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HOGE RAAD SCHEPT DUIDELIJKHEID OVER VPB-
VRIJSTELLING VOOR STICHTINGEN EN 

VERENIGINGEN 

Op 21 januari 2022 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan ten aanzien 
van de toepassing van de winstgrens van €  75.000 voor nieuwe stichtingen en 

verenigingen. De uitspraak biedt openingen voor een ruimere toepassing van de VPB-
vrijstelling voor recent opgerichte of nog op te richten stichtingen en verenigingen.  

INTRODUCTIE 

Ten aanzien van stichtingen en verenigingen die minder dan vijf 

jaar bestaan was het tot op heden niet duidelijk hoe de grens van 

hooguit € 75.000 winst (over de laatste vijf jaren) moest worden 

toegepast. In de onderhavige zaak waren ook de inspecteur, de 

rechtbank, het hof én de advocaat-generaal ("A-G") het niet met 

elkaar eens. Op 21 januari jl. heeft de Hoge Raad uitsluitsel gegeven: 

de grens van € 75.000 is een absolute grens, hoeft niet pro rata te 

worden toegepast en voor het bepalen van deze grens wordt 

alleen gekeken naar het huidige jaar en voorgaande jaren. 

 
DE SUBJECTIEVE VRIJSTELLING 

Per 1 januari 2012 is met ingang van de zogeheten Geefwet een 

vernieuwde bepaling omtrent de subjectieve vrijstelling 

opgenomen in artikel 6 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 

1969 (hierna: "Wet VPB"). De vrijstelling geldt voor alle in artikel 2, 

eerste lid, onderdeel e en artikel 3, tweede lid van de Wet VPB 

genoemde lichamen, zoals stichtingen, verenigingen en 

kerkgenootschappen. In beginsel zijn al deze lichamen (hierna 

spreken wij gemakshalve enkel over stichtingen) belastingplichtig 

voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover zij een 

onderneming drijven. 

Indien een stichting niet meer winst maakt dan de winstgrenzen 

uit artikel 6, is zij vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De 

winstgrenzen zijn als volgt: 

1. eerste winstgrens: niet meer dan € 15.000 winst in een jaar. 

2. tweede winstgrens: niet meer dan € 75.000 winst in het 

betreffende jaar en de vier daaraan voorafgaande jaren 

gezamenlijk. Lijdt de stichting of de vereniging in enig jaar een 

verlies, dan telt dat als een jaarwinst van nihil. 

Met andere woorden, een stichting is vrijgesteld indien de 

jaarwinst niet meer bedraagt dan € 15.000 óf de winst in het 

huidige en de voorgaande vier boekjaren niet meer bedraagt dan € 

75.000. 

 
 

DE CASUS:  DE TWEEDE WINSTGRENS  

De casus betrof een vereniging die in haar eerste drie jaren 

achtereenvolgens een winst behaalde van (afgerond) € 10.000 en 

twee maal € 30.000, in totaal derhalve € 70.000. De vereniging stelt 

dat zij onder de tweede winstgrens (€ 75.000) is gebleven en dus is 

vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De inspecteur stelt (in lijn 

met de visie van de Staatssecretaris) dat de tweede winstgrens pro 

rata moet worden toegepast omdat de vereniging nog geen vijf jaar 

bestaat, zijnde drie vijfde van € 75.000, oftewel € 45.000. De 

vereniging zou in dat geval de grens overschrijden.  

De rechtbank komt tot het oordeel dat de tweede winstgrens 

absoluut is, en niet pro rata dient te worden toegepast. Het hof 

komt echter tot een heel andere toepassing, welke nog strenger 

lijkt dan die van de inspecteur. Volgens het hof kan een lichaam 

dat nog geen vijf jaren bestaat niet aan het vereiste van ‘vier 

daaraan voorafgaande jaren’ voldoen, en is de € 75.000-grens in 

het geheel niet van toepassing als de vereniging nog geen vijf jaar 

oud is. In deze redenering blijft voor de vereniging enkel de eerste 

winstgrens over, welke zij in jaar twee en drie overschrijdt.  

De A-G concludeert weer anders. Hij stelt dat geen sprake is van 

belastingplicht zolang de winst in de eerste vijf jaren onder de € 

75.000 blijft. Is de winst op enig moment hoger, dan ontstaat (met 

terugwerkende kracht) een belastingplicht voor ieder jaar dat ook  

mailto:info@hvkstevens.com


 

Prins Bernhardplein 200   |   1097 JB Amsterdam   |   +31 (0)20 76 30 900   |   info@hvkstevens.com   |   www.hvkstevens.com 

de eerste winstgrens is overschreden. Indien een stichting binnen 

vijf jaar na oprichting wordt ontbonden, kan volgens hem 

(vergelijkbaar aan de redenering van het hof) de tweede 

winstgrens niet worden toegepast en geldt voor alle jaren slechts 

de eerste winstgrens. 

 
DE HOGE RAAD IN ZIJN ARREST VAN 21 JANUARI 2022 

De Hoge Raad is het niet eens met de A-G en gaat dus niet mee 

zijn uitwerking van artikel 6 Wet VPB zoals hierboven beschreven. 

De Hoge Raad sluit bij zijn oordeel het meest aan bij de rechtbank 

en is van mening dat in het geval dat nog geen vijf jaar na 

oprichting (of aanvang van de ondernemingsactiviteiten) zijn 

verstreken: 

• de tweede winstgrens van € 75.000 wél van toepassing is; en 

• de tweede winstgrens niet pro rata hoeft te worden 

berekend; en 

• voor de vaststelling van de tweede winstgrens uitsluitend 

gekeken dient te worden naar de winst van het lichaam in 

het jaar zelf en in de voorafgaande jaren. 

 
PRAKTISCHE GEVOLGEN 

Allereerst is het voor de praktijk fijn dat er eindelijk duidelijkheid 

is over dit onderwerp. 

Uit het arrest volgt dat de vrijstelling uit artikel 6 Wet VPB ruim 

kan worden toegepast bij nieuwe stichtingen. Samengevat beslist 

de Hoge Raad dat een stichting in haar eerste vijf 

(ondernemings)jaren is vrijgesteld van winstbelasting zolang de 

jaarwinst niet meer bedraagt dan € 15.000, en de totale winst niet 

meer dan € 75.000. Indien in enig van de eerste vijf jaren de tweede 

winstgrens wordt bereikt, kan dit niet tot gevolg hebben dat de 

vrijstelling uit eerdere jaren wordt teruggenomen.  

Dit zorgt er ten eerste voor dat er geen onzekerheid hoeft te 

blijven bestaan over het wel of niet verschuldigd zijn van 

winstbelasting over eerdere jaren. Tevens kan dit leiden tot een 

ruime winstvrijstelling, bijvoorbeeld bij een winst tot ten hoogste 

€ 75.000 in het eerste (ondernemings)jaar, gevolgd door een winst 

van maximaal € 15.000 in de jaren daarna. 

 
TOT SLOT 

De uitspraak biedt een opening voor ruimere toepassingen van de 

vrijstelling voor nieuw opgerichte of op te richten stichtingen en 

andere in artikel 6 genoemde lichamen. Wat ons betreft is het 

raadzaam contact op te nemen met uw adviseur om te kijken wat 

de uitspraak voor uw organisatie betekent. Uiteraard helpen de 

specialisten van HVK Stevens u daar graag bij. 

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE: 

 

 

 

 

 

 

 

JIMMY ESKENS 

+ 31 (0) 6 10 35 26 97 

j.eskens@hvkstevens.com 

 

REMCO KEIJ 

+ 31 (0) 6 10 29 69 87  

r.keij@hvkstevens.com 

 

WILBERT VAN VLIET 

+ 31 (0) 6 12 22 66 34 

w.vanvliet@hvkstevens.com 
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