
 

 

Vennootschapsbelasting voor overheden  
 
Op 18 december 2014 heeft de Tweede Kamer de Wet modernisering vennootschapsbelasting voor 

overheidsondernemingen aangenomen. Indien de Eerste Kamer de wet ook goedkeurt – vermoedelijk in het 

eerste kwartaal van 2015 – treedt de wet in werking vanaf 1 januari 2016.  

 

Volgens deze wet moeten overheden die winst of structureel overschotten behalen met activiteiten die 

concurreren met de markt, vanaf 1 januari 2016 in principe vennootschapsbelasting betalen. De wet brengt 

veel veranderingen voor overheden met zich mee. Overheden krijgen te maken met nieuwe fiscale 

verplichtingen en met administratieve lasten. Om deze uitvoeringslasten te beperken en om een basis voor 

rechtszekerheid te bieden, starten het Ministerie van Financiën/de Belastingdienst, de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) 

een samenwerking. Staatssecretaris Wiebes heeft al diverse malen verwezen naar deze samenwerking. Tijd 

voor meer achtergrond! 

 

Waar richt de samenwerking zich op? 

Naast rechtszekerheid vinden zowel de Belastingdienst als de koepels (VNG, IPO en UvW) vertrouwen één van 

de belangrijkste pijlers in de samenwerking . Vertrouwen dat overheden  in staat zijn om een goede aangifte in 

te dienen én vertrouwen dat de Belastingdienst de aangifte binnen redelijke tijd behandelt en afdoet.   

 

Om dit te kunnen bereiken, werken de partijen begin 2015 fiscale vraagstukken rondom het ondernemerschap 

uit: wanneer drijft een overheid een onderneming? Wanneer concurreert een overheid nu precies met de 

markt? Ook thema’s als het grondbedrijf, het parkeren, de samenwerkingsverbanden, de openingsbalans en 

de winstbepaling zullen worden behandeld.  

 

Daarnaast is er een stroomschema gemaakt om te toetsen of er sprake is van een ondernemingactiviteit. Deze 

is gisteren aangeboden aan de Tweede Kamer. Naast de fiscale inhoud richt de samenwerking zich op het 

creëren van concrete handvatten om te komen tot een juiste aangifte. Doel is om het alle partijen zo makkelijk 

mogelijk te maken.  

 

Uitbreiding samenwerking? 

De UvW, VNG en het IPO zijn de eerste partijen die  in gesprek zijn met het Ministerie van Financiën en de 

Belastingdienst. Echter, niet alle potentiële belastingplichtige overheidsondernemingen zijn vertegenwoordigd 

via deze koepels. Aangezien het verbreden van het draagvlak en een gelijk speelveld grote prioriteit heeft, zal 

ook overleg met andere partijen worden opgestart. Mogelijk zullen zij bij de samenwerking aansluiten.  

 

En hoe verder? 
In het eerste kwartaal volgend jaar wordt de wet behandeld in de Eerste Kamer. Naar verwachting zal in 2016 

de wet in werking treden. Staat u al in de startblokken? 

 

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief. Dat kan! Stuur uw reactie op naar Wendy Hensbergen 

(w.hensbergen@minfin.nl). 

 

 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/brieven/2014/12/18/stroomschema.html

