
 
 

 

   

 

 

 

 

Motie inzake werkgebied belastingdienst 
 
 

De ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, bijeen op 25 september 2020, 
 
 
Constaterende dat  

• de particuliere markt geen substantiële grondexploitaties ontwikkelt omdat deze geen winst 
genereren; 

• gemeenten grondexploitaties wel ontwikkelen om maatschappelijke en bovenwijkse voorzieningen te 
realiseren welke van belang zijn voor de lokale samenleving; 

• het werkgebied van de belastingdienst is uitgebreid naar de vpb en daarbinnen met name kijkt naar 
grondexploitaties en opbrengsten uit reclame;   

  
Overwegende dat  

• gemeenten werken vanuit het algemeen belang om sociaal-maatschappelijke voorzieningen te 
realiseren; 

• de functie van de belastingdienst niet ter discussie staat, maar wel dat doelmatigheid en 
doeltreffendheid van uitoefening van activiteiten in het oog gehouden moet worden; 

• belastingheffing over grondexploitaties c.a. betekent dat gemeenten minder maatschappelijke 
voorzieningen kunnen aanbieden; 

• het werkgebied van de belastingdienst in 2016 is uitgebreid naar de Vpb met de afspraak tussen Rijk 
en gemeenten dat dit pragmatisch zou worden ingevuld; 

• de laatste jaren rondom de Vpb van grondexploitaties en opbrengsten uit reclame een nieuwe 
bureaucratie met cherry picking dreigt te ontstaan daar waar pragmatisme was afgesproken 

 
 
Vraagt het VNG bestuur om: 
1. haar invloed aan te wenden bij het ministerie van Financiën om onze zorgen te delen over de 

doelmatigheid en de doeltreffenheid van de uitbreiding van het werkgebied van de belastingdienst 
met het oog op de effectiviteit van het Nederlandse openbaar bestuur; 

2.  het Kabinet aan te sporen oog te hebben voor een pragmatische verdeling van het werkgebied van 
de belastingdienst in relatie tot gemeenten. 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 
Hoogachtend,  
Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar, 
 
 
P.M. Bruinooge, burgemeester.     W. van Twuijver, secretaris. 
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TOELICHTING 
Op 10 september jl. kondigde de VNG een proefprocedure vennootschapsbelasting en reclame-inkomsten 
aan. Een zevental gemeenten start proefprocedures tegen de heffing van vennootschapsbelasting (Vpb) 
over reclameopbrengsten. Een kerngroep Vpb reclameopbrengsten van gemeenten is in het leven geroepen 
om deze proefprocedures te ondersteunen. Momenteel gaat het om de volgende zeven gemeenten: 
Rotterdam, Zoetermeer, Den Haag, Alphen aan den Rijn, Nijmegen, Ede en Delft. 
https://vng.nl/nieuws/proefprocedures-vennootschapsbelasting-en-reclame-inkomsten 
Alkmaar overweegt momenteel ook juridische procedures tegen de belastingdienst maar dan met betrekking 
tot de Vpb over grondexploitaties. 
 
 
 
 


