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Vpb-(vennootschapsbelasting)plicht bij stichtingen 
en verenigingen 
 
Drijft u een stichting of vereniging? Controleer dan, onder meer aan de hand van een onlangs 
verschenen uitleg van de staatssecretaris hierover, of uw entiteit vpb-plichtig is. Of, is uw 
entiteit niet vpb-plichtig, beoordeel dan of het raadzaam is om vrijwillig te kiezen voor vpb-
plicht. 

Stichtingen en verenigingen zijn vpb-plichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. 
Stichtingen en verenigingen worden verondersteld een onderneming te drijven als ze 
activiteiten verrichten waarmee ze 'in concurrentie treden' met belaste ondernemingen. 
Bedraagt de winst van dergelijke stichtingen en verenigingen niet meer dan € 15.000 op 
jaarbasis dan wel € 75.000 in het belastingjaar en de vier voorgaande jaren tezamen? Dan 
zijn ze alsnog vrijgesteld van vpb. 

Zit uw entiteit nog in de opstartfase en zijn er daarom nog geen vier voorgaande jaren? 
Volgens de staatssecretaris wordt in deze startjaren de winstgrens van € 75.000 dan 
tijdsevenredig berekend. Dat betekent dat volgens de staatssecretaris in jaar 1 de winstgrens 
€ 15.000 bedraagt, in jaar 2 € 30.000 tot aan in jaar 5 uiteindelijk € 75.000. 

Een rechter is het echter niet eens met de staatssecretaris. Volgens deze rechter moet de 
winstgrens van € 75.000 niet naar rato worden toegepast, maar is dit een absolute grens. Dit 
betekent dat ook in de startjaren 1 tot en met 4 de grens € 75.000 is. Deze wordt volgens 
deze rechter dus niet herrekend naar € 15.000 in jaar 1, € 30.000 in jaar 2 etcetera. Bij een 
winst van bijvoorbeeld € 30.000 in jaar 1 ontstaat dan volgens de staatssecretaris wel, maar 
volgens de rechtbank geen vpb-plicht. Hou dus in de gaten als dit bij u speelt. U kunt zich in 
voorkomende gevallen hierop beroepen. Houd er wel rekening mee dat tegen deze uitspraak 
waarschijnlijk hoger beroep wordt ingesteld. 

Is de stichting of vereniging vrijgesteld, dan kan de stichting of vereniging vrijwillig kiezen 
voor vpb-plicht. De vrijstelling blijft dan achterwege. Het loont de moeite om de 
belastingplicht van stichtingen en verenigingen steeds goed te beoordelen. Soms kan het 
namelijk verstandig zijn om voor vpb-plicht te opteren, bijvoorbeeld om een eindafrekening te 
voorkomen of om een verlies te kunnen verrekenen. Denk dan wel weer aan de 
vrijwilligersregeling!   

 

U ziet, het blijft altijd ‘maatwerk’! 
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