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Onderwerp: 

Vraag over de vennootschapsbelasting (vpb) vanuit de auditcommissie Oudewater 

Kennisnemen van : 

Het antwoord op de gestelde vraag. 

Inleiding: 

In de auditcommissie van 19 oktober 2017 werd de vraag gesteld of de verhuur van gemeentepanden 
onder de vennootschapsbelasting valt. Daarnaast was er in het portefeuillehoudersoverleg van 12 februari 
jongstleden de wens een opsomming te geven van activiteiten die vpb-plichtig zijn. In deze 
raadsinformatiebrief wordt een reactie gegeven op de vraag van de auditcommissie en de wens uit het pfh-
overleg. 

Kernboodschap: 

Vastgoed en de vpb 
Het uitgangspunt is dat eerst bepaald moet worden aan welke gemeentelijke activiteit vastgoed ge
ëtiketteerd moet worden. Zo worden bijvoorbeeld onderwijsgebouwen ge-etiketteerd aan het cluster 
onderwijs en sportaccommodaties aan het cluster sportaccommodaties. Deze clusters "kosten" de 
gemeente geld. Op grond van het winstcriterium zullen deze vastgoedobjecten zich niet kwalificeren als vpb 
onderneming. 

Een aantal vastgoedobjecten zal niet toe te delen zijn aan een specifiek gemeentelijk beleidsveld. Denk 
hierbij aan de verhuur van volkstuinen, woningen en andere niet strategische gronden en gebouwen. 
Wanneer de gemeente geen andere werkzaamheden verricht dan contractbeheer en het onderhoud dat 
een eigenaar gewoon is te doen, dan gedraagt de gemeente zich niet als ondernemer. De gemeente doet 
niet meer dan wat een belegger doet om het vastgoed in stand te houden. Er is dan volgens de 
jurisprudentie sprake van normaal vermogensbeheer en geen sprake van een onderneming. Zulk vastgoed 
valt buiten de vpb. 
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Voor één pand van de gemeente Oudewater dat niet aan een specifiek beleidscluster is toe te delen, vindt 
aanvullende dienstverlening plaats waardoor er geen sprake is van normaal vermogensbeheer. Hiervoor is 
aanvullend een fiscale winsttoets uitgevoerd waaruit naar voren komt dat er geen winst wordt gemaakt op 
de verhuur met aanvullend dienstbetoon aan derden. Hierdoor valt dit pand ook buiten de Vpb. 

Vpb-plichtiq 
De definitieve cijfers over het jaar 2017 zijn de basis voor het bepalen of er activiteiten zijn die 
vennootschapsbelastingplichtig zijn. Uit de analyse die in 2016 is uitgevoerd bleek dat er drie 
aandachtsgebieden zijn waarover de gemeente Oudewater mogelijk vpb moet afdragen. 
Dat zijn: 
1. de grondexploitatie; 
2. de verhuur stadskantoor; 
3. de begraafplaats. 

Ad 1) De grondexploitatie raakt de vpb want er wordt structurele winst behaald. Over 2017 moet het 
resultaat nog worden bepaald. In 2016 is echter aangifte gedaan dus dat zal over 2017 ook moeten 
gebeuren. 

Ad 2) De exploitatie van het verhuurde deel van het stadskantoor is zowel in 2016 als ook in 2017 niet 
winstgevend. 

Ad 3) De exploitatie van de begraafplaats is kostendekkend. In de voorgaande jaren was sprake van een 
kleine min. Over het jaar 2017 is er een kleine plus van circa C 1.000,-. Alleen als de plus structureel is 
raakt dit de vpb. Op basis van de analyse over voorgaande jaren is bepaald dat dit niet structureel is en 
daarom de vpb niet raakt. 

Wanneer de cijfers over 2017 definitief zijn, wordt bepaald wat het vpb beeld 2017 zal zijn. De verwachting 
is dat dit niet zal afwijken van het bovenstaande omdat er geen grote beleidswijzigingen hebben 
plaatsgevonden. 
Financiën 

De definitieve cijfers over het jaar 2017 zijn de basis voor het bepalen of er activiteiten zijn die 
vennootschapsbelastingplichtig zijn. 

Vervolg: 

Wanneer de cijfers over 2017 definitief zijn, wordt bepaald wat het vpb beeld 2017 zal zijn. 

Bijlagen: 

N.v.t. 
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De wnd. secretaris, 

ir. W.J. Tempel 
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