
 
Schriftelijke vragen ex Art. 38 RvO 

Aan: Het college van B&W van Groningen 

Betreft: Verstrekken overheidsopdrachten aan belastingvermijdende 
ondernemingen 

Datum: 20 augustus 2021  

 
Geacht college, 

Recentelijk hebben Petr Jansky en Miroslav Palansky van Charles University een 
onderzoek uitgevoerd naar onder andere 11.000 Nederlandse aanbestedingen. 
Daaruit blijkt dat ongeveer 6 procent van de leveranciers van Nederlandse 
overheden vestigingen heeft in zogenoemde belastingparadijzen.1 In Nederland 

wordt jaarlijks voor 87 miljard euro ingekocht door Nederlandse overheden. Dat 
6 procent daarvan via ondernemingen met vestigingen in belastingparadijzen 

verloopt betekent dat potentieel miljarden euro’s aan overheidsinkoop via 
leveranciers loopt die (mogelijk) belasting vermijden.2 Wat de PvdA betreft 
volstrekt onwenselijk. Grootschalige belastingontwijking door bedrijven zorgt 

voor een neerwaartse spiraal, waarbij de winsten voor de aandeelhouders zijn, 
de kosten en risico’s voor mens en planeet. Bovendien staat het toegang geven 

van belastingvermijdende leveranciers tot overheidsopdrachten in groot contrast 
met de maatschappelijke doelstellingen die overheden nastreven met hun 
inkoop- en aanbestedingsbeleid. De gemeente Groningen koopt jaarlijks voor 

400 miljoen euro in en heeft eveneens in haar inkoop en aanbestedingsbeleid 
maatschappelijke doelen vastgesteld (o.a. ten aanzien van duurzaamheid, 

sociaal- en regionaal inkopen).3 Gelet op het aanzienlijke inkoopvolume van de 
gemeente Groningen, jaarlijks 400 miljoen, de maatschappelijke doelen van het 
Groningse inkoop- en aanbestedingsbeleid en het genoemde onderzoek m.b.t. 

belastingvermijdende leveranciers van Nederlandse overheidsopdrachten heeft 
de PvdA de volgende vragen:  

1) Bent u op de hoogte van bovengenoemd 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?  

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

opdrachten mogelijk vestigingen hebben in zogenoemde 

belastingparadijzen?  

 

 



 
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? 
 

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 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? 

 
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?  

 
Namens: 
 

Julian Bushoff, fractievoorzitter PvdA Groningen  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
1) https://www.tenderhaven.eu/ 

 
2) https://www.binnenlandsbestuur.nl/belastingparadijzen 

 

3) https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bijlage-1-Inkoop-en-
Aanbestedingsbeleid-2020.pdf 
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