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Geachte heer Van der Kallen, 

In uw brief van 20 april 2014 stelt u ons vragen over de voorgenomen invoering van een belastingplicht voor 
overheidslichamen. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt. 

1: De BSD vraagt de gevolgen van een invoering van belastingplicht voor onze overheidslichamen(deelnemingen) te 
onderzoeken. 
Antwoord: Wij zijn op de hoogte van de ontwikkelingen van de mogelijke invoering van de vennootschapsbelasting voor 
overheidsondernemingen. Als besloten wordt tot invoering zal de werking van de regelgeving geanalyseerd en inzichtelijk 
gemaakt worden. 

Toelichting: 
Er is een conceptwetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen opgesteld wat voor 
belangstellenden tot 12 mei ter consultatie voorligt. Dit conceptwetsvoorstel geeft aan hoe de 
vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen gewijzigd zou kunnen worden. Het bestaande uitgangspunt 
van 'onbelast, tenzij' verandert in 'belast, tenzij'. Beoogde invoerdatum van de wet is 1 januari 2016. 

2. De BSD vraagt tevens om een inzicht in de mogelijke verkoopopbrengst van deelnemingen. 
Antwoord: Eerst gaan we de gevolgen van de vennootschapsbelasting overheidsondernemingen inzichtelijk maken. We 
wensen niet vooruit te lopen op eventuele verkopen van deelnemingen. 

3. De BSD vraagt om de uitkomsten van de gestelde vragen in een raadsmededeling op te nemen. 
Antwoord: De wetgeving is nog in ontwikkeling. Zodra duidelijkheid is over de uiteindelijke regelgeving zal onderzoek 
plaatsvinden, getoetst aan de nieuwe regelgeving, waarbij de gevolgen inzichtelijk gemaakt worden voor de raad waarbij 
eventuele te nemen maatregelen aangegeven zullen worden. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met dhr. J Dik, bereikbaar via 
telefoonnummer (0164) 277531. 
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