
 

 

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

 

Fractie: D66 

Onderwerp: Wet Markt en Overheid 

 

 

 Overheidsorganisaties (economische activiteiten) moeten straks vennootschapsbelasting 
betalen. Kan de gemeente zich daarop voorbereiden? Hoe? En gebeurt dat al? 

 

 

Vraag 1.: De gemeentelijke organisatie is bezig met de voorbereidingen (o.a. plan van 

aanpak) gericht op de begroting 2016 waar rekening moet worden gehouden met de 

gevolgen van de vennootschapsbelasting overheidsbedrijven. 

 

 

 In hoeverre heeft mogelijke uitbreiding van wat er onder 'overheidsorganisaties' valt, invloed 
op het vaststellen van de economische activiteiten van de gemeente? 

 

Vraag 2.  In het kader van de Wet Markt en Overheid zijn de door de overheid alsmede 

de door overheidsbedrijven voorgebracht economische activiteiten relevant. De 

vaststelling of een activiteit van de gemeente een economische activiteit is in de zin van 

de Wet Markt en Overheid ligt op de weg van de gemeente. Onder een economische 

activiteit wordt iedere activiteit verstaan die bestaat uit het aanbieden van een goed of 

dienst op een markt, dat wil zeggen in concurrentie met ondernemingen. De nationale 

wetgeving creëert geen eigen definitie van het begrip economische activiteit maar volgt 

de Europeesrechtelijke jurisprudentie. In artikel 25 g van de Mededingingswet wordt 

aangegeven wat onder een overheidsbedrijf moet worden verstaan. Deze combinatie van 

deze wetsbepaling en de Europeesrechtelijke jurisprudentie ter zake maakt het mogelijk 

om vrij nauwkeurig het bereik van de Wet Markt en Overheid op dit punt af te bakenen.  

Medio april 2014 is het concept wetsvoorstel  "modernisering 

vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen" gepubliceerd. Met dit 

voorstel geeft de regering invulling aan haar voornemen overheidsondernemingen die 

economische activiteiten ontplooien op dezelfde wijze aan de vennootschapsbelasting te 

onderwerpen als private ondernemingen. De verwachting is dat een - eventueel 

aangepast - wetsvoorstel uiterlijk in september 2014 aan de Tweede Kamer wordt 

aangeboden.  

Onder de huidige wetgeving is het uitgangspunt dat een overheidsonderneming niet 

belastingplichtig is, tenzij anders bepaald. Het nieuwe uitgangspunt wordt dat een 

overheidsonderneming belastingplichtig is, tenzij een vrijstelling van toepassing is. Om 

de hoeveelheid overheidsactiviteiten die onder de heffing zullen vallen te beperken, is 

voorzien in een aantal vrijstellingen. In het nu voorliggende voorstel is gekozen voor een 

ondernemingsvariant waarbij ondernemingsactiviteiten, ongeacht of die direct (tak van 

dienst) of indirect (via een separate rechtspersoon) worden verricht, onder de heffing 

worden gebracht. Dit wetsvoorstel  - zoals het thans luidt - kent een eigen definitie van 

het begrip onderneming, bedoeld om de kring van belastingsdebiteuren nader te duiden. 

Het begrip (economische) activiteit wordt in het voorliggende wetsvoorstel met name 

gebruikt om de reikwijdte van de vrijstellingen van de belastingplicht in te vullen.  

Wij kunnen uit het huidige conceptwetsvoorstel  "modernisering 

vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen" geen voorstel tot 

aanpassing van de nu reeds geldende en na 1-7-20104 geldende tekst van de wet Markt 

en overheid destilleren. Voor het antwoord op de vraag of er een sprake is van een 

economische activiteit c.q. een overheidsbedrijf in de zin de van de wet Markt en 

Overheid blijft artikel 25 g van de Mededingingswet respectievelijk de jurisprudentie rond 



het begrip economische activiteit bepalend. Wij zien geen invloed hierop vanuit de het 

concept wetsvoorstel  "modernisering vennootschapsbelastingplicht voor 

overheidsondernemingen".  

 


