
Wet op de vennootschapsbelasting 1969  

 
Artikel 5  

1. Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel van bestuur onder daarbij te stellen voorwaarden van 
de belasting vrij te stellen:  

a. lichamen welker bezittingen uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit op de voet van de Natuurschoonwet 

1928 (Stb. 1989, 252) aangewezen landgoederen, welker werkzaamheden ten minste hoofdzakelijk bestaan 
uit de instandhouding van die landgoederen en welker overige werkzaamheden niet kunnen worden 

aangemerkt als het drijven van een onderneming;  
b. lichamen welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel stellen de verzorging van werknemers 

en gewezen werknemers bij invaliditeit en ouderdom en de verzorging van hun echtgenoten en gewezen 
echtgenoten, dan wel partners en gewezen partners en van hun kinderen en pleegkinderen die de leeftijd 

van 30 jaar nog niet hebben bereikt, een en ander door middel van pensioen krachtens een pensioenregeling 

of van uitkeringen krachtens een regeling voor vervroegde uittreding, behoudens voorzover zij voordelen 
behalen uit bij algemene maatregel van bestuur aangewezen werkzaamheden die niet rechtstreeks verband 

houden met het uitvoeren van bedoelde regelingen. 
c. lichamen welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend werkzaamheden verrichten welke bestaan uit:  

1°. het genezen, verplegen of verzorgen van zieken, kraamvrouwen, mensen met een verstandelijke of 

lichamelijke beperking, wezen of ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen; 
2°. het bieden van een passende werkzaamheid aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke 

beperking; dan wel 
3°. het verstrekken van kleine kredieten aan personen, behorende tot de economisch zwakke groepen van 

de bevolking;  
d. lichamen welke werkzaam zijn op het gebied van de landbouw, van de verzekering tegen schade op 

onderlinge grondslag of van de verzorging van uitvaarten, mits bij deze lichamen het streven naar winst, 

hetzij geheel ontbreekt, hetzij van bijkomstige betekenis is;  
e. ziekenhuisverplegingsfondsen en ziektekostenverzekeringsmaatschappijen, voor zover zij geen winst 

beogen of maken anders dan voor instellingen ten bate van de volksgezondheid;  
f. instellingen welke krachtens de wet zijn toegelaten of erkend als draagster van risico met betrekking tot 

publiekrechtelijk geregelde verzekeringen, uitsluitend of nagenoeg uitsluitend risico’s verzekeren krachtens 

de sociale-verzekeringswetten met uitzondering van de Zorgverzekeringswet en geen andere onderneming 
drijven dan een verzekeringsonderneming;  

g. lichamen welker werkzaamheid uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaat uit het in stand houden van 
openbare leeszalen en bibliotheken.  

 

2. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing op: 
a. naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en andere 

vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld waarin een werknemer of 
gewezen werknemer, zijn echtgenoot of partner, een van hun bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of 

in de tweede graad van de zijlijn, dan wel een van hun pleegkinderen al dan niet tezamen voor ten minste 
tien percent van het nominaal gestorte kapitaal, onmiddellijk of middellijk, aandeelhouder is; 

b. andere dan de onder a bedoelde lichamen waarvan de werkzaamheid hoofdzakelijk bestaat in de 

uitvoering van pensioenregelingen of van regelingen voor vervroegde uittreding van werknemers of 
gewezen werknemers van naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid of andere vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld 
waarin deze werknemers of gewezen werknemers, hun echtgenoten of partners, hun bloed- of 

aanverwanten in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn, dan wel hun pleegkinderen al dan niet 

tezamen voor ten minste tien percent van het nominaal gestorte kapitaal, onmiddellijk of middellijk, 
aandeelhouder zijn of op enig moment zijn geweest. 

 
3. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, wordt onder een pensioenregeling of een regeling 

voor vervroegde uittreding verstaan: 
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a. een zodanige regeling in de zin van artikel 1 van de Pensioenwet respectievelijk de wettelijke bepalingen 

betreffende de loonbelasting, dan wel een buitenlandse regeling welke daarmee naar aard en strekking 
overeenkomt; 

b. een pensioenregeling waaraan deelneming verplicht is op grond van de Wet verplichte deelneming in 
een bedrijfstakpensioenfonds 2000, de Wet op het notarisambt of de Wet verplichte 

beroepspensioenregeling. 

 
4. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt 

niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is voorgelegd. 
 

5. Voor de toepassing van het eerste lid, aanhef en onderdeel b, worden met werknemers gelijkgesteld: 
deelnemers aan een pensioenregeling als bedoeld in artikel 1.7, tweede lid, onderdeel b, van de Wet 

inkomstenbelasting 2001. 
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