacht worden aan centra voor de

kunsten, muziekscholen en muziekpodia. Wij vinden dat de in de lijst opgenomen activiteiten niet

zouden moeten leiden tot belastingplicht.

De memorie van toelichting noemt een aantal voorbeelden (paragraaf 4.2.2, pag. 18119), die mogelijk

zijn ontleend aan genoemde lijst. Als activiteiten waarmee mogelijk overschotten worden behaald en

dus sprake kan zijn van een onderneming in fiscaalrechtelijke zin, noemt de memorie van toelichting:

- de afgifte van identiteitsbewijzen;

- het voltrekken van huwelijken;

- de afgifte van vergunningen en ontheffingen;

- het innen van marktgelden;

- het innen van parkeerbelasting voor parkeren op de openbare weg.

Voor zover er met deze activiteiten niet in concurrentie wordt getreden met private partijen vindt de

'overheidstakenvrijstelling' in beginsel van rechtswege toepassing, aldus de memorie van toelichting.

Wij vinden dit te vrijblijvend. Deze activiteiten betreffen exclusieve gemeentelijke bevoegdheden, die

wat ons betreft niet eens door de 'ondernemingspoort' komen. Dat voorkomt ook dat gemeenten de

fiscale administratieve verplichtingen hebben. Daarbij tekenen wij nog het volgende aan

De memorie van toelichting noemt in dit verband ook nog artikel 229b van de Gemeentewet, dat een

'winstverbod' voor gemeenten inhoudt bij retributieheffing (onder andere leges en marktgelden). Op

grond van artikel 25¡, lid 3, van de Mededingingswet ('Wet markt en overheid') moet voor het bepalen

van de integrale kostprijs voor de kosten van de financiering met eigen vermogen een bedrag in

aanmerking worden genomen dat niet lager is dan de kosten die in het normale handelsverkeer

gebruikelijk zijn voor de financiering van ondernemingen. Deze vergoeding voor de inzet van het eigen

vermogen wordt bij de vennootschapsbelasting tot de winst gerekend. Dit kan toch niet de bedoeling



zijn. Uniformering van het kostenbegrip is daarom wenselijk, bijvoorbeeld door afstemming van artikel

9, lid 1, onderdeel f, van de Wet op de vennootschapsbelastingl969 (vaste renteaftrek voor

ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen) op artikel2Si, derde lid, Mededingingswet. ln
het wetsvoorstel vervalt genoemd artikel 9, lid 1, onderdeel f.

Gemeenten kunnen alleen parkeerbelastingen heffen in het kader van de parkeerregulering voor het
parkeren op voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten (artikel 225

Gemeentewet). Dat heeft ook te maken met het beheer van de openbare ruimte dat aan de
gemeenten is toebedeeld. Dat gemeenten hiermee opbrengsten (positieve resultaten) behalen, is naar

zijn aard de bedoeling van het heffen van belasting, nog daargelaten de vraag welke kosten de
gemeenten allemaal aan de activiteit kan toerekenen.

Maar dit zou veel te ver gaan. Het kan bijvoorbeeld toch ook niet de bedoeling zijn dat het Ministerie

van Financiën vennootschapsbelastingplichtig is voor het heffen van motorrijtuigenbelasting? Ook

daarbij wordt een bedrag aan een derde gevraagd voor registratie dan wel (de aanvang van) het
gebruik van de openbare weg en worden opbrengsten gegenereerd. Niet anders dan bij het

straatparkeren. Maar doorgeredeneerd in de lijn van de memorie van toelichting komt het bij het

ministerie tot heffing van vennootschapsbelasting over deze autobelasting (N.8. de kosten van aanleg

en onderhoud van wegen komen ten laste van een ander ministerie). Toepassing van schema 1 op

pag. 14 van de memorie van toelichting lijkt inderdaad te leiden tot deze belastingplicht. Maar heffing

van vennootschapsbelasting past gewoon niet omdat dit louter een activiteit is van de overheid als

zodanig. Overigens zou de opbrengst van parkeervergunningen voor inwoners naar onze mening niet

onder de vennootschapsbelasting vallen omdat sprake is van vermogensbeheer.

Andere voorbeelden:

- Gemeenten verstrekken vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook leningen,

bijvoorbeeld aan andere overheden, aan burgers ter voorkoming van schuldsanering, aan

doorstartende ondernemers, voor energiebesparende producten ten behoeve van burgers. Valt
het verstrekken van dit soort leningen, waarin het bankwezen doorgaans geen commercieel

belang ziet, onder de belastingplicht?

Naar onze mening zou dat niet zo moeten zijn, net zo min als de Staat

vennootschapsbelastingplichtig zou worden voor de in rekening gebrachte belastingrente. Dit nog

los van de omstandigheid dat gemeenten bij dergelijke sociale leningen normaal gesproken niet

uit de kosten komen (anders dan de Staat bij de belastingrente).

Nog ter vergelijking: het door de Minister voor Wonen en Rijksdienst verstrekken van leningen aan

verhuurders voor energiebesparende renovaties tegen een lage rente (nieuwsbericht

Rijksoverheid 3 oktober 2014) kan toch niet leiden tot belastingplicht, omdat potentieel in

concurrentie wordt getreden met banken/kredietverstrekkers die deze leningen nu niet

aanbieden?

Vragen

2.1.|s regulering of het heffen en invorderen van belastingen een ondernemingsactiviteit, of meer in

het algemeen: is het wenselijk dat bij de uitoefening van een door de wetgever opgedragen

overheidstaak of publiekrechtelijke bevoegdheid sprake kan zijn van een ondernemingsactiviteit?

2.2.Zoja, wanneer en in hoeverre is de wetgeving die het gemeentelijk handelen bepaalt en beperkt

van invloed op de omvang van de winst?



2.3. Kunt u er - ter beperking van de administratieve lasten - b¡ het kabinet op aandringen spoedig
meer duidelijkheid te geven over welke overheidstaken, publiekrechtelijke bevoegdheden, dan wel
diensten van algemeen (economisch) belang in ieder geval niet tot belastingplicht leiden, door
deze te benoemen:

a. bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur; of
b. in of als bijlage bij de nota naar aanleiding van het verslag?

3. De samenwerkingsverbandvrijstelling
Ten opzichte van het consultatiewetsvoorstel is de samenwerkingsverbandvrijstelling vereenvoudigd

en lijkt deze een ruimer toepassingsbereik te hebben. Wel hebben wij nog enkele vragen over de

toepassing van de verdeelsleutels voor de kosten ten laste van de participanten. Het wetsvoorstel eist
dat naar evenredigheid van de afname van de activiteiten wordt bijgedragen in de kosten van het

samenwerkingsverband. Terecht is het kabinet van mening dat aan deze voorwaarde is voldaan als
het samenwerkingsverband kwalificeert als een gemeenschappelijke regeling in de zin van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (memorie van toelichting, pag. 22). Dat lijkt ons reëel, omdat geen

enkele gemeente bewust Sinterklaas is voor andere gemeenten. Maar dat geldt ook voor

dienstverleningsovereenkomsten die gemeenten met andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke

overheidslichamen sluiten in het kader van de uitoefening van een overheidstaak (daaronder

begrepen de ondersteunende diensten die voor de uitvoering van die taak nodig zijn). Als gemeenten

samenwerken is het belangrijkste doel continuïteit, kwaliteit, risicobeperking en kostenreductie. Het
aanbestedingsrecht veronderstelt bij samenwerking geen concurrentieverstoring, zolang er sprake is
van quasi-inbesteding conform de daarvoor in de rechtspraak ontwikkelde regels. De modernisering
van de vennootschapsbelasting moet de samenwerking tussen gemeenten niet frustreren, zeker niet
als op grond van het aanbestedingsrecht concurrentieverstoring niet aan de orde is.

Vragen

3.1. Bent u met ons van mening dat bij dienstverleningsovereenkomsten tussen publiekrechtelijke of
privaatrechtelijke overheidslichamen in het kader van de uitoefening van een overheidstaak en

waarbij louter sprake is van een doorberekening van de kosten, er geen sprake is van een
onderneming en dientengevolge niet aan belastingplicht wordt toegekomen?

3.2.2o ja, wilt u deze verduidelijking aan het kabinet vragen?

3.3.2o nee, kunnen dan in voorkomend geval dienstverleningsovereenkomsten als

samenwerkingsverband in dezin van hetvoorgestelde artikelSe, lid 1, onderc, ten eerste,
worden opgevat?

3.4 Mogen we ervan uitgaan dat als een samenwerkingsverband kwalificeert als een

gemeenschappelijke regeling in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen er verder geen

toets plaatsvindt naar de wijze waarop de participanten in de kosten bijdragen?

3.5.2o nee, kwalificeert bijvoorbeeld het inwonertal als verdeelsleutel?

4. De grondbedrijven

ln onze reactie op het consultatiewetsvoorstel hebben wij aandacht gevraagd voor de positie van
gemeentelijke grondbedrijven. Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting die nu voorliggen
besteden geen aandacht aan de grondbedrijven. Wij vinden dit vreemd, omdat het wetsvoorstel op de
grondbedrijven naar onze inschatting de meeste impact heeft. De afbakening van de

ondernemerssfeer en 'normaal vermogensbeheer' in combinatie met de vrijstelling voor



overheidstaken, maakt de fiscale positie van het grondbedrijf zeer complex. Vergelijk de in de bijlage
brj onze reactie op het consultatiewetsvoorstel opgenomen casus grondbedrijf.

Gemeenten hebben de afgelopen jaren enorme verliezen geleden op hun grondposities. Uit oogpunt
van zorgvuldig bestuur hebben veel gemeenten hierop - op kosten van de gemeenschap - vele
miljoenen afgeboekt (conform de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten (BBV)). De vraag die bij dit wetsvoorstel nu opkomt is hoe met deze problematiek moet
worden omgegaan.

De eerste vraag die gesteld moet worden is of er überhaupt sprake is van een onderneming ingeval er
sprake is van structureel verlieslatende activiteiten. Wij zijn van mening dat dat niet het geval is en dat
om die reden er helemaal niet toegekomen wordt aan het opstellen van een openingsbalans. Ook als
sprake is van wisselende resultaten (het ene jaar positief en het andere jaar negatief), is er volgens
ons alleen sprake van belastingplicht als daarvan een 'bescheiden bestaan' kan worden gevoerd.
Dit kan ertoe leiden dat een grondbedrijf pas in de jaren na 2016 belastingplichtig wordt. Aan het
opstellen van een openingsbalans komt de gemeente in dat geval ook pas later toe.

Als uiteindelijk toch geconcludeerd wordt tot de aanwezigheid van een onderneming, komt de vraag
op of de afgewaardeerde gronden (die nog niet in een operationele grondexploitatie zijn genomen) al

tot de onderneming moeten worden gerekend Deze dienen naar onze mening daarbuiten te blijven tot
het moment dat zij in een operationele grondexploitatie worden ingebracht. De inbreng geschiedt dan
tegen de waarde die op dat moment geldt (en die kan dan hoger liggen dan de 'afgewaardeerde'

waarde).

Voorbeeld

Gemeente X heeft voor € 16 miljoen gronden aangekocht en daarop maar € 4 miljoen terugverdiend.
Het tekort bedraagt dus € 12 miljoen. Door de slechte economische vooruitzichten heeft de gemeente
daarvan de helft afgeschreven. De waarde bedraagt € 6 miljoen.
De eerste vraag die gesteld moet worden is of er sprake is van een onderneming. Als de slechte
economische vooruitzichten voortduren (geen positieve resultaten te behalen), dan zijn wrj van mening
dat er nog geen belastingplicht ontstaat (en derhalve nog geen openingsbalans). Als de vooruitzichten
beter zijn, komt de onderneming in beeld. Op de openingsbalans worden de gronden opgenomen. Dit
natuurlijk voor zover zij tot de operationele grondexploitatie gaan behoren. Ditzal naar onze mening
dienen te gebeuren tegen de waarde op dat moment. Als de gemeente de gronden in 2016 voor € 7
miljoen kan verkopen, zal de waarde op dat niveau liggen en komt de gemeente niet aan belasting
betalen toe (verkoopprijs ligt op het niveau van de waarde op de openingsbalans).

Als onze interpretatie van het wetsvoorstel onjuist is, het grondbedrijf per 1 januari 2016 als
onderneming wordt aangemerkt en ook de niet in exploitatie genomen gronden onderdeel uitmaken
van die onderneming, werkt het voorbeeld anders uit.

Stel dat de waarde van € 6 miljoen als waarde per 1 januari 2016 op de openingsbalans moet worden
opgenomen. Als de gemeente de gronden in 2016 voor€ 7 miljoen verkoopt, is haarwinst€ I miljoen
(vennootschapsbelasting € 0,25 miljoen), tenvijl ze ten opzichte van de historische kostprijs per saldo
€5 miljoen (€16-l-4-l-7 miljoen)verlies lUdt. Wijvinden datoverdeze'winst'geen
vennootschapsbelasting moet worden betaald en bepleiten daarom overgangsrecht voor
grondbedrijven.



Vragen

4.1 . Wilt u er bij het kabinet op aandringen om voor gevallen als het geschetste voorbeeld aan te
geven of hij het met het gestelde eens is? De gemeenten zijn erbij gebaat dat er op dit punt

helderheid komt.

4.2. Als dit niet het geval is, wilt u er dan bij het kabinet op aandringen in het wetsvoorstel

overgangsrecht voor grondbedrijven op te nemen? Bijvoorbeeld:

a. overgangsrecht op grond waarvan gemeenten ervoor kunnen kiezen om - bijvoorbeeld bij

verkoop binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de wetswijziging - op de fiscale

openingsbalans de grond alsnog op de verkoopprijs te waarderen; of
b. overgangsrecht om toekomstige opbrengsten te mogen verrekenen met de feitelijke kosten

die de gemeente voor een grondproject maakte; of
c. overgangsrecht bestaande in een verliesvereveningsfaciliteit die mede de jaren voorafgaand

aan de fiscale openingsbalans omvat (bijvoorbeeld vijf jaar terug).

5. De administratieve lasten en de financiële gevolgen voor gemeenten

ln het wetsvoorstel zijn de vrijstellingen voor interne diensten, overheidstaken, samenwerking en

quasi-inbesteding vormgegeven als objectvrijstellingen (winstvrijstellingen). Dat betekent dat als

overheden/gemeenten in eerste instantie door de 'ondernemingspoort' komen en zij wel voor een van

deze vrijstellingen in aanmerking komen, zij toch belastingplichtig zijn en aan de fiscale

administratieve verplichtingen moeten voldoen. Het'belastingplichtig, tenzij'dat in de memorie van

toelichting als uitgangspunt wordt genoemd, geldt dus niet. Dat geldt alleen voor de subjectieve

vrijstellingen.

Wij gaan ervan uit dat over die fiscale administratieve verplichtingen werkbare afspraken met de

Belastingdienst zijn te maken als duidelijk is dat gemeenten geen winst maken. Anders leidt het

wetsvoorstel alleen maar tot extra administratie die verder nergens toe leidt. ln het Bestuurlijk overleg

financiële verhoudingen van 10 september 2014 is daarom een raamafspraak opgesteld om te komen

tot een effectieve en efficiënte werkwijze met als doel de administratieve lasten zoveel mogelijk te

beperken.

De administratieve lasten zijn in de memorie van toelichting geraamd op structureel€ 6,5 miljoen voor
5.000 entiteiten (pag. 31) ln 2015 zou het gaan om € 7,3 miljoen Wij denken dat deze ramingen

(veel) te laag zijn, want deze betekenen dat structureel € 1.300 en incidenteel € 1.460 per entiteit

wordt gerekend. Gemeenten die zelf de fiscale expertise niet hebben (het merendeel), zullen een

externe adviseur inschakelen. Voor genoemde bedragen van € 1.300 en € I 460 is die dan voor nog

geen dag beschikbaar.

De memorie van toelichting gaat voorbij aan de eenmalige administratieve lasten

(implementatiekosten). Naar onze mening zijn die gigantisch. Wij merken hierbij op dat de

energiebedrijven en woningcorporaties - ondernemingen met een overzichtelijke, homogene

activiteitenportefeuille, die in het recente verleden vennootschapsbelastingplichtig werden - ruim zes
jaar hebben gedaan over het opstellen van een fiscale openingsbalans. De fiscale waardering van

activa en passiva van overheidsondernemingen en de toerekening van kosten aan deze

ondernemingen heeft nu eenmaal veel voeten in de aarde.

Wij beseffen dat het kwantificeren van de structurele en incidentele administratieve lasten een lastige

opgave is Meer duidelijkheid daarover is nodig. Een eerste globale inschatting leidt tot een raming

van de structurele administratieve lasten voor gemeenten en haar ondernemingen op ca. € 13 miljoen



([ca.400gemeentenxSuurx€100]+[4.000entiteitenx16uurx€200)].Maarditiseerdereen
onderschatting, ook gezien in het licht van de omstandigheid dat de Belastingdienst structureel€ 6,6
miljoen nodig heeft alleen maar om overleg te voeren en de aangiften te controleren (memorie van

toelichting, pag. 32). De overlegkosten aan de kant van de overheidsondernemingen z¡n ten minste

even hoog als bij de Belastingdienst en de administratieve organisatie rond het vezamelen van alle
gegevens door de aangifte kost natuurlijk veel meer tijd dan het nakijken daarvan.

De incidentele administratieve lasten schatten wij nu globaalop ca. € 80 miljoen ([ca, 400 gemeenten

x 400 uur x € '100 interne kostenl + [ca. 4.000 entiteiten x 80 uur x € 200 externe kosten]).

De memorie van toelichting zwijgt over de wijze waarop gemeenten gecompenseerd worden voor de
extra financiële lasten of hoe zlj deze moeten opvangen. Wij pleiten voor een passende compensatie
voor gemeenten (budgettaire neutraliteit), temeer daar het wetsvoorstel niet beoogt om geld van

andere overheden over te hevelen naar het Rijk. Als geen adequate compensatie plaatsvindt, kan het
niet anders dan dat de lokale lasten zullen stijgen.

Vragen

5.1 . Wilt u btj het kabinet meer duidelijkheid afdwingen over de structurele en incidentele

administratieve lasten?

5.2. Wilt u bij het kabinet afdwingen dat gemeenten worden gecompenseerd voor de structurele en

incidentele administratieve lasten, zodat de invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor

overheidsondernemingen voor gemeenten budgettair neutraal verloopt?

5.3. Wilt u bij het kabinet erop aandringen dat naast de compensatie voor de administratieve lasten, de
belastingplicht zelf voor gemeenten budgettair neutraal uitwerkt, bijvoorbeeld door verdeling van

de van gemeenten verkregen extra opbrengst vennootschapsbelasting via de algemene uitkering
gemeentefonds?

Tot slot
Wij verzoeken u deze brief bij uw schriftelijke inbreng te betrekken. lndien u naar aanleiding van deze

brief behoefte heeft aan een mondelinge toelichting, kunt u contact opnemen met onze senior

adviseur public affairs, de heer Eric de Rijk, telefoonnummer 070-3738352.

Een kopie van deze brief hebben wij gezonden aan de Staatssecretaris van Financiën.

Hoogachtend,

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

drs C.J.G.M. de Vet

Lid directieraad
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Bijlage 1 bij VNG-brief van 10 oktober 2014, kenmerk ECFE/U2014001894

Enkele technische punten bij het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht
overheidsondernemingen

Er kan voor worden gekozen om vrijstellingen buiten toepassing te laten. Volgens het

voorgestelde artikel 8e, zesde lid, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 gaat het om een

keuze van de gemeente voor alle activiteiten en alle vrijstellingen. Op pag. 16 van de memorie

van toelichting wordt gesproken over toepassing van een vrijstelling. Maar de tekst van de

bepaling laat daarvoor geen ruimte. Een keuzemogelijkheid alleen voor de gemeente als geheel is

veel te beperkt. Wat voor het ene gemeentelijke bedrijf (bijvoorbeeld het reinigingsbedrijf) een

logische keuze is, hoeft dat voor het andere bedrijf (bijvoorbeeld het ingenieursbureau) niet te zijn.

Een keuze per onderneming of zelfstandig onderdeel van een onderneming is gewenst. Dit zou

dan door moeten werken naar artikel 8f, tweede lid.

Een keuzemogelijkheid alleen voor de gemeente als geheel zou betekenen dat om fiscale

redenen moet worden overwogen activiteiten buiten de gemeente te plaatsen. En dat is

uitdrukkelijk niet de bedoeling.

2. Zo'n keuze werkt voor vijf jaar en voor veelvouden daarvan (artikel 8e, vijfde lid). Dat is wel heel

erg lang. En omstandigheden kunnen wijzigen. Wij zien niet in wat er tegen een keuze per jaar is

Een gemeente heeft geen belang brjjojo-gedrag. En er kan door het totaalwinstconcept

(afrekening bij sfeerovergangen) niets tussen wal en schip vallen.

3. Structureel verlieslatende activiteiten vormen geen onderneming en hun verliezen blijven dus

buiten beschouwing. Wij vragen ons af hoe dit uitwerkt als zo'n verlieslatende activiteit een

onderdeel vormt van een grotere organisatie van kapitaal en arbeid waarin ook activiteiten zitten

waarmee mogelijk uit de kosten wordt gekomen. Neem het voorbeeld van het sportbedrijf.

Daaronder vallen tal van activiteiten, waar slechts bij uitzondering een positieve uitkomst kan

worden genoteerd; de meeste activiteiten zijn structureel verlieslatend. Ander voorbeeld is

gezondheidszorg waarbij de burgers meestal om niet worden geholpen, maar waarbij voor

sommige activiteiten een vergoeding wordt gevraagd. Naar onze mening zou het saldo relevant

moeten zijn voor de vraag of de organisatie fiscaal winst maakt.

4. Door de objectvrijstelling hoeft een '100%-gemeentelijke BV die alleen voor de gemeente werkt,

geen fiscale winst- en verliesrekening te maken. Op grond van de wetssystematiek zal die BV wel

aangifte moeten doen. Dat is niet zinvol. Een beschikking geen aanslag bij voorbaat lijkt hier

praktisch.



5. Als ten laste van een gemeente dividendbelasting is ingehouden, wordt die thans op verzoek

teruggegeven (artikel 10, eerste lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965). Die bepaling lijkt

niet meer van toepassing als de gemeente aan de vennootschapsbelasting wordt ondenruorpen.

Dit zou betekenen dat de gemeente langdurig moet wachten op verrekening van de ingehouden

dividendbelasting bij de aanslag vennootschapsbelasting. Dat is naar onze mening niet gewenst.

De afzonderlijke teruggaafmogelijkheid van dividendbelasting zou moeten gelden voor zover de

rechtspersoon niet aan dividendbelasting is onderworpen. Het lijkt overigens goed voor verbonden

situaties (zeker de 100%-BV die dividend aan de gemeente uitkeert) een inhoudingsvrijstelling te

regelen. Bij dit punt zijn we er uiteraard vanuit gegaan dat de aandelen niet tot het fiscale

ondernemingsvermogen van de gemeente behoren.

6. Voor de overdrachtsbelasting geldt een vrijstelling voor de verkrijging van een onroerende zaak bij

interne reorganisatie (artikel 15, eerste lid, onderdeel h, van de Wet belastingen van

rechtsverkeer; uitgewerkt in artikel 5b van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer).

Deze vrijstelling moet van overeenkomstige toepassing worden als door de invoering van de

vennootschapsbelastingplicht van (directe) overheidsondernemingen gemeenten hun

economische activiteiten gaan reorganiseren en daarbij overdracht van onroerende zaken tussen
gelieerde rechtspersonen plaatsvindt. Een en ander moet al met ingang van 1 januari20l5 gaan

gelden, aangezien de praktijk ernaar zal streven eventuele reorganisaties vanwege de

belastingplicht te doen plaatsvinden voordat die van toepassing wordt.
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Vereniging van
Nederlandse Gemeenten

Bijlage 2 bijVNG-brief van 10 oktober 2014, kenmerk ECFE/U2O14001894

Aanzet voor een niet-limitatieve, dynamische lijst van overheidstaken,
publiekrechtelijke bevoegdheden of diensten van algemeen (economisch)
belang die gemeenten uitvoeren of ondersteunen, en die worden vrijgesteld
van vennootschapsbelasting
(aanvulling op VNG-brief ECFE/U201401059 - Modernisering
vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (26 mei 2014)

Het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht voor overheidsondernemingen wordt als volgt

gewijzigd.l

Aan artikel 4 wordt, onder nummering van de bestaande tekst met 1, een tweede lid toegevoegd,

luidende:

2. B¡ of krachtens algemene maatregel van bestuur worden activiteiten aangewezen die niet als het

drijven van een onderneming worden aangemerkt.

ln een algemene maatregel van bestuur wordt onderstaande lijst opgenomen en wordt bepaald dat

deze bij ministeriële regeling kan worden aangevuld of gewijzigd.

Activiteiten als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de wet zijn:2

t ln ons oorspronkelijke document stond een voorstel tot wijziging van het consultatiewetsvoorstel. Wij

hebben dit nu vervangen door een voorstel tot wijziging van het thans voorliggende wetsvoorstel,

Kamerstukken 34003, nr. 2.

'Wi¡ hebben bij het samenstellen van de lijst geen rekening gehouden met al bestaande vrijstellingen

in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.



Activiteiten

Publiekszaken

OT/PB/
DAB / DAEB /
NEDAB

wettelijke grondslag

Registratie persoonsgegevens

Verstrekking attestatie de vita

Verstrekking akten burgerlijke stand

Voltrekken huwelij ken/registraties

partnerschap

Behandeling aanvragen en afgifte

rijbewijzen

Behandeling aanvragen en afgifte

reisdocu m enten/identiteitskaart

OT / NEDAB

OT / NEDAB

Art. 1.4 lid 1 Wet basisregistratie

personen

Art. 1:19k BW

Art. 1:23b BW

Art. 1:63 BW

Wet rechten burgerlijke stand

Legesbesluit akten burgerlijke

stand

OT / NEDAB

OT / NEDAB

Artt. 111, lid 5 en 6 / 113 I 116 I 117

Wegenverkeerswet 1994

Arft.27-29, 104a I 104b Reglement

rijbewijzen

Artt. 2 I 7 I 26 I 40 Paspoortwet

Verstrekkingen uit basisregistratie personen OT / NEDAB

en andere registraties/vastgoedinformatie

Art. 1.5 lid 2 Wet basisregistratie

personen

Artt. 5 / 9 Wet kenbaarheid

publiekrechtelijke beperkingen

Artl.2 I 32 Wet basisregistratie

adressen en gebouwen

Art.27 Wegenwet

Art. 6 lid 3 Monumentenwet 1988

Artt. 141 I 189-20l Gemeentewet

Art. 30 Wet justitiële en

strafuorderlijke gegevens

Regeling leges en afdracht

vergoeding afgifte verklaring

omtrent het gedrag voor natuurlijke

personen en rechtspersonen

Diverse wetgeving

Kieswet

Art. 149 Gemeentewet

(landelijk: Wet correctief

referendum (KST 301 74-A)

Wet raadgevend referendum (KST

30372-A))

Verstrekken van bestuursstukken

(vergaderstukken, vergaderverslagen,

begrotingen, jaarrekeningen gemeente of

haar diensten)

ln behandeling nemen aanvragen

verklaringen omtrent het gedrag

Behandeling meldingen/aanvragen voor

vergunningen of ontheffrngen

Organiseren van verkiezingen

Organiseren van referenda

PB / NEDAB

OT/PB/
NEDAB

OT / NEDAB

OT / NEDAB

OT / NEDAB

2



Activiteiten OT / PB / wettelijke grondslag
DAB / DAEB /
NEDAB

Openbare orde en veiligheid
Handhaving openbare orde en veiligheid OT / NEDAB Artt. 1491149a, 151a-151c I

154a1154b I

172-176a Gemeentewet

Arl.142 Wetboek van

Strafvordering

Artt. 2 l¡d 1 onder a I 9l 10 / 25 Wet

veiligheidsregio's

Buitengewone opsporingsa mbtenaren ín

dienst van gemeenten

Brandweerzorg

OT/PB

OT / DAB

Brandbestrijding

Beperking en -bestrijding gevaar anders

dan bij brand

Ram penbestrijding en crisisbeheersing

Geneeskundige hulpverlening

GGD / GHOR

Ambulancevervoer

Meldkamer

Algemene infectieziektebestrijding

Wegen en water
Verkeers- en vervoersbeleid

Beheer en onderhoud van wegen

Artt. 10 onder g / 35 Wet

veiligheidsregio's

Art. 6 Wet publieke gezondheid

Artt. I / 16 Planwet verkeer en

vervoer

Artt. 15 / 16 Wegenwet

Art. 2 Wegenverkeerswet 1994

Brandpreventie (voorlichting en controle) OT / DAEB Artt. 3 lid I onder a / 10 ondera Um

d / 25 Wet veiligheidsregio's

Artt. 3 lid 1 onder a / 10 onder e /
25 Wet veiligheidsregio's

Art.3lidlonderbWet
veiligheidsregio's

Art.2lidlonderbWet
veiligheidsregio's

Art.2lidlondercWet
veiligheidsregio's

Artt. 2 lid 1 onder c I I I 10 onderf
Wet veilig heidsregio's

Art. 14 Wet publieke gezondheid

Artt. 2 lid 1 onder c / 9 / 10 Wet

veiligheidsregio's

Artt.4 l6 Tijdelijke wet

ambulancezorg (Regionale

Am bulancevoorzienin g)

OT / NEDAB

OT / NEDAB

OT / NEDAB

OT / DAB

OT / DAB

OT / DAEB

OT / DAB

OT / DAB

OT / NEDAB

OT / DAEB
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Activiteiten

Verkeersveiligheid (borden en strepen) /
handhaving verkeersvoorschriften

Openbaar vervoer plusregio's Amsterdam,

Rotterdam, Den Haag (en Utrecht)

Parkeerbeheer

wettelijke grondslag

Artl. 2 I 2a I 16 / 18 lid 1 onder d

Wegenverkeerswet 1994

(wvw1994)

Beslu it administratieve bepalingen

inzake het wegverkeer (BABW)

Hoofdstuk lll Reglement

verkeersregels en verkeerstekens

r990 (RVV1990)

Wet administratiefrechtelijke

handhaving verkeersvoorschriften

(wAHV)

Art. 16 Planwet verkeer en vervoer

Artt. 20 I 221 63a / 63c Wet
personenvervoer 2000

OT/PB/
DAB / DAEB /
NEDAB

OT / NEDAB

o1 tPBt
DAEB

OT / DAEB

Havenbeheer

veiligheid en controle

Parkeren op straat (incl. fiets/bromfiets) / OT / DAB

parkeerbelasting /
parkeercontrole

Artt. 2 en 18 lid 1 onder d

wM/t/1994,

BABW

artt. 24-27 / 65 lid 3 / 87 RVV1990

Att.225 I 234 1235 Gemeentewet

Besluit gemeentelijke

parkeerbelastingen

WAHV

Richtlijn 2005/65/EG

Havenbeveiligingswet

Scheepvaartverkeerswet

Art.40 lid 2 Binnenvaartwet

Art. 149 / 156lid 31172
Gemeentewet

Art. 149 Gemeentewet

OT / NEDAB

ontwikkeling en exploitatie

Waterbedrijf

Onderwijs
Openbaar ondenruijs

OT/NEDAB (Artt.2 1 3 1 11/ 15) Drinkwaterwet

OT/PB Ar1.23lid 4 Grondwet

Art. 47 Wet op het primair onderwijs

Art. 1 / 42a I 42b Wet op het

voortgezet onderwijs

Art. 91 Wet op het primair onderwijs

Art. 76b Wet op het voortgezet

onderwijs

4
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Activiteiten

Verhuur of medegebruik

ondenruijshuisvesting

Leerlingenvervoer

Door andere overheden dan Rijk bekostigd

onderwijs

OT/PB/
DAB / DAEB /
NEDAB

wettelijke grondslag

PB / DAEB Artt. 107 / 108 Wet op het primair

onderwijs

OT / DAEB Art. 4 Wet op het primair onderuvijs

Art. 4 Wet op het voortgezet

onderwijs

OT / PB Artt. 134 lid 2, 140-141 Wet op het

pnmarr onderwijs

Artt. 969 / 96h Wet op het

voortgezet onderwijs

Art. 166 Wet op het primair

onderwijs

Art. 1.1 .1 I 2.3.3 I 2.3.4 I 8.1.2 lid 2

Wet educatie en beroepsonderwijs

DAEB

DAEB

Art. 1 18h Wet op het voortgezet

ondenruijs

Art. 8.3.2 Wet educatie en

beroepsonderwijs

OT / DAEB

Voor- en vroegschoolse educatie

Volwasseneducatie in openbare instelling

Verstrekken educatiebijdragen

Vorm ings- en ontwikkelingswerk

Natuur- en milieueducatie

Bestrrjding voortijdig schoolverlaten OT

Maatschappelijke en soc¡ale

dienstverlening
Decentralisaties in sociaal domein

Werk en inkomen

Bijstand en sociale dienst

Sociale werkvoorziening /
dagbesteding / reïntegratie

Wet werk en bijstand (Wwb)

Wet werk en

arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

I nvoerin gswet Participatiewet (KST

33161-A)

ldem

PB / DAEB

OT / DAEB

Schuldhulpverlening

Jeugdzorg

(centrum voorjeugd en gezin)

OT / DAEB

OT/PB

(Art. 3) Wet gemeentelijke

schuldhulpverlening

Wet maatschappelijke

ondersteuning

Jeugdwet (KST 33684-A)

Artt. 1.45 I 1.46 I 1.65 Wet

kinderopvang en kwaliteitseisen

peuterspeelzalen

Kinderopvang

(aanvragen/registratie/handhaving)

5
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Activiteiten

Peuterspeelzalen

(aanvragen/registratie/handhaving)

Voor- en vroegschoolse educatie

(zorg voor voldoende aanbod;

subsidieverlening)

Maatschappelijke ondersteuning

Ondersteuning zelfredzaa mheid en

advies

Begeleiding (incl. dagbesteding)

Collectief aanvullend vervoer /
gehandicaptenvervoer

Kortdurend verblijf (resprjtzorg) OT

Cliëntondersteuning

lnloop GGZ

Beschermd wonen

Opvang

Samenwerking met andere gemeenten

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en

kindermishandeling

Verwerking en verstrekking

persoonsgegevens in kader van Wmo

Sociaal-cultureel werk

Gezondheidszorg

OT / PB / wettelijke grondslag

DAB / DAEB /
NEDAB

Aril.2.2 I 2j9 I 2.23 Wet

kinderopvang en kwaliteit

peuterspeelzalen

Art. 1 / 166 Wet op het primair

onderwijs

Artt. 1.1 I 2.1 Wet kinderopvang en

kwaliteit peuterspeelzalen

(Art. 2.1.1) Wet maatschappelijke

ondersteuning (KST 33841 -A)

OT

OT

Art. 1.2.1 onder a Wet

maatschappelijke ondersteunin g

(KST 33841-A)

Art. 1.2.1 onder b Wet

maatschappelijke ondersteuning

(KST 33841-A)

Aú. 1.2.1 onder c Wet

maatschappelijke ondersteuning

(KST 33841-A)

Art. 2.6.1 Wet maatschappelijke

ondersteuning (KST 33841 -A)

Art. 4.1.1 Wet maatschappelijke

ondersteuning (KST 33841 -A)

Art. 5.1 .1 I 5.1.2 Wet

maatschappelijke ondersteuning

(KST 33841-A)

OT

OT

OT

ôr

OT

OT

PB

DAEB

Coördinatie publieke gezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg

Ouderengezondheidszorg

Art. 2 Wet publieke gezondheid

Art. 5 Wet publieke gezondheid

Art. 5a Wet publieke gezondheid

OT

OT

OT

Algemene infectieziektebestrijding OT Art. 6 Wet publieke gezondheid

Art. 14 Wet publieke gezondheid

Artt. 2 l¡d 1 onder c I I I 10 onderf
Wet veiligheidsregio's

Artt. 1.61 / 1.62 Wet kinderopvang

en kwaliteit peuterspeelzalen
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Activiteiten

Ambulancevervoer

Verpleeginrichtingen

Lijkbezorging

OT / DAB

OT/PB/
DAB / DAEB /
NEDAB

DAEB

wettelijke grondslag

Artt. 2 lid I onder c / 9 / 10 Wet

veiligheidsregio's

Artt. 4 / 6 Tijdelijke wet

ambulancezorg (Regionale

Ambulancevoorziening)

Lijkschouwin g/verklaring van overlijden

Verlof tot begraving of crematie

Zorg voor lijkschouwing of lijkbezorging

als niemand anders daarin voorziet

Gemeentelijke begraafplaats

Gemeentelijk crematorium

PB Artt. 3 / 4 / 12 Wet op de

lijkbezorging

OT / NEDAB Art. 11 Wet op de lijkbezorging

\rt.21Wet op de lijkbezorgingOT

OT

PB

DAB

Gultuur, sport en groen

Bibliotheken

Art. 33 Wet op de lijkbezorging

Artt. 51 / 56 Wet op de lijkbezorging

Wet op het specifiek cultuurbeleid

Artt. 4 / 6 Wet stelsel openbare

bibliotheekvoorzieningen (KST

33846-A)

Musea

Schouwburgen

Exploitatie sporthal

Exploitatie sportvelden

Exploitatie zwembad

Openbaar groen

Openluchtrecreatie

Archiefdienst

DAEB

OT

Artt. 1 17 / 136 Wet op het primair

onderwijs

Artt. 76r / 76s Wet op het

voortgezet onderwijs

ldem

ldem

Art. 124 Grondwet

Art. 108 Gemeentewet

Artt. 3 / 30 Archiefwet 1995

Milieu, reiniging en riolering

Omgevingsdienst / Uitvoering milieutaken Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht

Wet milieubeheer

Artt. 1 0.21 110.22 Wet milieubeheer

Art. 15.33 Wet milieubeheer

Art. 10.25 Wet milieubeheer

Afualbeheer

Ophalen huishoudelijke afvalstoffen

OT/PB
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Activiteiten

Milieustraat

Verwerken huishoudelijke afualstoffen

Waterbeheer / riolering

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Vergunningverlening

Ruimtelijke ordening

wettelijke grondslag

4111. 10.22 lid 1 onder b I 10.27 I
10.28 Wet milieubeheer

Artt. 15.33 jo. 1.1 Wet milieubeheer

Art. 10.33 Wet milieubeheer

Artt. 3.4 / 3.5 / 3.6 Watenruet

Art.228a Gemeentewet

Diverse wetten, waaronder Wet

algemene bepalingen

omgevingsrecht

(Artt. 2.1 I 3.1 I 4.1 lid 2, 4.3, lid 2,

3.30-3.32) Wet ruimtelijke ordening

Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht

OT/PB/
DAB / DAEB /

NEDAB

OT / DAEB

OT / NEDAB

OT/PB/
NEDAB

Planvorming

Ontwikkeling en constructie /
grondexploitatie

Volkshuisvesting

Gemeentelijke voorzieningen in het

belang van de volkshuisvesting

Woonruimteverdeling

Aanschrijvingen

Handhaving en toezicht

OT / DAEB Artt. 70c / 75 Woningwet

OT / DAEB

OT

PB

OT / NEDAB

Art. 80a Woningwet

Artt. 3.30-3.32, 3.36a/3.36b Wet

ruimtelijke ordening

Art. 1 Onteigeningswet

Art. 2 Wet voorkeursrecht

gemeenten

Afdeling 6.4 Wet ruimtelijke

ordening

Art.22lid 2 Grondwet

Huisvestingswet

Artt. 12d ev. Woningwet

OT / NEDAB Art.7 .1 Wet ruimtelijke ordening

Economische zaken

Markt(gelden)

Financiering en algemene
dekkingsmiddelen

PB Artt. 160 lid 1 onder h I 229

Gemeentewet

Belastingheffing en invordering OT / NEDAB Artt. 216 1231 1232 Gemeentewet

Artt. 1, lid 2 I 30 Wet waardering

onroerende zaken

Aril.2 l2a Wet financiering

decentrale overheden

Uitvoering Wet waardering onroerende OT / NEDAB

zaken
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Activiteiten

Gaiàntste ling

Overig

OT / PB / wettelijke grondslag

DAB / DAEB /
NEDAB

ln bèwaring nemen en vèrkoop overdracht

om niet of vernietiging van gevonden zaken

en dieren

Bewaring opgeslagen zaken bij toepassing

bestuursdwang en verkoop, overdracht om

niet of vernietiging hiervan

Arlt.2 I 2a Wet financiering

decentrale overheden

Artt. 5-11 Boek 5 Burgerlijk

Wetboek

Artt. 5:29 / 5:30 Algemene wet

bestuursrecht

PB / DAEB

OT/PB

OT/PB

OT = overheidstaak
pg = publiekrechtelijke bevoegdheid

DAB = dienst van algemeen belang

DAEB = dienst van algemeen economisch belang

NEDAB = niet economísche dienst van algemeen belang
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