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Samenvatting

Op basis van ervaringen in andere regio’s is in de businesscase het uitgangspunt
gehanteerd dat de belastingdruk bij een doordecentralisatie van de
onderwijshuisvesting beperkt zou zijn. De belastinginspecteur in deze regio
hanteert echter een ander standpunt. We informeren u hierbij over de mogelijke
consequenties, de alternatieven en over het moment waarop we eventuele
aanvullende besluitvorming over het vervolg aan u voor willen leggen.
Inleiding

Op 19 december 2017 heeft uw raad het besluit genomen de uitvoering van de
zorgplicht voor onderwijshuisvesting ten behoeve van het Primair en speciaal
onderwijs door te decentraliseren.
Dit besluit is genomen met als ontbindende voorwaarden dat een coöperatie wordt
opgericht en alle partijen de overeenkomst tot doordecentralisatie ondertekenen.
In deze overeenkomst is, op basis van ervaringen elders in het land, aangenomen
dat de belastingdruk voor de diverse belastingen beperkt zou zijn. Op 26 april
2018 is een voorlopig standpunt van de belastingdienst ontvangen inzake de
heffing van vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, BTW en
schenkbelasting. De belastinginspecteur gaat voorlopig niet akkoord met de
verzoeken om vrijstelling/ ontheffing. Dit zorgt er voor dat de businesscase en dus
het ondertekenen van de overeenkomst onder druk komen te staan.
Doelstelling

Op basis van ervaringen in andere regio's is in de businesscase het uitgangspunt
gehanteerd dat de belastingdruk bij een doordecentralisatie van de
onderwijshuisvesting beperkt zou zijn. De belastinginspecteur van de regio
Rijnmond hanteert echter een ander standpunt. Wij zijn hierover nog met hem in
gesprek. We informeren u hierbij alvast over de consequenties hiervan, de
mogelijkheden en over het moment waarop we mogelijk aanvullende
besluitvorming over het vervolg aan u voor willen leggen.
Stand van zaken/de feiten

Stand van zaken fiscale traject
Tijdens de besluitvorming op 19 december 2017 was de verwachting dat de
belastingdruk voor een coöperatie van schoolbesturen bij een doordecentralisatie
nihil zou zijn. Deze aanname berustte op ervaringen en afspraken met de
belastingdienst in onder andere Breda. Uit de brief van de belastingdienst regio
Rijnmond blijkt dat dit mogelijk in de Dordtse situatie anders zal zijn.
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De belastingdienst is opgedeeld in regio’s en inspecteurs in verschillende regio's
gaan zelfstandig te werk. Het is daarom mogelijk dat men in een andere regio tot
een ander standpunt komt.
Over het maken van individuele afspraken (zogenaamde rulings) en de
totstandkoming daarvan bestaat Europees discussie, mogelijk is de belastingdienst
daarom terughoudender geworden.
Consequenties
De brief van de belastingdienst is besproken met onze fiscaal en juridisch
adviseurs (intern en extern). Voor de BTW en schenkbelasting ziet de fiscaal
adviseur mogelijkheden om tot overeenstemming te komen met de
belastingdienst.
Voor de vennootschapsbelasting (vpb) en de overdrachtsbelasting wil de
belastingdienst eerst landelijk een lijn bepalen alvorens afspraken te maken voor
deze casus. Er liggen op dit moment verzoeken van meerdere gemeenten inzake
doordecentralisatie. Dit kost enerzijds tijd en anderzijds is de uitkomst daarvan
onzeker, temeer daar de onderwijswetgeving complex is en een paar specifieke
vrijstellingen kent.
Vanaf 1 januari 2018 wordt al in de geest van de doordecentralisatie gehandeld en
pakken de schoolbesturen gezamenlijk zelf steeds meer de regie. Onderdeel
hiervan is het voorbereiden van de projecten uit het vestigingsplan. Door het
uitblijven van de daadwerkelijke overdracht, komt mogelijk de planning van enkele
projecten onder druk te staan.
Mogelijkheden
Om de besluitvorming bij de belastingdienst te bespoedigen sturen we aan op een
gesprek tussen de inspecteur, onze fiscale adviseurs en schoolbesturen. Daarin zal
het doel van de doordecentralisatie nader worden toegelicht.
Ook worden, in overleg met de schoolbesturen, alternatieve vormen voor de
doordecentralisatie uitgewerkt, waarbij mogelijk wel tegemoet wordt gekomen aan
het standpunt van de belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een
Vereniging wordt opgericht in plaats van een Coöperatieve vereniging. Dit betekent
wel dat alle partijen een aangepast besluit moeten nemen.
Kosten en dekking

We gaan er vooralsnog van uit dat het in 2018 tot een overdracht komt binnen de
gestelde kaders. In dit geval heeft dit geen effect op de financiële uitgangspunten.
Mocht de overdracht doorschuiven naar 2019 en/of de financiële uitgangspunten
wijzigen als gevolg van de afspraken met de belastingdienst, dan heeft dit effect
op begroting en kosten.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

Alle partijen zijn op de hoogte van deze ontwikkeling. De coöperatie in oprichting
informeert de eigen achterban, o.a. Raden van Toezicht, medezeggenschapsraden.
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Tijdspad, vervolg en evaluatie

In het raadsvoorstel van 19 december 2017 is opgenomen dat in de loop van 2018
de doordecentralisatie zal worden geïmplementeerd. Hier is ook de
gemeentebegroting op aangepast.
Door het uitblijven van afspraken met de belastingdienst komt deze planning onder
druk te staan. We gaan er vooralsnog van uit dat het in 2018 tot een overdracht
komt binnen de gestelde kaders. Mochten de financiële kaders wijzigen en/of de
vorm van doordecentralisatie essentieel anders worden, dan zullen wij dit in het
laatste kwartaal van 2018 door middel van een raadsvoorstel aan u voorleggen; in
dit raadsvoorstel nemen wij ook eventuele consequenties voor projecten mee.
Bijlagen

Geen.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeest

M.M. van der Kraan
secretaris
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