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KENNISGROEP VPB 
 
De VPB-plicht voor overheden wordt per 1 januari 2016 van kracht. Om grip te krijgen op de materie hebben 
Stadkwadraat en PublicTax het initiatief genomen voor een kennisgroep. Aan tafel zitten planeconomen, 
fiscalisten, controllers en financiële adviseurs van vijf gemeenten en een woningcorporatie. Samen onderzoeken 
we de praktische uitwerking van deze wetgeving, met een focus op gemeentelijke grond- en vastgoedbedrijven. 
En deze kennis delen we graag. 
 
Deelnemers aan deze kennisgroep zijn de gemeenten Amersfoort, Den Haag, Ede, Veghel, Leusden en Oss, fiscalisten 
van PublicTax en de grond- en vastgoedspecialisten van Stadkwadraat. Enkele personen van deze groep zijn ook 
betrokken bij het traject van de VNG, die als koepel reageert op de invoering van deze wet. Dat geeft ons ook enig inzicht 
in de houding van de Belastingdienst in dit implementatietraject. 
 
Inmiddels zijn er enkele bijeenkomsten geweest en begint een beeld te ontstaan van de impact van de wet. We simuleren 
verschillende stellingen in modellen en komen daarmee tot een praktisch overzicht. Onze inschatting is vooralsnog dat er 
vooral veel administratieve druk ontstaat bij overheden als gevolg van de wet, maar dat de afdracht aan VPB voor 
gemeenten nog wel eens mee zou kunnen vallen (afhankelijk van de situatie). 
 
Doel van deze kennisgroep is ook het delen van onze kennis. Daarom organiseren wij op 23 april een seminar in 
Amersfoort, waarin we de focus vooral op gebiedsontwikkeling leggen. In beginsel worden alleen gemeenten uitgenodigd. 
Als sprekers kunt u onder meer mr. P. Rijnberg MCD (gemeente Den Haag en deelnemer werkgroep) en Professor. Dr. T. 
Berkhout MRE, MRICS (Neyenrode) verwachten. Er zijn zo’n 50 plekken beschikbaar. Deelname kost circa €150,- excl. 
btw per deelnemer. Na afloop is er een hapje en drankje en gelegenheid om even bij te praten. 
 
Bent u geïnteresseerd in deelname aan het seminar? Mail naar info@stad2.nl en verzeker u van een uitnodiging. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arnold Joost via arnold@stad2.nl of 06-52032555 
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