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1. Inleiding 

Nederlandse overheidsondernemingen worden vanaf 1 januari 2016 in principe 

belastingplichtig voor de Nederlandse vennootschapsbelasting (Vpb). 

 

Op Prinsjesdag 2014 is dit in een wetsvoorstel opgenomen. Op 18 december 2014 heeft de 

Tweede Kamer het wetsvoorstel, met inbegrip van een motie en amendement, aangenomen. 

Op 26 mei 2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De wet beoogt een 

gelijk speelveld te creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. 

Daarmee wil het kabinet zo veel mogelijk ongewenste verstoringen van de concurrentie-

verhoudingen voorkomen.  

 

De wethouder heeft aan de raad toegezegd om de raad over de voortgang te informeren, met 

deze nota en de bijgevoegde notitie wordt hieraan invulling gegeven. 

 

2. Kernboodschap 

De gemeente Haarlem is volop bezig met de implementatie van de vennootschaps-

belastingplicht. Hoewel de wet is aangenomen, zijn nog niet alle kaders bekend. Belangrijke 

aanvullende notities over de uitgangspunten of waarderingsgrondslagen zijn of zeer recent 

(november) of nog niet beschikbaar. Hierdoor is het nog niet mogelijk om uitspraken te doen 

over de financiële impact die de vennootschapsbelastingplicht met zich meebrengt. De 

komende periode zullen de dossiers worden voltooid, zodat na de jaarrekening 2015 de 

uitgangspunten duidelijk zijn voor een goede waardering van de openingsbalans. Deze zijn 

essentieel voor de bepaling van het fiscale resultaat. Waar nodig zullen dossiers worden 

gereviewed of in het kader van de toezichtsrelatie met de Belastingdienst worden afgestemd.  

 

3. Consequenties 

Bij de Kadernota 2016 zal een eerste beeld van de financiële impact worden geschetst. 

 

4. Vervolg 

Bij de Kadernota 2016 zal ingegaan worden op de financiële consequenties die verbonden 

zijn aan de vennootschapsbelastingplicht. Er kan dan waarschijnlijk alleen een indicatie 

binnen een bepaalde bandbreedte worden aangegeven. De daadwerkelijke belastingdruk is 

afhankelijk van het gerealiseerde fiscale resultaat over 2016. Pas in 2017 zal aangifte over 

2016 gedaan moeten worden. De bepaling van dit resultaat zal afwijken van het “normale” 

resultaat omdat fiscale waarderingsgrondslagen wezenlijk anders zijn. Verder zijn wij mede 

afhankelijk van nadere uitwerking en richtlijnen van het Samenwerkingsverband 

Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SLVO) .  

In de notitie Vennootschapsbelastingplicht en de gemeente Haarlem (zie bijlage) wordt nader 

ingegaan op de betekenis van de vennootschapsbelastingplicht specifiek voor de gemeente 

Haarlem en op de stand van zaken rondom de implementatie. 

 

5. Bijlagen 

 -  Notitie Vennootschapsbelastingplicht en de gemeente Haarlem 
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