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Inleiding: 

Met ingang van 2016 is de Wet op de Vennootschapsbelasting (Vpb) ook gaan gelden voor 
overheidsondernemingen. Dit betekent dat voor activiteiten die uitgevoerd worden door overheden, die 
concurrerend kunnen zijn met activiteiten in de markt, een fiscale winst moet worden berekend. Over die 
fiscale winst moet Vpb betaald worden. 

Kernboodschap: 

Op 2 september 2015 is uw raad geïnformeerd middels een memo over dit onderwerp en het plan van 
aanpak/invoering voor de Vpb in de gemeente Woerden. In het audit comité is afgesproken dat wij uw raad 
actief informeren hoe wij anticiperen op deze wetgeving en de gevolgen voor de gemeente Woerden 

Om de Vpb-plicht goed te verankeren in de bedrijfsvoering van de gemeente Woerden is een externe 
adviseur (Step in control) benaderd om een complete inventarisatie uit te voeren, de fiscale beoordeling 
daarvan en de afstemming met de Belastingdienst. Hiervoor is een gefaseerde aanpak nodig. 
Er zijn 5 fases: 

1. Inventarisatie Vpb - in deze fase zitten wij momenteel 
2. Besluitvorming Vpb 
3. Implementatie Vpb 
4. BeheerVpb 
5. Aangifte Vpb 

Waar zitten we? Lopen we op schema? 
Op dit moment zitten we in de gemeente Woerden in de fase van inventarisatie Vpb. Uit deze inventarisatie 
lijkt de gemeente vooralsnog een laag risico op Vpb-plicht te hebben. De activiteiten die zijn 
geïnventariseerd zijn o.a. het begraven, de haven, bedrijfsafval, parkeren en de grondexploitaties. 
De komende tijd wordt de inventarisatie voltooid. De onderzoeksresultaten worden vast gelegd in een 
Inrichtingsdocument Vpb. 
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Inrichtingsdocument Vpb 
Bij de verdere invoering van de Vpb wordt de documentatie van de Vpb steeds bijgewerkt. Deze 
documentatie bestaat uit een Grondslagendocument en een Inrichtingsdocument. Het 
Grondslagendocument vormt de basis voor de inrichting van de fiscaal/financiële administratie. Tevens 
worden op basis van deze documentatie afspraken gemaakt met de Belastingdienst. 

Vervolg: 

Administratieve consequenties I Organisatorische consequenties 
Voor de clusters die de Vpb raken, maar ook voor de niet Vpb plichtige clusters , worden de financiële 
administratie en de processen hierop aangepast. Dit wordt in 2016 gerealiseerd. 

In 2016 wordt het Inrichtingsdocument Vpb verder uitgewerkt. Hierin staat op welke gebieden de gemeente 
Woerden wel of geen risico loopt op Vpb-plicht en wat de beheersmaatregelen zijn. Ook wordt duidelijk wat 
de maximale Vpb-plicht gaat worden. 

In het kader van onze actieve informatieplicht informeren wij uw raad in mei 2016 over de verdere 
voortgang van het Vpb-traject. 
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