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BIJLAGE 3. OVERZICHT WEL/NIET COMPENSABELE ACTIVITEITEN 

Nr. Prestatie door gemeente Belast 

ondernemer 

Vrijgesteld 

ondernemer 

Overheids-

taak 

Niet- 

ondernemer 

A NA C NC  

  1 ophalen en verwerken huis-
vuil (incl. glas en tuinafval) 

  x    x   

  2 reinigen openbare straten   x    x   
  3 ophalen en verwerken 

bedrijfsafval 
x    x     

  4 verstrekken van en 
bemiddelen inzake krediet 

 x    x    

  5 uitgifte paspoort, identiteits-
kaart, rijbewijs, afschrift 
GBA, erkenningsakte, ge-
boorteaangifte, bewijs van 
in leven zijn, VIV, huwe-
lijksaangifte, voltrekken 
huwelijk 

  x    x   

  6 aanleg, reconstructie en 
onderhoud van gemeen-
schapsvoorzieningen 
(wegen, straten, pleinen en 
viaducten, en dergelijke) 

  x    x   

  7 voorbereiden/vaststellen 
bestemmingsplan/structuur-
plan 

  x    x   

  8 levering onroerende zaak en 
rechten waaraan deze zijn 
onderworpen jonger dan 2 
jaar na ingebruikname 

x    x     

 9 levering onroerende zaak en 
rechten waaraan deze zijn 
onderworpen 2 jaar of later 
na ingebruikname 

 x    x    

10 verlenen div. vergunningen 
waarvoor de bevoegdheid 
alleen bij de gemeente ligt 
(marktvergunning, bouwver-
gunning en dergelijke) 

  x    x   
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Nr. Prestatie door gemeente Belast 

ondernemer 

Vrijgesteld 

ondernemer 

Overheids-

taak 

Niet- 

ondernemer 

A NA C NC  

11 aanleg en onderhoud tuinen 
voor derden 

x    x     

12 gelegenheid geven tot kam-
peren 

x    x     

13 verhuur onroerende zaken 
aan BTW aftrekgerechtig-
den 

x    x     

14 verhuur onroerende zaken 
aan niet-BTW aftrekgerech-
tigden (bij. sportacc. aan 
verenigingen) 

 x    x    

15 verstrekken openbaar 
onderwijs 

  x     x  

16 exploitatie bibliotheek x    x     
17 exploitatie (fiets)stallingen x    x     
18 brandweer   x    x   
19 levering gas, water, elek-

triciteit en stoom 
x    x     

20 telecommunicatiediensten x    x     
21 vervoer van personen c.q. 

goederen 
x    x     

22 haven- en luchthaven-
diensten 

x    x     

23 levering van goederen ge-
produceerd voor de verkoop 

x    x     

24 toegang tot museum en 
tentoonstellingen 

x    x     

25  exploitatie commerciële 
beurzen 

x    x     

26 opslag goederen x    x     
27  verhuur marktkraam x    x     
28           
29 parkeren op de openbare 

weg 
  x    x   

30 parkeren in een parkeer-
garage 

x    x     

31 bescherming bevolking   x    x   
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Nr. Prestatie door gemeente Belast 

ondernemer 

Vrijgesteld 

ondernemer 

Overheids-

taak 

Niet- 

ondernemer 

A NA C NC  

32 exploitatie bedrijfskantine, 
bedrijfswinkel, coöperaties 
en soortgelijke instellingen 

x    x     

33 commerciële werkzaam-
heden van radio- en tele-
visiediensten 

x    x     

34 niet- commerciële werk-
zaamheden van radio- en 
televisiediensten 

 x    x    

35 muskusratten bestrijden   x    x   
36 ongedierte bestrijden x    x     
37 aanleg en onderhoud 

gemeentelijk riool 
  x    x   

38 openbare verlichting   x    x   
39  bouw- en woningtoezicht   x    x   
40 brandweer   x    x   
41 gladheidsbestrijding   x    x   
42 uitvoering geven aan de in 

hoofdstuk II, § 5 Overheids-
zorg, van de Wet op de 
lijkbezorging neergelegde 
taken van de burgemeester 

  x    x   

43 verlenen van het recht op 
een eigen graf 

 vrij o.g.v. 
goedkeuring 

   x    

44 verlenen van een begraaf-
recht 

 vrij o.g.v. 
goedkeuring 

   x    

45 algemeen bestuur gemeente   x    x   
46 veerdiensten x vrij o.g.v. 

goedkeuring1 

nee  x x1    

47  voor ieder gratis toeganke-
lijk festival 

   x   x   

48 gratis toegang verlenen tot 
kinderboerderij 

   x   x   

49 gelegenheid geven tot 
zwemmen, m.u.v. nr. 15 

x    x     

                                                 
1 bij keuze voor de vrijstelling geldt afzien van aftrek van voorbelasting 

 



Handreiking ten behoeve van de invoering van het BTW-compensatiefonds 44

 
Nr. Prestatie door gemeente Belast 

ondernemer 

Vrijgesteld 

ondernemer 

Overheids-

taak 

Niet- 

ondernemer 

A NA C NC  

50 uitvoeren van een bestem-
mings- of saneringsplan 

X    x     

51 aanleg en exploitatie 
vliegveld 

X    x     

52 aanleggen schutsluis   x    x   
53 schuldhulpverlening   x2       
54 o.g.v. de WVG betalen van 

een nota voor een door de 
aannemer aan een 
gehandicapte verrichte  
prestatie( bestaande uit de 
aanpassing van de woning) 

  x     x  

           
 
 
A = BTW-verrekening op aangifte (ondernemer BTW-belast) 
NA = BTW-niet verrekenbaar (ondernemer vrijgesteld) 
C = BTW compensatie (overheid en compensabele niet-ondernemer, niet-overheidstaken) 
NC = Geen BTW-compensatie (van compensatie uitgesloten publieke taken). 
 

                                                 
2 Brief 17-4-98, II Kamer 1997-1998, nr. 24 515, nr. 47 


