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Emnneloord, 10 november 2015. 

Onderwerp 
Vennootschapsbelasting. 

Advies raadscommissie 

Hamerstuk voor de fracties van ONS, D66, VVD, PU, SP en CDA. 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 
De Parameterbrief 2016 vaststellen. 

Doelstelling 
1. Informeren over ontwikkelingen met betrekking tot de invoering van de 

vennootschapsbelasting per 1-1-2016. 
2. De parameterbrief 2016 vaststellen die wordt gebruikt voor de grondexploitaties. 
3. Het college de opdracht geven om binnen de kaders van de parameterbrief, invulling te 

geven aan de op te stellen fiscale openingsbalansen. 

Inleiding 
Op 26 mei 2015 heeft de Eerste Kamer de gemoderniseerde wet vennootschapsbelasting 
(hierna: Vpb) aangenomen. Het gevolg van dit besluit is dat per 1-1-2016 
overheidsbedrijven belastingplichtig worden voor de Vpb. De achterliggende reden voor het 
invoeren van deze wet is, dat volgens de Europese Commissie de huidige wet leidt tot 
concurrentieverstoring tussen overheidsbedrijven en private parti jen. Het is de wens van 
het college de raad te informeren over de ontwikkelingen en aanstaande invoering. 

Organisatiebreed zijn alle activiteiten van de gemeente geïnventariseerd en vervolgens 
getoetst welke activiteiten wel en welke activiteiten niet voldoen aan de criteria van het 
fiscale ondernemerschap. Met zekerheid is vastgesteld dat het grondbedrijf voor de in 
exploitatie genomen complexen een ondernemer is en dus belastingplichtig wordt voor de 
Vpb. Voor het grondbedrijf is het noodzakelijk om een fiscale openingsbalans op te stellen 
voor deze complexen. De fiscale openingsbalans ontstaat bij aanvang van de belastingplicht 
op 1 januari 2016. Het conceptueel doorrekenen van deze openings-balansen wordt voor 
een significant deel bepaald door de parameters. De openingsbalans is definitief zodra de 
eerste aangifte Vpb, over het jaar 2016, door de Belastingdienst is afgehandeld. 

Het college heeft gepland medio 2016 allesomvattend beleid te maken op de voor gemeente 
Noordoostpolder relevante fiscale wet- en regelgeving via een Tax Control Framework. 

Argumenten 

1.1 De fiscale wetgeving gaat in de vorm van vennootschapsbelasting een rol spelen per 
1 januari 2016. 

2.1 De parameters zijn noodzakelijk als input voor het doorrekenen van de fiscale 
openingsbalansen. 

3.1 De fiscale openingsbalans is het startpunt van de blijvende Vpb-plicht. 



No. 342428-2 

Kanttekeningen 
1. De impact van de invoering van de vennootschapsbelasting per 2016 is vooralsnog 

niet te schatten. 
2. In overleg zal het college een expliciete voorlichting over alle ins en outs over de Vpb 

verzorgen voor de gemeenteraad. 

Planning/uitvoering 
Na de zomervakantie 2016 wordt u een Tax Control Framework ter vaststelling aangeboden. 

Bijlagen 
1. Parameterbrief 2016. 

burgemeester en wethouders 
de burgemeester, 

Portefeuillehouder : de heer J.E. Wijnants 
Steller : de heer P. van den Oever; 35 09; p.vandenoever@noordoostpolder.nl 
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gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 
De raad van de gemeente Noordoostpoider, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, 
no. 342428-1; 

B E S L U I T : 

de parametersbrlef 2016 vast te stellen. 

Aldus besioten in de openbare vergaderin 
van 14 december 2015. 
De griffier, de voorzit 


