
Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister 
van Wonen en Rijksdienst over de heffing van vennootschapsbelasting bij waarborgfondsen.

1.
Kunt u een overzicht geven van de waarborgfondsen die in het verleden vrijgesteld waren van 
vennootschapsbelasting (VPB), waarvoor de inspecteur der belastingen nu het standpunt inneemt1 

dat zij belastingplichtig zijn? Met ingang van welke data?

2.
Heeft er over de onder (1) genoemde gewijzigde opstelling van de inspecteur der belastingen vooraf 
overleg plaatsgevonden met enige bewindspersoon? Welke?
Zo nee, is enige bewindspersoon vooraf over de gewijzigde opstelling geïnformeerd?

3.
Hoe is de financiële achtervang positie van het Rijk  jegens de waarborgfondsen die een aanslag 
VPB is opgelegd? Is onderzocht wat de effecten van een VPB-plicht zouden zijn op de financiële 
risico's voortvloeiend uit de vangnet functie van het Rijk? 

4.
Zijn er waarborgfondsen die nog steeds vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting? 
Zo ja:

−welke?
−op grond van welke argumentatie?

5.
Zijn er al definitieve aanslagen opgelegd of zijn alle opgelegde aanslagen nog onder de rechter?

6.
Hoeveel is de totale geclaimde opbrengst voor de fiscus?

7.
Wat betekent de heffing van VPB bij de waarborgfondsen voor de belastingopbrengst over het 
resultaat van de betrokken semipublieke instellingen? Is er sprake van communicerende vaten, 
waarbij het enige voordeel voor de fiscus is dat opbrengst naar voren wordt gehaald?

8.
Heeft de minister van Wonen en Rijksdienst onderzocht wat het effect van VPB heffing bij de 
waarborgfondsen is op de investeringsruimte voor de betrokken semipublieke instellingen, zoals 
woningcorporaties?

9.
Hoeveel bedraagt de geschatte BTW derving door het nog verder terugvallen van investeringen door 
de betrokken instellingen?

10.
Indien de onder vraag 3 en 9 bedoelde gegevens niet beschikbaar zijn: bent u bereid om dat alsnog 
te onderzoeken en de Kamer hierover voor Prinsjesdag te informeren?
 

1 Financieele Dagblad, 18 juli 2013, 'Fiscus doet greep in spaarpot waarborgfondsen'.


