
 

 
 
 

 
Rechtsvorm 
 

Bestuur/controle  Aansprakelijkheid Rechtspositie personeel Fiscale aspecten 
(beperkt tot BTW-aspecten) 

Gemeenschappelijke 
regeling (GR) 

Algemeen bestuur en 
dagelijks bestuur. 
Alternatief enkelvoudig 
bestuur, drie 
portefeuillehouders. 
Optioneel differentiatie in 
stemverhoudingen. 
Optioneel is tevens een 
‘ambtelijke 
adviescommissie’. 

De aansprakelijkheid blijft 
voor de deelnemers beperkt tot 
de omvang van hun deelname. 
De aansprakelijkheid van de 
bestuurders wijzigt niet ten 
opzichte van de Gemeentewet.

Gemeentelijke dienst of in 
dienst van een aparte 
juridische entiteit. 
Rechtspositie van een van 
de deelnemers.  
CAR-UWO van 
toepassing, aansluiting bij 
Algemeen Burgerlijk 
pensioenfonds 
(A.B.P.) en IZA. 

Uitgangspunt: GR wordt door fiscus gezien als 
ondernemer in de zin van de Wet op de 
omzetbelasting (Wet OB). 
GR brengt BTW in rekening aan deelnemende 
gemeenten en draagt deze af aan de fiscus. De 
voorbelasting die aan de GR in rekening wordt 
gebracht, mag op deze afdracht in mindering 
worden gebracht. 
De deelnemende gemeenten kunnen de door de 
GR in rekening gebrachte BTW compenseren via 
het BTW-compensatiefonds (het opleggen en 
innen van gemeentelijke belastingen is immers 
een overheidstaak). 

Besloten 
vennootschap (B.V.) 

Algemene vergadering 
van aandeelhouders; 
bestuur (directie) wordt 
benoemd door algemene 
vergadering. 

Maximaal het bedrag 
waarvoor wordt deelgenomen 
in de B.V. 

Overstap naar private 
sector, echter 
keuzemogelijkheid voor 
gemeentelijke cao. Zie 
hiervoor bij GR. 

In beginsel geen verschil met GR die wordt 
gezien als ondernemer in de zin van de Wet OB: 
zie tekst GR. 

Stichting Eén bestuursorgaan: het 
bestuur. Structuur kan 
worden uitgebreid met een 
toezichthoudend orgaan 
op het bestuur.  

Collectieve aansprakelijkheid 
van het bestuur in geval van 
‘onbehoorlijk bestuur’. 
Stichting is zelfstandig drager 
van rechten en plichten. 

Overgang private sector. 
Oprichting ‘B3-stichting’, 
art B3 Pensioenwet, de 
rechtspositie van één 
gemeente is van 
toepassing (zie hiervoor 
bij GR). 

Uitgangspunt: stichting voert dezelfde 
activiteiten uit als de GR of B.V. en zal naar alle 
waarschijnlijkheid door de fiscus worden gezien 
als ondernemer in de zin van de Wet OB: zie 
tekst GR.  

Convenant  Niet uitgewerkt Niet uitgewerkt Gemeentelijke 
rechtspositie 

Niet uitgewerkt. 

 
 



 

 


