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Geachte heer, mevrouw, 

 

Hierbij doen wij u onze beantwoording toekomen van de vragen van de heer 

J. Bushoff van de PvdA over het verstrekken van overheidsopdrachten aan 

belastingvermijdende ondernemingen. De brief van de vragensteller treft u als 

bijlage aan. 

 

1) Bent u op de hoogte van bovengenoemd onderzoek?  

 

Ja, wij zijn op de hoogte van dit onderzoek.  

 

2) Bent u het met de PvdA eens dat belastingontwijking door bedrijven 

volstrekt onwenselijk en ontoelaatbaar is en dat ook bedrijven hun 

bijdrage moeten leveren aan de maatschappij en belangrijke 

voorzieningen voor ons allemaal? Zeker wanneer het ook nog eens 

ondernemingen betreft die overheidsopdrachten uitvoeren. Zo nee, 

waarom niet?  

 

Ja, daar zijn wij het mee eens. Dit vraagstuk leeft ook op landelijk, 

Europees en mondiaal niveau en is omkaderd door wetgeving zoals 

bijvoorbeeld de deelnemingsvrijstelling die van toepassing is op 

winsten die vanuit een Nederlandse vennootschap worden uitgekeerd 

aan binnenlandse en buitenlandse moedermaatschappijen.  

 

 

3) Kunt aangeven of/hoeveel van de leveranciers van gemeentelijke 

opdrachten mogelijk vestigingen hebben in zogenoemde 

belastingparadijzen?  
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Op dit moment kunnen we dat niet aangeven. Er wordt nu niet voor 

alle partijen waarmee zaken wordt gedaan een onderzoek uitgevoerd 

naar de eigendomsstructuur. Overigens zijn er waarschijnlijk ook 

ondernemingen in andere landen buiten de door het Rijk aangemerkte 

belastingparadijzen die nauwelijks tot geen belasting betalen.  

Er zijn op dit moment ruim 3.000 leveranciers die opdrachten 

uitvoeren voor de gemeente Groningen. Ruim 100 hiervan zijn niet 

gevestigd in Nederland. Ongeveer 25 leveranciers bevinden zich 

buiten de EU, waarvan een groot deel in het VK. Echter, hieruit 

kunnen we geen informatie halen of deze leveranciers wel of niet een 

vestiging hebben in een belastingparadijs. 

 

4) Zijn er waarborgen bij gemeentelijke aanbestedingen die specifiek 

voorkomen dat opdrachten worden verstrekt aan leveranciers die 

vestigingen hebben in belastingparadijzen en zo mogelijk 

belastingvermijden? Zo ja, welke waarborgen zijn dat? 

 

 

Om te waarborgen dat ondernemingen aan hun belastingplicht 

voldoen hanteren we bij Europese aanbestedingen een Uniform 

Europees Aanbestedingsdocument (UEA) dat alle partijen moeten 

invullen. In dit formulier staat een aantal criteria om te borgen dat 

partijen aan de belastingplicht voldoen. Dit formulier moet zowel 

worden ingevuld door de leverancier die inschrijft op de aanbesteding 

(Inschrijver) als – indien van toepassing – door de entiteit waarop een 

beroep wordt gedaan om te voldoen aan de zogenoemde 

geschiktheidseisen (dit kan een in het buitenland gevestigde entiteit 

zijn).  

 

Zo mag de inschrijver niet zijn vervolgd voor fraude en moet de 

inschrijver voldoen aan alle verplichtingen met betrekking tot de 

betaling van belastingen of sociale premies, zowel in het land waar hij 

is gevestigd als in de lidstaat van de aanbestedende dienst of 

aanbestedende entiteit indien dit een ander land is dan het land van 

vestiging. De inschrijver mag niet zijn vervolgd voor gronden met 

betrekking tot insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten. Ter 

controle hierop worden verschillende bewijsstukken opgevraagd. 

5) In Spanje, Finland, Denemarken en Zweden zijn al diverse pogingen 

gedaan om fair tax cities te creëren. Bijvoorbeeld, maar niet 

uitsluitend, door aan te geven geen zaken meer te doen met 

leveranciers die vestigingen hebben in een belastingparadijs en actief 

uitvraag te doen bij overheidsopdrachten naar hoe 
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eigendomsstructuren bijdragen aan de maatschappij. Bent u 

voornemens dergelijke stappen ook te nemen om van Groningen ook 

een fair taks city te maken? Zo nee, waarom niet? 

 

Wij zijn op dit moment niet voornemens om aanvullende maatregelen 

te treffen. Onze opdrachtverlening aan leveranciers doen we reeds 

zorgvuldig en conform landelijke en Europese richtlijnen.  

Uiteraard zullen we de landelijke en Europese richtlijnen op de voet 

blijven volgen en ons beleid hierop blijven aanpassen. Daarnaast 

willen we het ook bij de VNG onder de aandacht brengen om te 

bezien of hierin gezamenlijk actie ondernomen kan worden. 

 

6) Op 29 januari 2020 heeft u toegezegd met een evaluatie van het toen 

nieuwe inkoop- een aanbestedingsbeleid van de Gemeente Groningen 

te komen in januari 2021. Tot op heden is deze evaluatie nog niet 

geweest. Wanneer krijgt de raad zoals toegezegd deze evaluatie en 

kan daarin mede betrokken worden hoeveel gemeentelijke opdrachten 

mogelijkerwijs terecht zijn gekomen bij leveranciers met vestigingen 

in belastingparadijzen en wat de gemeente heeft gedaan om dit te 

voorkomen?  

 

Over de eerste resultaten van het nieuwe inkoopbeleid is al 

gerapporteerd in de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarrekening over 

2020. Zoals bij de bespreking van de jaarrekening is toegezegd, 

leveren wij eind 2021 een uitgebreidere evaluatie op van het inkoop- 

en aanbestedingsbeleid. In deze evaluatie zullen we ingaan op 

maatschappelijk verantwoord inkopen, waaronder ook voorkomen van  

belastingvermijding. 

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 




