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Geadviseerde beslissing raad
Het college toestemming te geven om de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie te wijzigen
overeenkomstig de bijlage 1, waarvan de belangrijkste wijzigingen zijn:
1. Aanpassing van de gemeenschappelijke regeling aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke
regelingen;
2. Aanpassing van de gemeenschappelijke regeling ter beperking van de
vennootschapsbelastingplicht.
Inleiding
Aanleiding voor dit voorstel is:
1) de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en
2) de wens om het risico te verminderen dat de BAR-organisatie vennootschapsbelastingplichtig (Vpbplichtig) kan worden.
Beoogd effect
1. Hiermee wordt de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie (GR BAR-organisatie) in
overeenstemming gebracht met de Wgr.
2. Het risico wordt verminderd dat de BAR-organisatie Vpb-plichtig wordt.
Relatie met beleidskaders
n.v.t.
Argumenten
1. Dit voorstel sluit aan bij de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen
Het gaat dan met name om een correcte (wettelijke) bevoegdheidsverdeling tussen algemeen – en
dagelijks bestuur. Dit voorstel schept duidelijkheid wie waartoe bevoegd is.
2. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling voorkomt dat de BAR-organisatie Vpb-plichtig
wordt over reserves en voorzieningen en over een eventueel positief saldo op de jaarrekening.
De Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen bepaalt dat overheidsondernemingen die
economische activiteiten ontplooien vanaf 1 januari 2016 op dezelfde wijze aan de heffing van
vennootschapsbelasting worden onderworpen als private ondernemingen.
De BAR-organisatie ontvangt inkomsten van de deelnemende gemeenten en derden. De inkomsten
van derden bestaan met name uit vergoedingen voor detachering, dienstverlening en onderverhuur.
De fiscale winst op deze activiteiten kan worden belast omdat de BAR-organisatie met deze
activiteiten deelneemt aan het economisch verkeer en hiervoor kapitaal en arbeid inzet.
Om het risico op een Vpb-plicht voor de BAR-organisatie te beperken worden twee mutaties
voorgesteld in de Gemeenschappelijke Regeling. Allereerst dienen overschotten in de BARPagina 1 van 2

organisatie naar rato te worden teruggestort aan de deelnemende gemeenten Barendrecht,
Albrandswaard en Ridderkerk. De BAR-organisatie heeft dan geen winstoogmerk waardoor betoogd
kan worden dat er geen sprake is van een Vpb-onderneming. Bovendien is het aanbevelingswaardig
om geen voorzieningen en reserves aan te leggen omdat deze reserveringen voor mogelijke
toekomstige kosten onder het regiem van de Vpb kunnen worden aangemerkt als winst.
Voor de artikelsgewijze toelichting op de voorgestelde wijzigingen verwijzen wij u kortheidshalve naar
bijlage 2.
Overleg gevoerd met
Advocaat (Loyens&Loeff;
Fiscalist (Du Roi)
Kanttekeningen
Bij dit voorstel zijn geen kanttekeningen te maken. Met de wijziging van de GR BAR wordt immers
weer aan hogere regelgeving voldaan en het voorkomt extra kosten. De gewijzigde regeling heeft
geen invloed op de verhouding tussen en bevoegdheden van de BAR besturen enerzijds en de raad
anderzijds.
Uitvoering/vervolgstappen
n.v.t.
Evaluatie/monitoring
n.v.t.
Financiën
n.v.t.
Juridische zaken
n.v.t.
Duurzaamheid
n.v.t.
Communicatie/participatie na besluitvorming
De gewijzigde GR BAR wordt bekend gemaakt via huis-aan-huis-blad de Blauwkai en via
elektronische publicatie op www.overheid.nl.
Ridderkerk, 27 maart 2018
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema
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