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Inleiding 
Vanwege een door de Eerste Kamer eind mei 2015 goedgekeurde nieuwe wet, worden gemeenten 
voor hun economische activiteiten vanaf 1 januari 2016 vennootschapsbelastingplichtig. In begroting en 
jaarrekening bent u hier al eerder over geïnformeerd. Afgelopen jaar is intern gestart met een 
invoeringstraject. Via deze raadsmededeling informeren wij u over de stand van zaken bij dit 
invoeringstraject. 
Bovendien vragen wij u uw eventuele wensen en bedenkingen uit te spreken ten aanzien van de 
oprichting van één of meer vennootschappen. 
Onderdeel van het invoeringstraject is het optimaliseren van de fiscale positie van de gemeente. Het is 
immers in het belang van onze burgers en bedrijven om als gemeente niet meer 
(vennootschaps)belasting te betalen dan noodzakelijk. Zo kijken wij met onze fiscaal adviseur naar het 
optimaal toerekenen van kosten aan onze economische activiteiten. Maar vanuit fiscaal oogpunt kan 
het ook wenselijk zijn activiteiten onder te brengen in één of meerdere aparte vennootschappen. 
Door in deze vennootschap ook verlieslatende activiteiten onder te brengen, wordt daarmee de VpB-
druk verlaagd. 
In deze raadsmededeling lichten wij de achtergronden hierbij toe. 
Op voorhand is het hierbij wenselijk twee zaken te benadrukken: 
1. Het moge duidelijk zijn dat wij als gemeente wegblijven van met het wettelijke kader strijdige 
oplossingen. Voor onze organisatie staat voorop dat wij ook op het fiscaalgebied willen voldoen aan de 
geldende wetten en regels. Wij dienen immers een betrouwbare, integere overheid te zijn. In het kader 
van onze open en transparante relatie met de Belastingdienst zijn wij inmiddels al het overleg met hun 
gestart over ons invoeringstraject. 
2. Het onderbrengen van activiteiten in aparte entiteiten betekent niet het daadwerkelijk op afstand 
zetten van deze activiteiten. Het gaat om vennootschappen die louter om fiscale redenen worden 
opgericht. Hierbij is het onze doelstelling de bedrijfsvoering en/of de organisatiestructuur niet te 
veranderen, tenzij dit niet anders kan vanwege jundische redenen. Het is denkbaar dat bij deze 
activiteiten wél politieke voorkeuren bestaan om ze daadwerkelijk op afstand te zetten, maar deze 
discussie zou ons inziens dan op een later moment gevoerd moeten worden. Het is nu zaak op tijd 
zorg te dragen voor de fiscale optimalisatie. De informatievoorziening aan uw raad inzake deze 
activiteiten zal uiteraard in de toekomst op een minimaal vergelijkbaar niveau blijven. 

Doel 
De gemeente moet in 2017 in staat zijn voor de belastingplichtige onderdelen de correcte informatie op 
te leveren voor de aangifte VpB, binnen een optimale fiscale structuur. 

Informatie 
Gemeenten hoeven op dit moment in het algemeen geen vennootschapsbelasting (VpB) te betalen. Dit 
geldt ook voor een groot deel van de andere overheidslichamen en niet-zelfstandige 
overheidsbedrijven. Al sinds 1956 worden alleen bepaalde expliciet vermelde activiteiten en een aantal 
met name genoemde overheidsondernemingen als belastingplichtig aangemerkt. Met zijn economische 
activiteiten kan de overheid echter in concurrentie treden met private bedrijven. Deze betalen wel VpB. 
Door de huidige wetgeving wordt gesteld dat er geen sprake is van een gelijk speelveld. 
Al vele jaren is dit onderwerp van politieke discussie. Medio 2013 heeft de Europese Commissie 
Nederland opgedragen om snel met wetgeving te komen. Hiermee zou de VpB-behandeling van 
overheidsondernemingen die economische activiteiten uitoefenen gelijkgetrokken moeten worden met 
die bij particuliere ondernemingen. 
Met Prinsjesdag 2014 heeft de regering het wetvoorstel 'Modernisering Vpb-plicht 
overheidsondernemingen' aangeboden aan de Tweede Kamer. Uiteindelijk is de wet op 26 mei 2015 
vastgesteld door de Eerste Kamer. Overheidsondernemingen zijn hiermee vanaf 1 januari 2016 
onderworpen aan de VpB, tenzij een vrijstelling van toepassing is. 



Enerzijds is vanwege het zeer krappe tijdschema sprake van een aanzienlijke tijdsdruk. Anderzijds is er 
landelijk nog veel onduidelijkheid over de toepassing van deze wet in de gemeentelijke praktijk. 
Belastingdienst, Ministerie van Financiën, VNG, IPO en Unie van Waterschappen zijn met elkaar in 
gesprek. Doel is te komen tot landelijke afspraken. Of deze er op alle terreinen zullen komen en of dit 
al voor 1 januari a.s. lukt, is zeer de vraag. 

Het voert te ver om hier uitvoerig in te gaan op de werking van de wet. Van belang is dat op basis van 
de wet per activiteit beoordeeld moet worden of met de uitoefening van de betreffende activiteit een 
onderneming in fiscale zin wordt gedreven. Indien dit laatste het geval is, kan mogelijk aanspraak 
gemaakt wordt op één van de door de wet geboden vrijstellingen. Zo is er een vrijstelling voor 
activiteiten die louter voor de eigen organisatie worden uitgevoerd. Ook geldt een vrijstelling voor de 
uitoefening van een eigen overheidstaak of opgedragen publiekrechtelijke taak, mits hiermee niet in 
concurrentie wordt getreden. Ook kan er sprake zijn van een vrijstelling bij een samenwerkingsverband 
tussen overheden, voor zover sprake is van de uitvoering van overheidsactiviteiten. Een en ander 
vraagt een goede analyse van de activiteiten. 

Sinds medio 2014 is onze gemeente actief bezig zich voor te bereiden op de nieuwe wet. Dit gebeurt 
met ondersteuning van een extern fiscaal adviesbureau. Eerst is gestart met een scholingstraject voor 
betrokken medewerkers. Daarna zijn alle activiteiten van de organisatie in kaart gebracht en 
geanalyseerd op basis van de wet. Dit is gebeurd op basis van de beslisboom die voortvloeit uit de wet. 
Op dit moment komen wij uit op een beperkt aantal potentieel VpB-plichtige activiteiten. Op basis van 
de gemeentelijke jaarrekeningcijfers 2014 is een zeer voorlopige fiscale vertaling gemaakt. Rekening 
houdend met een behoorlijk aantal vooronderstellingen en (dus) onzekerheden, is een potentieel risico 
gecalculeerd van maximaal € 1,75 miljoen per jaar. Hiervan heeft ca. € 750.000 betrekking op de 
grondexploitaties. Er van uitgaande dat dit binnen de grondexploitaties kan worden opgevangen 
resteert nog een maximaal risico van € 1 miljoen. Zoals hiervoor aangegeven zal het werkelijk 
verschuldigde bedrag aan VpB aanmerkelijk lager zijn omdat nog geen rekening is gehouden met een 
de fiscale kostentoerekening. Eind 2015 zal duidelijk worden welk bedrag aan verschuldigde VpB de 
gemeente Roosendaal rekening dient te houden. Bij de Kadernota 2017 zullen we uw raad hierover 
informeren. 
Vooral de volgende activiteiten leiden mogelijk tot een substantiële jaarlijkse VpB-last: 
1. Straatparkeren 
2. Grondexploitatie 
3. Vastgoed 
4. Verstrekte leningen 
Op het vlak van 'straat parkeren' is het nog wel de vraag of daadwerkelijk sprake is van een 
belastingplicht. Zo is misschien bij parkeren op straat sprake van de vrijstelling overheidstaken. Het 
risico op de overige activiteiten is beperkt en naar verwachting nog via relatief eenvoudige 
optimalisatieslagen verder te reduceren. 

Vooralsnog focussen wij ons op de activiteiten met een majeure risico. 

Vanwege het krappe tijdschema tot 1 januari a.s. alsmede de geschetste landelijke onzekerheid m.b.t. 
de uitvoering van de wet VpB, kan op dit moment nog niet met zekerheid aangegeven worden of 
daadwerkelijk overgegaan zal worden tot de oprichting van één of meerdere vennootschappen. 
Vooralsnog gaan wij hier wel vanuit. 
Evenmin is duidelijk welke activiteiten tezamen worden geclusterd in één vennootschap. Met de fiscaal 
adviseur kijken wij in de komende periode naar de meest optimale structuur. In de loop van december 
verwacht ons college een definitieve keuze te maken, zodat noodzakelijke stappen nog dit jaar gezet 
kunnen worden. 
Dit laatste is wenselijk, gelet op het aanzienlijke financiële belang dat er voor de gemeente mee is 
gemoeid. 
Het oprichten van één of meerdere nieuwe vennootschappen is een bevoegdheid van ons college. De 
oprichting van een vennootschap maakt het mogelijk om bepaalde activiteiten die VpB-plichtig zijn 
afzonderlijk, met een eigen administratie, in de vennootschap weg te zetten. 
Op grond van de Gemeentewet gebeurt dit niet anders dan nadat u als gemeenteraad in de 
gelegenheid bent gesteld om uw wensen en bedenkingen hierbij kenbaar te maken. Deze mogelijkheid 
leggen we nu aan u voor, om nog voldoende tijd te hebben in 2015 om daadwerkelijk tot de oprichting 
van een vennootschap over te gaan. Benadrukt moet worden dat het gaat om puur administratieve 
vennootschappen die louter een fiscale grondslag kennen. In deze vennootschappen zal geen eigen 
beleidsvorming plaatsvinden. 



Bedrijfsvoering en/of organisatiestructuur veranderen wij verder niet, tenzij dit niet anders kan vanwege 
juridische redenen. Besluitvorming vindt plaats overeenkomstig het reguliere gemeentelijke 
besluitvormingsproces en de activiteiten zullen op de normale wijze betrokken worden in onze 
gemeentelijke planning- en controlcyclus. Indien wij daadwerkelijk overgaan tot de inrichting van één of 
meerdere vennootschappen houden wij uiteraard rekening met de eerder door u gestelde kaders. 

Vervolg (procedure) 
Wij zullen de komende maanden de volgende stappen te zetten: 
1) Afstemmen van onze vraagpunten en standpunten met de Belastingdienst. Landelijk wordt 
weliswaar gestreefd naar gezamenlijke afspraken, maar of dit daadwerkelijk (op tijd) lukt, is de vraag. 
Bovendien zijn altijd de specifieke feiten en omstandigheden bepalend voor het uiteindelijke standpunt 
van de Belastingdienst. Hoewel van groot belang voor de verdere uitwerking van onze VpB-positie, is 
het de vraag in welke mate e.e.a. op korte termijn tot meer duidelijkheid leidt. Toch zal deze stap gezet 
moeten worden. De Belastingdienst staat overigens zeer open voor het aangaan van dit gesprek. 
2) Kostenoptimalisatie: nagaan of alle relevante kosten worden toegerekend aan de betreffende 
activiteit. De fiscale kostentoerekening kan afwijken van hetgeen in de huidige boekhouding normaal is. 
Hiervan kan optimaal gebruik worden gemaakt. 
3) Bezien of activiteiten afgezonderd kunnen worden in aparte administratieve entiteiten/ 
vennootschappen. Door in deze vennootschap ook verlieslatende activiteiten onder te brengen, wordt 
daarmee de VpB-druk verlaagd. Hierbij is het niet noodzakelijk dat deze activiteiten naar hun aard een 
relatie met elkaar hebben. 

De invoering van de nieuwe Vpb-wetgeving brengt een aanzienlijke toename van de administratieve 
lasten met zich mee. Er zal in de toekomst naast de gebruikelijke jaarrekening ook een fiscale 
jaarrekening moeten worden opgesteld. Hiertoe dient een fiscale administratie te worden gevoerd voor 
VpB-plichtige activiteiten. 

Wij stellen u in de gelegenheid uiterlijk 30 november 2015 uw wensen en bedenkingen ten aanzien van 
het bovenstaande kenbaar te maken. 
Uiteraard informeren wij uw raad indien wij daadwerkelijk overgaan tot de opnchting van één of 
meerdere (administratieve) vennootschappen. 

Afsluit ing en ondertekening 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 7 De secretaris, 
R. Kleijnen 



Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal 

Gelet op de artikelen 160 en 169 van de Gemeentewet 

Besluiten tot: 

1. Het oprichten van één of meerdere vennootschappen in verband met de uitvoering 
van de Wet uitvoering Wet Vennootschapbelasting. 

Roosendaal, 
27 oktober 2015. 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 

De secretaris, De burgemeester, 
R. Kleijnen mr. J.M.L. Niederer 


