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BOV - AB d.d.:  23 juni 2016    Agendapunt: 6 

 
 
 
Hierbij doe ik u toekomen de jaarrekening 2015 van het Regionaal Archief Rivierenland.  
 
De jaarrekening is door het dagelijks bestuur voorlopig vastgesteld in de vergadering van 24 maart j.l. 
 
De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd. De verklaring treft u aan bij de jaarrekening. 
De jaarrekening 2015 is de eerste jaarrekening die door accountantskantoor FSV gecontroleerd werd. 
De vorm van de jaarrekening is aanzienlijk aangepast. 
 
In de jaarrekening is bij het onderdeel Algemeen een uitgebreide toelichting opgenomen waar 
kortheidshalve naar wordt verwezen. Daarnaast is een aantal posten nog van een aparte toelichting 
voorzien. 
 
Bij de onderscheidene programma’s zijn nog een keer de doelstellingen opgenomen en de resultaten 
weergegeven die in relatie daartoe zijn bereikt. Ook zijn de doelstellingen opgenomen die eventueel niet 
gerealiseerd zijn met een bijbehorende uitleg over het “waarom”.  
 
Batig saldo 
Het batig saldo over 2015 bedraagt € 111.499.  
Zoals gebruikelijk en op nadrukkelijk verzoek van het bestuur  is de bestemming van de saldo 
vooralsnog niet in de jaarrekening verwerkt.  
 
Het positieve resultaat is voornamelijk bereikt omdat de exploitatiekosten van het RAR lager zijn 
uitgekomen dan geraamd, onder meer door een behaald incidenteel voordeel op de personeelskosten en 
huisvestingskosten.  
Globaal kan het incidenteel voordeel als volgt worden toegelicht; 
 
Begroting 2015 

       Incidenteel minder uitgaven: 
      Voordeel kosten personeelsbeheer 
    

28.500 
 Voordeel op kosten huisvesting 

    
33.400 

 Voordeel op organisatie/beheer/administratie 
   

8.000 
 Voordeel op automatisering 

    
14.000 

 Saldo diverse kleine uitgaven 
    

599 
 

     
subtotaal 

  
84.499 

Meer inkomsten: 
       Extra inkomsten op programma publiek (educatie, tentoonstellingen, evenementen) 

 
27.000 

 

     
subtotaal 

  
27.000 

Batig saldo 2015 
   

totaal 
  

111.499 
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Het dagelijks bestuur stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen: 
 

1. Bekostigen verbetertraject    €   36.000 
2. Taakstellende bezuinig voor 2016  €   14.492 
3. Restitutie gemeenten    €   61.007  

      € 111.499 
Toelichting op de voorgestelde punten: 
 

1. In de AB vergadering van 26 november 2015 is besloten om een verbetertraject bij het RAR te 
starten en het benodigde bedrag uit het weerstandvermogen te halen. Intentie daarbij was om het 
bedrag zodra de mogelijkheden zich daartoe aandienden aan te vullen op de weerstandpositie. 
Het resultaat van 2015 geeft deze mogelijkheid. 

2. In 2014 is een weerstandpositie bepaald en daarmee gaande veranderingen in de 
reserve/voorzieningen situatie  doorgevoerd. Dat gekoppeld aan de berekeningen voor de 
kapitaallasten voor de uitbreiding heeft, ondanks reeds in de begroting gerealiseerde structurele 
bezuiniging, een taakstellende bezuinig voor 2016 opgeleverd. Het resultaat van 2015 geeft 
mogelijkheden om deze bezuiniging al te boeken. Voor de jaren daarna zal naar verwachting de 
taakstellende bezuinig uit het verbetertraject gehaald kunnen worden. 

3. Restitutie aan de deelnemende gemeente zal als volgt plaatsvinden: 

 
aantal inwoners 

restitutie per 
inwoner  restitutie totaal  

Buren 26.117 0,29  €                    7.652  
Culemborg                         27.560 0,29  €                     8.075  
Geldermalsen 26.323 0,29  €                    7.713  
Maasdriel 24.185 0,29  €                    7.086  
Neder-Betuwe 22.728 0,29  €                    6.659  
Neerijnen 12.038 0,29  €                    3.527  
Tiel 41.590 0,29  €                  12.278  
Zaltbommel 27.358 0,29  €                    8.016  

    Totaal 207.899 
 

 €                  61.007  
 
 
Vennootschapsbelasting (VPB) 
 
Voor het jaar 2015 geldt dat het RAR niet onder het regime van de VPB valt. 
 
Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving valt het RAR per 01.01.2016 wel onder het regime van 
VPB. Het RAR is vanaf die datum in beginsel belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Voor 
zover er geen sprake is van een onderneming is het RAR voor dat deel niet belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting. Momenteel vindt overleg plaats met de belastingdienst om de zekerheid te 
verkrijgen of het RAR belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Op basis van vooronderzoek 
is de verwachting dat wanneer voor het Regionaal Archief Rivierenland sprake zou zijn van  
belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, zij aan voorwaarden voldoet waarvoor vrijstelling geldt. 
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Voor de bestemmingen en de restitutie, zoals die hiervoor zijn toegelicht, is een besluit nodig van het 
Algemeen Bestuur.  
 
 
Tiel, 9 juni 2016. 


