Aan

De Gemeenteraad van Albrandswaard

Datum

8 januari 2015

Betreft

Raadsinformatiebrief Inventarisatie wet Markt & Overheid

Contactpersoon

F. Agrech namens de projectgroep

Doorkiesnummer
Email
Bijlage(n)
Ons kenmerk

1

122829

Uw kenmerk
CC

Geachte raadsleden,
Hofhoek 5
3176 PD Poortugaal
Postbus 1000
3160 GA Rhoon
Telefoon 010 506 11 11
Fax 010 501 81 80
www.albrandswaard.nl
Bankrekeningnummer
BNG 28.50.20.420

Openingstijden
Publiekzaken:
ma, di, do, vr.:

Aanleiding
Eind november is de inventarisatiefase voor de implementatie van de Wet Markt &
Overheid en de wetswijziging van de Wet op de Vennootschapsbelasting voor de
gemeente afgerond. De inventarisatie van de economische activiteiten op basis van de
beide wetten hebben we gelijk laten oplopen om ook een efficiëntslag te kunnen
maken. Na deze eerste fase zal de implementatie van beide wetten verder separaat
van elkaar geïmplementeerd worden.
De reden hiervoor is dat beide wetten een ander doel nastreven. De wet markt en
overheid legt de verplichting op dat de overheid de integrale kostprijs in rekening
brengt, zodat er niet oneigenlijk wordt geconcurreerd met marktpartijen. De
vennootschapsbelasting belast vermogensaanwas (opbrengsten minus kosten) uit
economische activiteiten.
Het ondernemersbegrip bij de vennootschapsbelasting wijkt af van de definitie uit de
wet Markt & Overheid. Economische activiteiten die in overeenstemming zijn met de
wet Markt & Overheid kunnen onder de vennootschapsbelasting vallen als er sprake is
van een fiscale winst.

09.30 - 13.00 uur
woensdag:
13.00 - 16.30 uur

Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de bevindingen van de
inventarisatiefase voor de Wet Markt & Overheid (hierna: “de wet” ) en het
vervolgtraject.

17.30 - 20.00 uur
zaterdag:
09.30 - 11.30 uur

Kantoor ma t/m vr:

Doel van de Wet Markt & Overheid
De wet bevat regels voor het verrichten van economische activiteiten door overheden
die direct in concurrentie treden met particuliere ondernemingen. De wet tracht zoveel
mogelijk gelijke concurrentieverhoudingen te creëren tussen deze overheden of
overheidsbedrijven enerzijds en particuliere ondernemingen anderzijds.

09.00 - 16.30 uur
(alleen volgens afspraak)
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Uitzonderingsgrond: Algemeen belang besluit
Een algemeen belangvaststelling betekent dat de desbetreffende economische
activiteiten mogen plaatsvinden zonder dat de gedragsregels1 van de wet hoeven te
worden toegepast. Meer concreet betekent dat bijvoorbeeld een goed of dienst tegen
een prijs onder de kostprijs kan worden aangeboden of dat een overheidsbedrijf mag
worden bevoordeeld.
Conclusie na de inventarisatiefase
Inmiddels zijn alle economische activiteiten geïnventariseerd, waarover de gemeente
een risico loopt. De resultaten van de inventarisatie zijn verwerkt in de “Rapportage
Wet Markt & Overheid gemeente Albrandswaard“ en bijgesloten als bijlage.
Voor de inventarisatie is de financiële administratie van het boekjaar 2013 als
uitgangspunt gehanteerd. Het is noodzakelijk een afgesloten boekjaar te gebruiken om
er zeker van te zijn dat alle activiteiten worden meegenomen in de analyse. Derhalve
zal de inventarisatie nog aangevuld moeten worden als het financieel boekjaar 2014
voor de gemeente gereed is.
Uit de data-analyse van de financiële administratie blijkt dat de gemeente over een
beperkt aantal categorieën een risico loopt voor de wet. De hoofdcategorieën zijn
leningen en vastgoed waarbij vastgoed verder verdeeld kan worden in vastgoed
gerelateerd aan sport, cultuur en multifunctionele accommodaties. De
grondexploitaties zullen afzonderlijk bekeken en gerapporteerd worden gezien hun
aard en complexiteit.
Op basis hiervan kunnen we de conclusie trekken dat de gemeente economische
activiteiten verricht die de wet mogelijk raken. Voor het vervolgtraject zal een voorstel
tot vaststelling van het Algemeen Belang besluit aan u worden voorgelegd. Wij streven
ernaar om in het eerste kwartaal 2015 u het voorstel tot besluitvorming voor te leggen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Bijlagen:
Rapportage “Wet Markt & Overheid gemeente Albrandswaard” d.d. 26 november 2014.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats
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drs. Hans-Christoph Wagner

De vier gedragsregels: Kostendoorberekening, bevoordelingsverbod, functiescheiding, verbod

op exclusief gegevensgebruik.
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