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VOORWOORD
Voor u ligt de scriptie ‘Kostentoerekening voor de gemeente Meierijstad’, geschreven door Max
Candel en Erwin Schouten. Het betreft een onderzoek omtrent het ontwerpen van een geschikte
kostentoerekeningsmethodiek voor de fusiegemeente Meierijstad. Deze scriptie is geschreven in
het kader van het afstudeertraject van de opleiding HBO Bedrijfseconomie aan Avans Hogeschool
te ’s-Hertogenbosch. Van september 2015 tot en met januari 2016 zijn wij bezig geweest met dit
onderzoek en het schrijven van deze scriptie.
De opdrachtgever van deze scriptie is de gemeente Veghel, maar het stuk richt zich op de
toekomstige fusiegemeente Meierijstad, waar de gemeente Veghel onderdeel van zal gaan
uitmaken. Samen met de werkgroep Financiën zijn er randvoorwaarden opgesteld waar de
kostentoerekeningsmethodiek voor gemeente Meierijstad aan moet gaan voldoen. Onze
begeleiders Eric van der Heiden en Edwin Jaspers zijn actief in deze werkgroep. Zowel onze
begeleiders als de overige werkgroepleden hebben ons erg goed geholpen met het volbrengen van
en feedback geven op ons onderzoek. Daarbij was het fijn om met open armen ontvangen te
worden bij het onderzoeken van de huidige methodieken van de fuserende gemeenten en de
gemeenten die zijn benaderd voor extern onderzoek.
Bij deze willen wij onze begeleiders, leden van de werkgroep financiën en de overige respondenten
bedanken voor de fijne samenwerking en ondersteuning gedurende dit traject. Daarnaast willen we
de gemeente Veghel bedanken voor het beschikbaar stellen van deze interessante en uitdagende
afstudeeropdracht.
Tot slot bedanken wij onze stagebegeleider Anke Berends, intern deskundige Hans Gruijters en de
afstudeerkoppels van onze kringbijeenkomsten voor het begeleiden van en tips geven over onze
afstudeerstage namens Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch.
Veghel,
4 januari 2016
Max Candel
Erwin Schouten

SAMENVATTING
In dit onderzoek wordt een antwoord geformuleerd op de vraag welke
kostentoerekeningsmethodiek geschikt is voor de fusiegemeente Meierijstad. De noodzaak van het
ontwerpen van een nieuwe kostentoerekeningsmethodiek is ontstaan doordat de gemeenten
Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode gaan fuseren. Hierdoor dient er ten behoeve van de nieuwe
gemeente één kostentoerekeningsmethodiek te worden ontworpen.
In het vooronderzoek is het begrip kostentoerekening gedefinieerd als het toerekenen van alle
kosten die direct dan wel indirect samenhangen met een product. De kosten komen terug in de
begroting die inzicht dient te verschaffen aan de raad en de burger. Daarnaast is het noodzakelijk
dat er kosten toegerekend worden naar bepaalde producten, omdat hiervan wettelijk aangetoond
moet worden dat deze maximaal kostendekkend zijn.
In de kern van het onderzoek worden de huidige kostentoerekeningsmethodieken van de drie
buurgemeenten beschreven en geanalyseerd. Hieruit is gebleken dat alle drie de gemeenten een
eigen manier hebben om kosten toe te rekenen, voor zowel de indirecte kosten als de
kapitaallasten. Verder werd uit deze analyse geconcludeerd dat urenverantwoording een complex
systeem is om salariskosten te verdelen aan de producten en dat het verstandig is om hiervan af te
stappen, omdat het uitgaat van een schijnwerkelijkheid en tijdrovend is.
Vervolgens zijn de onderstaande randvoorwaarden gesteld ten behoeve van de nieuwe
kostentoerekeningsmethodiek:
(Vernieuwing) Wet- en regelgeving BBV;
Toerekening aan noodzakelijke producten;
Logica van de eenvoud;
Duurzaam;
Innovatief;
Modern;
Geen materiële afwijkingen in kostendragers.
Alle randvoorwaarden zijn vervolgens gerangschikt naar mate van belangrijkheid. Hierbij zijn de
‘(vernieuwing) wet- en regelgeving BBV’ en ‘toerekening aan noodzakelijke producten’ essentieel
en wordt ‘logica van de eenvoud’ als belangrijkste overige randvoorwaarde gezien.
Ten behoeve van het ontwikkelen van de nieuwe methodiek worden er methodieken onderzocht die
mogelijk toepasbaar zijn op de gemeente Meierijstad. Er zijn kostentoerekeningsmethodieken
gezocht in de literatuur en er zijn gemeenten bezocht die recent een nieuwe
kostentoerekeningsmethodiek ontworpen hebben. Hieruit zijn enkele interessante methodieken
gevonden die zijn gebruikt voor het advies wat in dit onderzoek gepresenteerd wordt. De gedachte
om niet door te slaan in de nauwkeurigheid is voor de methodiek van de gemeente Barneveld
leidend en komt overeen met de randvoorwaarden van de gemeente Meierijstad. De literatuur
heeft voornamelijk geholpen het advies concreet te maken en te onderbouwen.
In het advies en de toelichting komt naar voren dat er een zo eenvoudig mogelijke methodiek
gebruikt moet worden, net als bij de gemeente Barneveld. De directe salariskosten worden volgens
het advies verdeeld middels een verdeling die wordt bepaald door de leidinggevenden in 5%
nauwkeurig op maximaal 10 producten per atelier. De overheadkosten worden middels het
berekenen van een enkelvoudig opslagpercentage extracomptabel toegerekend aan de directe
salariskosten die op dat product van toepassing zijn. De rentekosten worden extracomptabel
toegerekend door middel van het berekenen van het gemiddelde rentepercentage op basis van de
werkelijk betaalde rente. Via de staat van de activa wordt de rente aan het investeringsbedrag
toegerekend. De investering is immers direct te linken aan een specifiek product. De weergave van
de overheadkosten en rentekosten gebeurt volgens de vernieuwing van de wet- en regelgeving.
De geadviseerde methodiek is gecontroleerd op het voldoen aan de gestelde randvoorwaarden.
Hieruit is gebleken dat de methodiek voldoet aan alle randvoorwaarden op een na. Er kan namelijk
niet worden nagegaan of de geadviseerde methodiek voldoet aan de randvoorwaarde ‘dat er geen
materiële verschillen mogen ontstaan tussen de kostendragers’. Omdat deze randvoorwaarde niet
meetbaar is wordt deze buiten beschouwing gelaten. Verder blijkt uit de kosten- en batenanalyse
dat de geadviseerde methodiek een financieel verantwoorde keuze is. De eindconclusie luidt
hiermee dat de geadviseerde methodiek geschikt is voor de toekomstige gemeente Meierijstad en
hiermee de probleemstelling van dit onderzoek beantwoordt.
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1. INLEIDING
De gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode gaan op 1 januari 2017 van start als één
gemeente genaamd Meierijstad. In het kader van deze fusie zijn er nogal wat ontwikkelingen
gaande om de nieuwe gemeente vorm te geven. Zo ook met het inrichten van de financiële
administraties en in het bijzonder het bepalen van een kostentoerekeningsmethodiek voor de
gemeente Meierijstad. In dit onderzoek wordt nader ingegaan op het onderwerp kostentoerekening
en de mogelijkheden hierin. Wat volgt is een advies omtrent een kostentoerekeningsmethodiek die
voldoet aan de wet- en regelgeving en randvoorwaarden van gemeente Meierijstad.
Naast dat er binnen dit onderzoek sprake is van ontwikkelingen door de fusie, zijn er ook binnen de
wet- en regelgeving vernieuwingen gaande. Ook de denkwijze over kostentoerekening is drastisch
veranderd. Waar het vroeger van belang was om naar een zo nauwkeurig mogelijke verdeling van
de kosten te streven, wordt nu het uitgangspunt genomen om een zo eenvoudig mogelijke
methodiek te hanteren. De eenvoud van de methodiek geeft transparantie naar zowel de raad als
de burger. Hierbij dient bijvoorbeeld begrijpelijk te worden gemaakt waarom er een bepaalde prijs
voor afval betaald dient te worden. De logica van eenvoud is niet de enige randvoorwaarde die er
wordt gesteld aan de nieuwe kostentoerekeningsmethodiek van de gemeente Meierijstad, maar wel
een van de belangrijkste.
Het voldoen aan de vernieuwing van de wet- en regelgeving die blijkt uit de ‘brochure voor de
vernieuwing van het BBV’ is voor veel gemeenten een probleem, waar nog weinig tot geen
aandacht is besteed. Dit maakt het onderzoek om een trendsettende methodiek te ontwikkelen
voor Meierijstad die past in de huidige tijd uitdagend. De ambitie is dan ook om deze methodiek als
voorbeeld te laten dienen voor andere gemeenten.
Door onderzoek te doen naar de huidige methodieken van de drie buurgemeenten, de vernieuwing
van de wet- en regelgeving, de methodieken vanuit de literatuur en de methodieken die andere
vooruitstrevende gemeenten hanteren is er een advies gevormd dat aansluit op de
organisatiestructuur en randvoorwaarden van de gemeente Meierijstad.
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2.

ORIËNTATIE AFSTUDEEROPDRACHT EN
ORGANISATIE

Ter oriëntatie op de afstudeerorganisatie worden er in dit hoofdstuk een aantal zaken belicht die
voor dit onderzoek van toepassing zijn. Ten eerste wordt in paragraaf 2.1 de organisatie van de
gemeente Meierijstad en haar oorsprong omschreven. In paragraaf 2.2 en 2.3 komen de missie en
de visie van de gemeente Meierijstad aan bod en in paragraaf 2.4 de organisatiestructuur voor de
realisatie van de fusie. Vervolgens wordt de aanleiding van de afstudeeropdracht beschreven in
paragraaf 2.5. Paragraaf 2.6 belicht de organisatie en het onderzoek op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ten slotte komen in paragraaf 2.7 de veranderingen
aan bod die de gemeente Meierijstad heeft doorgemaakt tijdens het onderzoek en van invloed zijn
geweest op het advies.

2.1

Gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad is een toekomstige overheidsinstantie die op 1 januari 2017 van kracht
wordt door de fusie van de drie buurgemeenten (Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode) in de regio
Meierij. Meierijstad is als gemeente verantwoordelijk voor de taken die direct van belang zijn voor
haar inwoners. Deze verantwoordelijkheden worden onder andere uitgevoerd in opdracht van de
Rijksoverheid. Het aantal inwoners in de gemeente Meierijstad komt ongeveer uit op 80.000
inwoners, bestaande uit bijna 40.000 inwoners uit de gemeente Veghel, ruim 20.000 inwoners uit
Schijndel en bijna 20.000 inwoners uit de
gemeente Sint-Oedenrode. De totale
omvang van het landschap van de
gemeente Meierijstad is 185,52km²
groot. Dat wil zeggen dat de
bevolkingsdichtheid van de Meierijstad
niet erg hoog is. Dit komt omdat er
binnen de drie gemeenten veel dorpen
zijn gelegen met daaromheen een relatief
rijke natuuromgeving. Onder de huidige
gemeente Veghel vallen de dorpen Erp,
Zijtaart, Mariaheide, Eerde, Keldonk en
Boerdonk. Bij de gemeente SintOedenrode horen de dorpen Nijnsel,
Boskant en Olland en onder de gemeente
Schijndel valt het dorp Wijbosch. Hier
komen de dorpen die gelijknamig zijn aan
de gemeentenamen natuurlijk ook nog
bij. (Gemeente Meierijstad, 2014)
Plattegrond van de gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad is een organisatie die behoort tot de publieke sector. De publieke sector
omvat organisaties met een overheidsfunctie of publieke taak. Onder de publieke sector vallen
onder andere de gemeenten, maar ook de provincies, waterschappen, de zorgsector, de goede
doelen en het onderwijs. Belangrijk hierbij is dat het maken van winst bij deze organisaties niet het
uitgangspunt is. De corebusiness van de gemeente Meierijstad blijkt dan ook uit haar missie en
visie.
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2.2

Missie

De missie van de gemeente Meierijstad luidt als volgt:
“Wij investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor menselijke maat”.
(Meierijstad, 2015)
Deze missie komt ook duidelijk terug in de opdracht. De vooraf gestelde randvoorwaarden door de
gemeente Meierijstad bevat namelijk de randvoorwaarde ‘logica van de eenvoud’. Hiermee wordt
bedoeld dat de kostentoerekeningsmethodiek voor haar belanghebbenden te begrijpen moet zijn.
Die begrijpelijkheid refereert naar de menselijke maat uit de missie. Het investeren in de kracht
van de samenleving blijkt uit de andere randvoorwaarden; de methodiek moet duurzaam en
innovatief zijn.

2.3

Visie

De visie van de gemeente Meierijstad luidt als volgt:
“In het belang van haar inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen is een ambitieuze en
bestuurskrachtige gemeente noodzakelijk. Elke inwoner telt mee en kan mee doen binnen sterke
sociale netwerken en een rijk vrijwilligers- en verenigingsleven.
Meierijstad maakt zich samen met het bedrijfsleven sterk voor een gezonde lokale en regionale
economie met voldoende werkgelegenheid. Food is de verbindende factor: de productie in het
buitengebied, de voedingsindustrie en nieuwe productontwikkeling. In Meierijstad is het genieten in
de vele restaurants en op de terrassen.
De beroepsbevolking is aan het werk. Wonen en werken in Foodcapital trekt jeugd aan. Er is een
goede ruimtelijke balans tussen werken, wonen en leven. Meierijstad koestert de unieke waarden
van natuur, landschap, cultuur en onderwijs.” (Meierijstad, 2015)
Deze visie is toekomstgericht en stelt een kader waarin staat hoe men de fusie vanuit het
beleidsperspectief ziet. De visie benadrukt alle kenmerken van Meierijstad waarbij getracht wordt
de burger het gevoel te geven dat ook na de fusie deze kenmerken behouden blijven en nog verder
worden ontwikkeld.

2.4

Organisatiestructuur

De gemeentelijke organisaties van de drie fusiegemeenten kennen een personeelsomvang van
circa 500 medewerkers. Hoe de personeelsomvang en organisatiestructuur van Meierijstad er uit
komt te zien, is in de loop van het onderzoek bekend geworden. Dit komt aan bod in paragraaf 2.7
Toekomst en tussentijdse ontwikkelingen. Alvorens is er ter bewerkstelliging van de fusie een
organisatiestructuur gecreëerd vanuit de bottum-up methodiek. Dat wil zeggen dat de werknemers
van de drie gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen over de uitvoering van de ontwikkeling van
producten, diensten en beleid van de gemeente Meierijstad. De uitvoering van deze ontwikkelingen
wordt gerealiseerd door zestien werkgroepen, die verdeeld zijn onder vier clusters (bestuur en
algemeen, bedrijfsvoering, ruimtelijk economisch en sociaal maatschappelijk). Elke werkgroep
heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en specialisatie om een bepaald onderdeel van de fusie te
bewerkstelligen. Een werkgroep bestaat in basis uit 7 personen, met 2 personeelsleden uit iedere
gemeente en daarnaast een voorzitter. De uitvoering van het toegewezen onderdeel dient door de
voorzitter van de werkgroep te worden verantwoord aan de projectgroep. De projectgroep legt het
plan vervolgens weer voor aan het hoogste orgaan, de stuurgroep. De stuurgroep is het orgaan die
een definitief besluit over het voorstel geeft. De werkgroep waar dit afstudeeronderzoek binnen
plaats heeft gevonden, is de werkgroep ‘Financiën’ onder het cluster Bedrijfsvoering. Een
schematische weergave van de bovenstaande organisatiestructuur staat afgebeeld in bijlage 1.
(Projectgroep Herindeling, 2015)

9

2.5

Aanleiding van het onderzoek

Zolang de fusie nog niet gerealiseerd is worden er binnen de drie gemeenten verschillende
manieren van kostentoerekening toegepast. Doordat de drie buurgemeenten gaan fuseren tot één
gemeente is het van belang dat er één wijze van kostentoerekening wordt ontwikkeld die voldoet
aan de randvoorwaarden van Meierijstad en de wetgeving. De gemeente Meierijstad stelt als
randvoorwaarden dat de methodiek van kostentoerekening de aspecten innovatief, duurzaam,
modern en logica van de eenvoud uitstraalt. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met
de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De gemeente Meierijstad heeft
met betrekking tot het BBV als voorbereidende werkzaamheden de meest recente informatie
hierover verzameld.
Verder zijn er verschillende belanghebbenden te onderkennen met betrekking tot dit
afstudeeronderzoek. Naast dat de gemeente Meierijstad belang heeft bij een bepaalde
kostentoerekeningsmethodiek, hebben het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en de burger
dat ook. Voor het CBS is de informatievoorziening die uit de kostentoerekeningsmethodiek ontstaat
belangrijk, omdat het CBS hieruit overzichten maakt van de geldstromen binnen de overheid en
van de overheid naar instellingen en marktpartijen. Ook voor de burger is de kostentoerekening
van belang. Uit de kostentoerekening komen bepaalde kostprijzen tot stand die het uitgangspunt
zijn voor de prijs die de burger voor een product betaalt.

2.6

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een breed begrip. De kern van de MVOgedachte zit hem in het feit dat de consumenten zich er van bewust van zijn dat organisaties die
een product of dienst leveren een bepaalde impact hebben op de maatschappij. Het opkomen van
MVO is een teken dat de consument vindt dat die organisaties zich dit ook moeten gaan realiseren
en hiernaar moeten gaan handelen, ofwel dat die organisaties hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid erkennen.
Als overheidsinstantie is het erg belangrijk om ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te
erkennen, omdat zij een voorbeeldfunctie heeft en hiermee de toon zet richting het bedrijfsleven.
Zeker omdat MVO op vele verschillende fronten door de centrale overheid wordt gestimuleerd. Om
het begrip MVO concreter vorm te geven wordt er in het algemeen uitgegaan van drie hoofdpijlers.
Dat zijn People, Planet en Profit.
Planet is vaak een van de eerste dingen waar mensen aan denken bij MVO. Het betreft het
zorgvuldig omgaan met het milieu. Activiteiten op het gebied van Planet zijn bijvoorbeeld het
scheiden van afval, het rijden van elektrische auto’s en het gebruiken van biologisch afbreekbare
bekers. De gemeente Veghel past de genoemde voorbeelden al toe.
Het begrip Profit, wat winst betekent, is lastiger te definiëren. Het maken van winst is voor veel
organisaties al de hoofddoelstelling, maar ook door de bijdrage van MVO kan er winst worden
behaald. Bewuster omgaan met middelen zoals elektriciteit, gas en productiematerialen levert
direct geldwinst op. Het begrip winst is echter niet altijd direct te herleiden aan een geldbedrag.
Het feit dat een organisatie actief is op het gebied van MVO kan de organisatie namelijk
reputatiewinst opleveren, wat dus niet uit te drukken is in geld, maar uiteindelijk wel invloed op
heeft op de geldwinst door hogere verkopen. Dan zijn er ook nog organisaties die geen
winstdoelstelling hebben, zoals gemeenten. Voor deze organisaties is de geldwinst te vervangen
door het behalen van hun doelstelling, want dat is namelijk de grootste winst die er voor hen te
behalen valt. Profit voor een gemeentelijke organisatie als Meierijstad betekent het zo goed
mogelijk dienen van haar burgers, naast het feit dat er gestuurd kan worden op bijvoorbeeld het
gebruik van printpapier en energiezuinige computerbeeldschermen.
People is het begrip dat de meeste aansluiting vindt met betrekking tot dit onderzoek. In het kader
van deze pijler zorgt de organisatie zo goed mogelijk voor haar betrokken mensen. Onder deze
mensen valt het personeel, dus intern, maar ook de burger en de mensen die aan de door de
gemeente gebruikte producten werken, dus extern. Bij personeel is te denken aan goede
arbeidsvoorwaarden, een goed verzorgde werkplek en voldoende en schone sanitaire
voorzieningen. Wat betreft het kiezen van haar producten kan men denken aan fair trade
producten, zodat bijvoorbeeld de boeren in Afrika een eerlijke prijs krijgen voor hun product.
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De gemeente Veghel heeft bijvoorbeeld fair trade koffie en thee en zo is de gemeente Schijndel
bestempeld als fair trade gemeente. Daarnaast huurt de gemeente Veghel het bedrijf IBN in als
schoonmaakbedrijf. Daar werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door aan hen werk
te bieden, wordt er bijgedragen aan de pijler people. Dan is er nog de burger, aan wie de
gemeente Meierijstad haar bestaansrecht ontleent. De gemeente is dan ook feitelijk in dienst van
haar inwoners. Het is volgens de gedachte van MVO dat de burger dan ook zo goed mogelijk
gehoord wordt en haar belangen worden gediend. De opdracht met betrekking tot
kostentoerekening dient er hierbij voor te zorgen dat deze transparant is voor de burger, zodat zij
voldoende inzicht heeft in de bestedingen en de prijzen die de gemeente Meierijstad hanteert. De
berekening dient dus ethisch verantwoord te zijn. Dit komt naar voren in een van de gestelde
randvoorwaarden, logica van de eenvoud. Hierdoor is de MVO-gedachte geïntegreerd in het
onderzoek.

2.7

Toekomst en tussentijdse ontwikkelingen

Voorafgaand aan het onderzoek bevond de fusie van de gemeente Meierijstad zich nog niet in het
zelfde stadium als aan het einde van het onderzoek. Dit is het gevolg van een aantal
ontwikkelingen die zich gaandeweg het onderzoek hebben voorgedaan. Van deze ontwikkelingen
zijn er een aantal die van invloed zijn geweest op het uiteindelijke advies.
Een van de ontwikkelingen is dat de gemeente Meierijstad heeft besloten om haar kosten te gaan
presenteren volgens de wijze van I4All. Dit heeft invloed op het aantal producten wat de gemeente
Meierijstad uiteindelijk gaat hanteren en dus aan hoeveel producten de overhead berekend dient te
worden. Volgens de indeling van I4All zijn er ongeveer 50 producten te onderscheiden. Daarnaast
beschikt de I4All over centrale posten voor overhead en rente, die in de vernieuwing van de weten regelgeving terugkomen. Wat I4All precies inhoud wordt beschreven in paragraaf 7.2. De I4Allindeling is daarnaast opgenomen in bijlage 6.
De tweede relevante ontwikkeling is dat de organisatiestructuur van de gemeente Meierijstad
bekend is gemaakt. Dat wil zeggen dat er bekend is welke en hoeveel afdelingen er komen, waar
deze afdelingen zijn gestationeerd in de nieuwe organisatie en hoeveel medewerkers er per
afdeling worden neergezet. Bepaald is hierin dat er niet meer wordt gesproken van afdelingen
maar van (werk)ateliers. In de gemeente Meierijstad gaat er gewerkt worden met 44 ateliers. In
deze ateliers zijn meerdere werknemers opgenomen die aan nagenoeg dezelfde producten werken.
(Boogaard, Lam, & Wilbrink, 2015)
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3. ONDERZOEKSOPZET
Het afstudeeronderzoek is uitgevoerd aan de hand van een doelstelling, probleemstelling en
onderzoeksvragen. Vanuit deze stellingen en onderzoeksvragen is er een onderzoeksmodel
opgesteld om het proces wat gedurende het onderzoek doorlopen is visueel weer te geven.

3.1

Doelstelling

Een methodiek van kostentoerekening adviseren aan de gemeente Meierijstad die voldoet aan de
eigen bevindingen, regelgeving en randvoorwaarden van de gemeente Meierijstad.

3.2

Probleemstelling

Hoe kan de methodiek van kostentoerekening ingericht worden, zodat deze voldoet aan de eigen
bevindingen, regelgeving en de randvoorwaarden van de gemeente Meierijstad?

3.3
1. Wat
-

Onderzoeksvragen
betekent kostentoerekening voor een gemeente?
Wat houdt kostentoerekening in?
Waarom wordt er aan kostentoerekening gedaan?
Is kostentoerekening noodzakelijk voor een gemeente?

2. Welke bevindingen uit de analyse kunnen relevant zijn voor de kostentoerekening van de
gemeente Meierijstad?
Hoe geschiedt de kostentoerekening bij de drie gemeenten Veghel, Schijndel en SintOedenrode?
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de kostentoerekeningen van de drie
gemeenten?
3. Met welke randvoorwaarden dient rekening gehouden te worden in de kostentoerekening van de
gemeente Meierijstad?
Wat zijn de randvoorwaarden van de gemeente Meierijstad met betrekking tot de
kostentoerekening?
Wat schrijft de regelgeving voor vanuit de vernieuwing van het BBV?
4. Wat voor methodieken van kostentoerekening zijn mogelijk voor de gemeente Meierijstad?
Welke kostentoerekeningsmethodieken zijn er vanuit de literatuur?
Welke kostentoerekeningsmethodieken worden door andere (gefuseerde) gemeenten
gebruikt?
5. Welke kostentoerekeningsmethodiek is het meest geschikt voor de gemeente Meierijstad?
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3.4

Onderzoeksmodel

Fase 1 van het onderzoeksmodel (figuur 3.1) bevat het begin van het onderzoek. Daarin zijn alle
activiteiten en informatiebronnen opgenomen die voor dit onderzoek gebruikt zijn. Hieruit zijn vijf
deelonderzoeken voortgevloeid, welke met de cijfers in het model zijn weergegeven. Elk
deelonderzoek betreft een van de onderzoeksvragen die zijn weergegeven in paragraaf 3.3. Het
eerste deelonderzoek is ontstaan om het begrip kostentoerekening en het doel en noodzaak
hiervan te definiëren. In het tweede deelonderzoek, zijn er bezoeken gebracht aan de overige twee
gemeentehuizen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Tijdens deze bezoeken zijn eveneens als in
Veghel de IST-positie van de kostentoerekening geïdentificeerd. De uitkomsten hiervan zijn
vervolgens in fase 2 geanalyseerd. Het derde deelonderzoek uit fase 1 gaat uit van de regelgeving
BBV en de randvoorwaarden van de gemeente Meierijstad. Ook de uitkomsten hiervan zijn in fase
2 geanalyseerd. Het vierde en laatste deelonderzoek is gericht op de mogelijkheden betreffende
een nieuwe kostentoerekeningsmethodiek, waarvoor de literatuur en onderzoek naar methodieken
die bij andere gemeenten zijn gebruikt. Bij de deelonderzoeken één en vier is geen verdere analyse
in fase 2 nodig geweest. In fase 3 zijn vervolgens de uitkomsten van de deelonderzoeken
gestructureerd en is de IST positie en de mogelijkheden hierin vastgesteld. In fase 4 zijn deze
uitkomsten geanalyseerd om zo het kader te hebben gevormd waaraan het advies moet voldoen.
Als laatste is in fase 5 het advies uitgewerkt dat tot stand is gekomen in deelonderzoek vijf.
Hiermee is de SOLL-positie voor de gemeente Meierijstad gecreëerd.
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4. ONDERZOEKSMETHODIEK EN VERANTWOORDING
Gedurende het afstudeeronderzoek zijn er verschillende onderzoeksmethodieken gehanteerd. In dit
hoofdstuk wordt verantwoord welke onderzoeksmethodieken zijn toegepast en verantwoord welke
stappen zijn doorlopen binnen de betreffende methodiek. Hieronder is per onderzoeksvraag de
onderzoeksmethodiek en de verantwoording hiervan beschreven.
Met de eerste onderzoeksvraag (hoofdstuk 5) is onderzocht wat het begrip kostentoerekening
betekent. Daarnaast komt naar voren, waarom een gemeente kostentoerekening toepast en wordt
er vervolgens een specifiek antwoord gegeven op de vraag of een integrale kostprijsberekening
noodzakelijk is. De onderzoeksmethodieken die zijn gehanteerd zijn fieldresearch en deskresearch.
Door middel van verdieping in de kostentoerekeningsmethodiek van de gemeente Veghel en de
inleidende gesprekken met de afstudeerbegeleiders over de opdracht is veel van deze informatie
verworven. Daarnaast is er gebruik gemaakt van het rapport ‘Notitie kostentoerekening gemeente
Veghel’ die verkregen is van de stagebegeleider om het antwoord op de eerste onderzoeksvraag
aan te vullen.
Met de tweede onderzoeksvraag (hoofdstuk 6) zijn de kostentoerekeningmethodieken, die de drie
gemeenten op dit moment toepassen, in kaart gebracht en vervolgens vergeleken. Om de huidige
kostentoerekeningmethodieken in kaart te brengen zijn de gemeente Veghel, Sint-Oedenrode en
Schijndel bezocht om daar fieldresearch te doen. De bezoeken zijn vorm gegeven door allereerst
de financiële documenten te verzamelen waaruit de kostenstructuur en
kostentoerekeningsmethodiek afgeleid worden. Over deze documenten is door de begeleidende
persoon van de betreffende gemeente een algemene uitleg gegeven. Dit betrof altijd iemand die
betrokken was bij de financiën. Aan de hand van deze uitleg is getracht de huidige methodiek op
papier te zetten. Bij eventuele onduidelijkheden is er om nadere uitleg gevraagd. De
einduitwerking over de situatie van de betreffende gemeente is ter controle op waarheid en voor
aanvullingen doorgelezen door de informatieverschaffers. Vervolgens zijn er door middel van
vergelijking verschillen en overeenkomsten geconstateerd tussen de
kostentoerekeningsmethodieken. Deze verschillen en overeenkomsten worden belicht in de
opgestelde bevindingen. Aan elke bevinding zijn voor- en nadelen gekoppeld om te zien wat de
invloed is van bepaalde keuzes binnen een kostentoerekeningsmethodiek en welke invloed die
keuzes hebben op de nieuwe kostentoerekeningsmethodiek.
Met de derde onderzoeksvraag (hoofdstuk 7) wordt getracht in de randvoorwaarden van de
gemeente Meierijstad en de regelgeving Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te verdiepen.
De randvoorwaarden van de gemeente Meierijstad zijn aangegeven door de werkgroep Financiën,
welke aansluiten bij de missie en visie van de gemeente Meierijstad. Per randvoorwaarde staat
uitgewerkt wat hieronder wordt verstaan. Dit is onderzocht, doordat er gesprekken zijn gevoerd
hierover met de stagebegeleiders en werkgroep Financiën. Vervolgens is er door middel van
deskresearch onderzoek gedaan naar de wet- en regelgeving. De benodigde documentatie is
verkregen van de stagebegeleiders, maar ook op het internet zijn hier verschillende bruikbare
informatiebronnen over gevonden. Daarin is te lezen wat er wijzigt of wellicht kan gaan wijzigen in
de regelgeving BBV. Naar aanleiding van vragen over de bronnen is er contact gezocht met de
commissie BBV, welke uiteindelijk beslist over de veranderingen die doorgevoerd gaan worden.
Voor verdere uitleg over dit onderwerp is er een cursus gevolgd, wat heeft gezorgd voor een
helderder beeld over de veranderingen binnen het BBV. Daarin zijn vragen gesteld en opmerkingen
geplaatst ten aanzien van de vernieuwing. De wijzigingen in de wet- en regelgeving en de
randvoorwaarden vormen vervolgens het kader waarbinnen de nieuwe
kostentoerekeningsmethodiek wordt geadviseerd. Dit kader is gerangschikt per randvoorwaarde op
de mate van belangrijkheid.
Welke kostentoerekeningsmethodieken er zijn en welke andere gemeenten gebruiken is onderzocht
ten behoeve van onderzoeksvraag vier (hoofdstuk 8). Om te onderzoeken welke
kostentoerekeningsmethodieken er zijn is er allereerst gekeken naar welke methodieken in de
literatuur beschreven staan. Hierbij zijn de integrale kostprijsberekeningen die in de literatuur
staan en tijdens de opleiding zijn behandeld aan bod gekomen. Daarnaast zijn er verschillende
gemeenten aangeschreven met het verzoek tot een gesprek over de kostentoerekeningsmethodiek
die zij toepassen. Hiertoe zijn gemeenten geselecteerd en benaderd die pas gefuseerd zijn en/of
hun kostentoerekeningsmethodiek aan het ontwikkelen zijn. Bij de bezoeken aan deze gemeenten
zijn er interviews afgenomen waaruit hun wijze van kostentoerekening duidelijk is geworden.
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De insteek hiervoor is geweest om verschillende denkwijzen te vergelijken en om vernieuwende
ideeën te ontdekken die van pas zouden kunnen komen bij de ontwikkeling van de nieuwe
kostentoerekeningsmethodiek voor de gemeente Meierijstad.
Met de informatie uit de voorgaande hoofdstukken is er een advies gevormd (hoofdstuk 9) over
hoe de kostentoerekeningsmethodiek voor gemeente Meierijstad ingericht moet worden, zodat er
aan de randvoorwaarde en wetgeving voldaan wordt. Hierbij is er per onderwerp (directe kosten,
overhead en kapitaallasten) een afzonderlijk advies gevormd, waarbij de methodiek van het advies
uitgebreid wordt toegelicht. Vervolgens wordt er verantwoord waarom elk advies aansluit op de
gestelde randvoorwaarden. Voor deze volgorde is gekozen, omdat het ten behoeve van het advies
meer structuur geeft en dit maakt het advies daardoor helderder. Zo kan de lezer eenvoudig het
verband leggen tussen het advies en de toelichting, omdat de lezer dan eenvoudig kan reflecteren
op het eerder gelezen advies. Daarnaast is er door middel van een kosten- en batenanalyse
bekeken wat het invoeren van het advies kost ten opzichte van wat het oplevert. Dit wordt niet in
bedragen uitgedrukt, aangezien het hiervan lastig is een adequate schatting te maken zonder
uitgebreid onderzoek hiernaar gedaan te hebben. Daarom is er voor gekozen om te onderzoeken of
de kosten en baten een incidenteel of terugkomend karakter hebben. Als laatste is er een overzicht
opgesteld waarbij te zien is per randvoorwaarde of hieraan voldaan is en welke onderdelen en
kenmerken van het advies betrekking hebben op deze randvoorwaarde. Voor deze weergave is
gekozen om eenvoudig te kunnen concluderen of er aan de doel- en probleemstelling voldaan
wordt.
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5. KOSTENTOEREKENING VOOR EEN GEMEENTE
Het resultaat van het onderzoek levert een advies op ten aanzien van een
kostentoerekeningsmethodiek, maar wat is nu eigenlijk kostentoerekening? En waarom wordt het
bij een gemeente toegepast? Het is mogelijk dat het begrip kostentoerekening een andere
betekenis heeft of om andere belangen wordt toegepast binnen een gemeentelijke organisatie dan
een bedrijf uit de private sector. Wat de betekenis van kostentoerekening is, waarom er aan
kostentoerekening gedaan wordt en de noodzakelijk ervan, wordt in dit hoofdstuk toegelicht.

5.1

Definitie van kostentoerekening

Kostentoerekening is een algemeen uitgangspunt voor het toekennen van directe en indirecte
kosten aan de plek waar deze kosten verantwoord kunnen worden. Directe kosten zijn herkenbaar
aan dat ze direct toe te kennen zijn aan een product of dienst. Voorbeelden van directe kosten zijn
materiaalkosten en directe salariskosten. Indirecte kosten zijn kosten die samenhangen met de
voortbrenging van het product of de dienst. Denk hierbij aan administratiekosten of andere
algemene kosten. Een groot deel van de indirecte kosten kunnen ook worden gedefinieerd als
overhead. Het begrip overhead omvat hierin de kosten die gericht zijn op sturing en ondersteuning
van de organisatie. Wanneer ook de indirecte kosten worden toegerekend betreft het een integrale
kostentoerekeningsmethodiek. Uiteindelijk leidt een kostentoerekening tot een verdeling van alle
kosten naar de producten of diensten om tot een kostprijs te komen. Er zijn hiertoe verschillende
integrale kostentoerekeningsmethodieken om de directe en indirecte kosten te verdelen. Hier wordt
verder op ingegaan in hoofdstuk 8. (Gemeente Veghel, 2012) (Huijben & Geurtsen, 2014)

5.2

Nut en noodzaak van kostentoerekening

Door een integrale kostentoerekening komen de gemeente Meierijstad en haar belanghebbenden
tot nuttige informatie. Welke informatie dit betreft, komt naar voren in de onderstaande
argumenten voor het gebruik van een integrale kostentoerekening.
De belangrijkste argumenten voor de toepassing van een integrale kostentoerekening zijn:

Inzicht krijgen in de kostprijs van een product: door een grote diversiteit aan producten
binnen de gemeentelijke organisatie (gemeente Meierijstad), is de bepaling van de
kostprijs een lastig punt. Dit komt doordat de kosten grotendeels uit personeelskosten
bestaan. Door middel van een integrale kostentoerekeningsmethodiek worden deze kosten
toch toegekend aan een product.

Bestuurlijke besluitvorming: voor het maken van strategische en operationele keuzes is het
belangrijk om inzicht te krijgen in verschillende kosten en kostprijzen. Hierdoor kan het
bijvoorbeeld aantrekkelijker zijn om een onderdeel van de organisatie uit te besteden in
verband met lagere kosten.

Prijsstelling naar derden: om de prijzen te bepalen naar derden is het relevant om te weten
wat de kostprijs van het werkelijke product is, aangezien er anders het risico ontstaat dat
de kosten van de producten niet worden gedekt.

Politieke en publieke verantwoording van prijzen: de gemeente moet verantwoording
afleggen aan de burgers, hoeveel geld bepaalde activiteiten of producten kosten en hoe
deze bedragen tot stand zijn gekomen. (Gemeente Veghel, 2012)
Dan bestaat er nog de vraag of kostentoerekening naast het hierboven genoemde nut ervan
eigenlijk wel noodzakelijk is. Die vraag kan bevestigend worden beantwoord. Binnen een gemeente
zijn er namelijk een aantal producten (afval, riool en leges) waarvan de verkoopprijs, die wordt
gevraagd aan de burger, wettelijk maximaal kostendekkend mag zijn. Dat wil zeggen dat de
integrale kostprijs de maximale verkoopprijs is en dus aantoonbaar moet zijn. Om de integrale
kostprijs te bepalen is hierdoor een integrale kostentoerekeningsmethodiek noodzakelijk. Deze
producten worden in het vervolg van het verslag de ‘maximaal kostendekkende producten’
genoemd.
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Naast deze ‘maximaal kostendekkende producten’ zijn er nog de producten ‘werken derden’,
‘grondexploitaties’ en ‘investeringen’. Voor deze zaken geldt tevens dat een integrale
kostprijsberekening noodzakelijk is. Neem als voorbeeld dat de gemeente een bepaald bedrag
investeert in haar grondexploitaties. Dit bekostigt zij middels een lening. De gemeente wil hier
natuurlijk geen verlies op maken. Daarom is het noodzakelijk dat men er zeker van is dat alle
bijhorende kosten van deze investering worden toegerekend.
Ten behoeve van de overige producten is er echter geen integrale kostprijsberekening
noodzakelijk. Een integrale kostprijsberekening voor de overige producten brengt meer
administratieve werkzaamheden met zich mee dan dat het aan relevante informatie oplevert.
De conclusie die hieruit wordt getrokken is dat er met betrekking tot verschillende producten er
een integrale kostprijsberekening noodzakelijk is. Dat zijn de hierboven genoemde producten,
welke in het vervolg van het verslag de ‘noodzakelijke producten’ genoemd worden. De noodzaak
tot het berekenen van de integrale kostprijs van de noodzakelijke producten wordt opgenomen in
het verslag als randvoorwaarde in paragraaf 7.1 en wordt daarin verder toegelicht.
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6. HUIDIGE SITUATIES VAN KOSTENTOEREKENING
In de paragrafen 6.1 t/m 6.3 zijn de huidige kostentoerekeningen van de drie gemeenten (Veghel,
Schijndel en Sint-Oedenrode) in kaart gebracht. Hierbij zijn per gemeente de volgende aspecten
belicht:
Kostenstructuur;
Kostentoerekeningsmethodiek;
Kapitaallasten.
Vervolgens zijn in paragraaf 6.4 de verschillende kostentoerekeningen vergeleken door een analyse
hierop uit te voeren. Uit de analyse zijn verschillende bevindingen gedaan waar voor- en nadelen
aan verbonden zijn. De analyse met de bevindingen is voor het advies relevant om te weten,
omdat hieruit kan worden afgeleid wat er allemaal bij een kostentoerekening komt kijken en welke
keuzes hierin gemaakt kunnen worden. Daarnaast zijn de voor- en nadelen van elke bevinding
nodig om te kunnen overwegen of een bevinding uit de huidige analyse een optie is voor in het
advies voor de kostentoerekeningsmethodiek van de gemeente Meierijstad.

6.1

Gemeente Veghel

Kostenstructuur:
De kosten van de gemeente Veghel zijn in een indeling met verschillende niveaus weer te geven,
zoals te zien is in de zelf ontworpen piramide in figuur 6.1. Elk niveau geeft informatie weer in een
andere vorm. De informatie die per niveau beschikbaar is, is voor verschillende belanghebbenden
relevant. Deze belanghebbenden worden weergegeven in de pijlen bij elk niveau aan de
rechterkant van de piramide.

Het hoogste weergaveniveau van de kosten wordt gevormd door de programma’s. De programma’s
zijn ingedeeld in 10 verschillende hoofdonderwerpen van de gemeente. De begroting van een
gemeente is verdeeld in deze programma’s. Onder programma’s vallen bijvoorbeeld de
onderwerpen onderwijs, openbare orde en veiligheid en cultuur en recreatie. Deze 10 programma’s
en de producten onder de programma’s, zijn in het geval van de gemeente Veghel gelijk gesteld
aan de hoofdfuncties en de functies die als eis gesteld worden door derden (het Rijk, CBS en
Europa). De programma’s zijn eveneens zichtbaar in de opgestelde begroting van de gemeente
Veghel (programmabegroting), die relevant is voor de gemeenteraad en voor de burger. Op dit
niveau van kostenweergave is te zien hoeveel kosten er op elk onderwerp gemaakt worden. De
gemeenteraad vormt op basis van deze informatie een kader, in de vorm van een budget,
waarbinnen het college van B&W de gemeente moet besturen. Daarnaast controleert de
gemeenteraad het college van B&W hierop. Derde partijen zoals het CBS, vergelijken deze
kostenindelingen van de verschillende gemeenten in Nederland. Ook dient de begroting verplicht
gepubliceerd te worden, zodat de burger en andere belanghebbenden kunnen zien waar het
(belasting)geld binnen de gemeente aan besteed wordt.
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Zoals hierboven is vermeld zijn de programma’s op te splitsen in een gedetailleerdere weergave op
basis van producten/functies. Hierdoor ontstaat de kostenweergave op productniveau. Dit is onder
andere relevant om de kostprijs vast te stellen. Aan de hand van de informatie die hieruit
verkregen wordt stuurt het college van B&W de gemeente aan. Tevens zijn deze gegevens relevant
voor derden en de burger.
De producten zijn vervolgens onderverdeeld in functionele classificaties (FCL’s), ook te benoemen
als grootboekrekeningen. De FCL’s zijn vervolgens onderverdeeld in kostensoorten die economische
classificaties (ECL’s) worden genoemd. Een FCL en een ECL zijn de labels waar de verschillende
kosten van de gemeente aan gehangen worden. De FCL en ECL zijn vormgegeven in
getallenreeksen. Op het niveau van FCL’s en ECL’s wordt binnen de gemeente de administratie
gevoerd. De FCL’s en ECL’s bevatten informatie die alleen voor intern gebruik relevant is. De
benoeming en de indeling van de FCL’s en ECL’s kunnen per gemeente zelfstandig worden bepaald.
Kostentoerekeningsmethodiek:
Bij de gemeente Veghel wordt gebruik gemaakt van een integrale kostentoerekeningsmethodiek.
Een integrale kostentoerekeningsmethodiek kenmerkt zich door het feit dat alle kosten, zowel
directe als indirecte, naar de producten/functies worden toegerekend. De directe kosten worden in
dit geval rechtstreeks aan de afdeling (hoofdkostenplaats) toegekend. Voor het toerekenen van de
indirecte kosten wordt er gebruik gemaakt van hulpkostenplaatsen en hoofdkostenplaatsen. Een
kostenplaats is in het algemeen een locatie om aan te geven op welke plaats de kosten worden
gemaakt of veroorzaakt. Een hulpkostenplaats is een verzamelplaats voor kosten van
ondersteunende functies die diensten verlenen aan andere organisatieonderdelen (afdelingen),
waarvoor een hoofdkostenplaats is ingesteld. De totale kosten op de hulpkostenplaatsen worden
met behulp van een verdeelsleutel verdeeld over de hoofdkostenplaatsen (afdelingen). De
hulpkostenplaatsen en verdeelsleutels waar de gemeente Veghel gebruik van maakt zijn hieronder
weergegeven.
Hulpkostenplaats:
Huisvesting
Bijkomende personeelskosten
Automatisering

Verdeelsleutel:
22% naar bestuur en rest FTE
FTE
FTE

Hoofdkostenplaats
en

Als eenmaal de kosten uit de hulpkostenplaatsen zijn verdeeld naar de afdelingen vindt de
doorbelasting van de hoofdkostenplaatsen naar de producten plaats. Ook dit wordt gedaan aan de
hand van verdeelsleutels. In dit geval geldt voor bijna elke hoofdkostenplaats dezelfde
verdeelsleutel, namelijk op basis van productieve uren van de desbetreffende afdeling. De totale
kosten van de hoofdkostenplaats directie worden rechtstreeks toegerekend naar de exploitatie op
het product: ‘bestuursorganen’. Daarnaast is er voor het verdelen van de kapitaallasten een aparte
verdeelsleutel toegepast, die in deze paragraaf onder het kopje kapitaallasten uitgebreid wordt
toegelicht. Hieronder zijn alle hoofdkostenplaatsen weergegeven met daarbij de verdeelsleutels die
toegepast worden.
Hoofdkostenplaats:
Directie
Concernstaf
Beheer Openbare Ruimte (binnen)
Beheer Openbare Ruimte (buiten)
Ruimte
Ontwikkeling
Klantcontact Centrum
Vergunningen en handhaving
Adviesdiensten
Organisatieondersteuning
Kapitaallasten
Opslag algemene kosten

Verdeelsleutel:
Saldo
Productieve uren
Productieve uren
Productieve uren
Productieve uren
Productieve uren
Productieve uren
Productieve uren
Productieve uren
Productieve uren
Staat van activa/reserves*
Productieve uren**

Producten / Functies

* De kapitaallasten worden verder toegelicht onder het kopje kapitaallasten.
** Dit betreft een opslag voor indirecte medewerkers (bijv. post, archief, financiën en P&O) die wordt toegerekend aan de
andere afdelingen op basis van de verhouding aantal productieve uren van de afdeling en het totaal aan productieve uren.

Aan de hand van hoeveelheid productieve uren per afdeling kan er een uurtarief per afdeling
berekend worden. Doordat alle werknemers van de gemeente Veghel een nauwkeurige
urenverantwoording bij dienen te houden, is er bekend hoeveel productieve uren er per afdeling
voor een bepaald product gemaakt wordt. De urenverantwoording is geïntegreerd in het systeem
wat ze bij de gemeente Veghel hanteren.
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Hierbij zijn de activiteiten per werknemer uitgesplitst en hieraan is gekoppeld of het uur direct toe
te rekenen is aan een bepaald product. Ook is er per activiteit gelinkt of dit een improductief,
indirect productief of direct productief uur is.
Kapitaallasten:
Voor de kapitaallasten van de gemeente Veghel is een aparte methodiek van toepassing om de
kosten toe te rekenen aan de producten (of functies). Allereerst is het relevant waar de
kapitaallasten bij de gemeente Veghel uit bestaan. Dit betreffen de volgende lasten:
1. Werkelijk betaalde rente van afgesloten leningen (vreemd vermogen);
2. Rentekosten die toegerekend worden aan reserves (eigen vermogen);
3. Afschrijvingskosten.
Hoe de bovenstaande lasten worden berekend en toegekend wordt hieronder toegelicht:
1. De lasten van de werkelijk betaalde rente voor iedere investering worden berekend aan de hand
van het investeringsbedrag via de ‘staat van activa’. De rentekosten worden vervolgens
toegerekend aan de producten door te bepalen op welk product de aard van de investering van
toepassing is. Een voorbeeld hiervan is de rentekosten voor de investering van een nieuw
aangelegde weg. Deze kosten worden in dit geval toegerekend aan het product wegen.
2. De rentekosten die toegerekend worden aan reserves, oftewel de rentekosten over een
investering die met eigen vermogen is gefinancierd, bestaan uit een vast percentage. De totale
kosten aan rentelasten over de reserves worden verdeeld over drie verschillende boekwaarden
(grondexploitatie, uitzonderingsrente en omslagrente), waarbij elke soort boekwaarde een
gemiddeld percentage wordt genomen. De rentekosten worden vervolgens middels dit
percentage toegerekend aan de producten via een ‘staat van reserves’.
3. Daarnaast dienen ook de afschrijvingskosten van de investeringen toegerekend te worden. Dit
gebeurt wederom via de staat van activa, waarbij de kosten toegerekend worden aan de aard
van de investering.
Aangezien er meer kosten toegerekend worden dan dat er werkelijke lasten zijn, omdat er wordt
toegerekend wordt aan reserves, ontstaat er een positief saldo. Dit saldo wordt in dit geval volledig
aan het product ‘algemene dekkingsmiddelen’ toegerekend. Hiermee zijn uiteindelijk alle
kapitaallasten toegerekend aan de producten of functies.

6.2

Gemeente Schijndel

Kostenstructuur:
Voor de gemeente Schijndel zijn er twee verschillende indelingen van kostenniveaus. Dit komt door
de vereisten van verschillende belanghebbenden. Hierdoor zijn er bij de gemeente Schijndel twee
figuren met verschillende kostenweergaves opgesteld. Het onderscheid zit vooral in de verplichting
van derden (het Rijk, CBS en Europa) dat de kostenstructuur wordt ingedeeld op ‘hoofdfunctie
indeling’ (informatie voor derden: Iv3) terwijl de gemeenteraad dat op ‘programma-indeling’
verlangt, omdat de programma-indeling beter aan hun informatiebehoefte voldoet.
Eerst wordt de weergave van de kosten besproken op programma-indeling. De kosten van de
gemeente Schijndel worden in vijf verschillende niveaus weergegeven, zoals te zien is in figuur 6.2.
Per kostenniveau zijn er andere belanghebbenden van toepassing. Deze belanghebbenden zijn per
niveau met een pijl weergegeven in de piramide.
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Bij de gemeente Schijndel is het hoogste kostenweergaveniveau het programmaniveau. Hier zijn er
vijf van in totaal. De vijf programma’s zijn genaamd: ‘Woon- en leefomgeving, Samenleving, Werk,
Bestuur en Algemene dekkingsmiddelen’. Deze hoofdgroepen zijn opgenomen in de begroting van
de gemeente Schijndel. Dit is tevens de wijze waarop het gepresenteerd wordt naar haar burgers.
Zoals de pijlen in figuur 6.2 aangeven is de informatie in de vorm van programma’s relevant voor
de gemeenteraad en de burger. De gemeenteraad gebruikt de begroting om een kader te vormen
waarbinnen het college van B&W de gemeente bestuurt. Daarnaast is de begroting het
verantwoordingsmiddel naar de burger. Zo krijgt zij inzicht in waar het geld van de gemeente
Schijndel aan besteed wordt.
Onder het programmaniveau bevinden zich deelprogramma’s, die ook weergegeven worden in de
begroting. De deelprogramma’s zijn een gedetailleerdere weergave van de programma’s. Een
voorbeeld hiervan is dat onder het programma ‘Werk’ de deelprogramma’s ‘Arbeidsmarkt’ en
‘Bedrijvigheid’ vallen. Ook op dit niveau liggen de belangen bij de gemeenteraad en de burger.
Nog een stap verder naar beneden in de piramide staan de producten. Per product worden er
directe en indirecte kosten toegerekend, zodat de totale kosten per product zichtbaar zijn en hier
een kostprijs van berekend kan worden. Op dit kostenniveau is de informatie relevant voor het
college van burgemeester en wethouders, maar ook voor de burger. Voor de burger is het onder
andere relevant om te weten wat de prijs is die voor het product betaald moet worden en hoe deze
kosten tot stand komen. Dit geldt specifiek voor de producten waarvan de prijs maximaal
kostendekkend mag zijn, zoals de kosten voor afval, riool en leges. Het college van B&W bestuurt
de gemeente op basis van de informatie op productniveau.
De producten zijn verder onderverdeeld in FCL’s, die gelijk zijn aan de grootboekrekeningen van de
gemeente Schijndel. De FCL’s zijn vervolgens onderverdeeld in ECL’s, ook wel kostensoorten
genoemd. De FCL’s en ECL’s zijn alleen relevant voor intern gebruik, waarop administratie wordt
gevoerd.
Daarnaast is er zoals eerder vermeld ook een kostenweergave met een indeling op hoofdfuncties.
Ook hier is er sprake van vijf niveaus en zijn de belanghebbenden weergegeven met de pijlen
naast de piramide in figuur 6.3. Het grootse verschil met de vorige indeling zit hem in de drie
toplagen en de belanghebbenden hiervan.

Dat de gemeente Schijndel naast een kostenweergave op programma-indeling, ook een
kostenweergave op hoofdfunctie indeling heeft, komt door de eisen van derden (het Rijk, CBS en
Europa). Het CBS verzamelt bijvoorbeeld de gegevens van alle gemeenten in Nederland, waarbij
een andere verplichte indeling van informatie noodzakelijk is. Door het verzamelen van informatie
van gemeenten kan het CBS gemeenten vergelijken, maar ook een beeld schetsen van de
gemiddelde kosten die gemeenten maken in Nederland. De belanghebbenden van de hoofdfuncties
en functies zijn in dit geval dus de derde partijen.
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De functies zijn door de gemeente Schijndel verder uitgesplitst in sub-functies. Dit is een keuze
geweest van de gemeente Schijndel, zodat er op een nog gedetailleerder niveau intern naar
bepaalde kosten gekeken kan worden.
De FCL’s en ECL’s zijn identiek aan de FCL’s en ECL’s op basis van de weergave op programmaindeling. Hierbij gelden dus ook dezelfde belanghebbenden.
Kostentoerekeningsmethodiek:
Ook bij de gemeente Schijndel wordt een integrale kostentoerekeningsmethodiek toegepast.
Daarbij worden de directe kosten rechtstreeks aan de producten en functies toegerekend. Echter is
de inrichting van de te verdelen indirecte kosten verschillend met die van Veghel.
De gemeente Schijndel hanteert verschillende kostenplaatsen (KP’s) en enkele sub-kostenplaatsen.
Een sub-kostenplaats is een kostenplaats die als tussenstap dient om inzicht te krijgen in bepaalde
interne producten van een betreffende afdeling. Denk hierbij aan dat de gemeente wil weten
hoeveel kosten er zijn aan bijvoorbeeld ziekteverzuim, risicomanagement, catering, postverzending
enzovoorts. Vanuit deze (sub-)kostenplaatsen worden de indirecte kosten met behulp van
verdeelsleutels verdeeld naar de volgende plaatsen:

Rechtstreeks naar de producten of functies toe; en/of

Naar (een) andere kostenplaats(en).
Dit is weergegeven in het onderstaande voorbeeld.
Voorbeeld:
KP Huisvesting

Rechtstreeks naar de producten/functies

- Functie 002 (Raad)
- Functie 006 (Griffier)

Verdeelsleutel M²

- KP FZ
- KP WWB
- KP VROM
De bovenstaande methodiek wordt op alle kostenplaatsen van de gemeente Schijndel toegepast.
Dit leidt er uiteindelijk toe dat alle indirecte kosten toegerekend worden aan de producten of
functies, wat afhankelijk is van de toegepaste kostenindeling (programma- of hoofdfunctie
indeling).
Echter wordt er voor iedere kostenplaats niet dezelfde verdeelsleutel toegepast. De reden hiervoor
is dat niet alle kostenplaatsen hetzelfde van aard zijn. De kostenplaats huisvesting is bijvoorbeeld
niet te vergelijken met de kostenplaats afdeling weg en waterbouw. Daarom heeft elke
kostenplaats zijn eigen verdeelsleutel om tot een zo goed mogelijke verdeling te komen van de
kosten. De gemeente Schijndel hanteert bij de onderstaande (sub-)kostenplaatsen de volgende
verdeelsleutels:
Kostenplaats:
Huisvesting
Automatisering
Kapitaallasten
Stafafdeling Managementondersteuning (SMO)
Belastingen
Afdeling Facilitaire zaken (FZ)
Afdeling Publiekszaken
Informatiecentrum
Afdeling Welzijn, zorg, sport en Onderwijs (WZSO)
Zwembad de molen hey
Afdeling Weg- en waterbouw (Binnendienst)
Afdeling Weg- en waterbouw (Buitendienst)
Werf
Tractie en gereedschappen
Straatreiniging
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu (VROM)
VROM (verdeling overige uren)
Vastgoedinformatiesysteem en norm GBKN

Verdeelsleutel:
M²
FTE
Staat van activa/reserves*
Productieve uren
% (inschatting van gebruik)
Productieve uren
Productieve uren
FTE
Productieve uren
Productieve uren
Productieve uren
Productieve uren
M²
% (inschatting gebruik)
% (inschatting gebruik)**
Productieve uren
Productieve uren
% (inschatting gebruik)
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Sub-kostenplaats:
Interne producten SMO
Interne producten Afdeling Bedrijfseconomische zaken
Interne Producten Facilitaire zaken

Verdeelsleutel:
FTE
FTE
FTE

* De kapitaallasten worden verder toegelicht onder het kopje kapitaallasten.
** De wetgeving heeft bepaald dat er maximaal 33% van de kosten aan afval en 33% aan riool toegerekend mag worden.

De verdeelsleutels zijn niet altijd even nauwkeurig opgesteld bij de gemeente Schijndel. Dit komt
doordat er niet op elke afdeling aan urenverantwoording wordt gedaan, waardoor de verdeling van
de productieve uren op deze afdelingen lastig is. In dit geval is het op basis van schattingen
gedaan bij de gemeente Schijndel. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het verdelen van de
kostenplaatsen belastingen en tractie en gereedschappen.
Kapitaallasten:
De kapitaallasten bij de gemeente Schijndel bestaan uit dezelfde soort lasten (werkelijke rente,
rente over reserves en afschrijvingen) als bij de gemeente Veghel. Ook de toerekening van de
kapitaallasten bij de gemeente Schijndel geschiedt op dezelfde wijze als bij de gemeente Veghel op
de toerekening van de rentekosten aan reserves na. De rente die wordt toegerekend aan reserves
wordt namelijk over de (deel)programma’s verdeeld op basis van het specifieke doel van de
reserves. De rente van bijvoorbeeld de bestemmingsreserve asfaltering, wordt toegekend aan het
deelprogramma leefbaarheid (onderdeel van het programma woon- en leefomgeving). Hoe de
kapitaallasten voor werkelijke rente, afschrijvingen en het saldo van de gemeente Schijndel wordt
toegerekend is terug te lezen in paragraaf 6.1 onder het kopje kapitaallasten.

6.3

Gemeente Sint-Oedenrode

Kostenstructuur:
De gemeente Sint-Oedenrode kent evenals in Schijndel twee manieren van kostenpresentatie. Dat
komt doordat er meerdere belanghebbenden zijn en deze verschillende eisen stellen aan de wijze
waarop de kosten worden gepresenteerd. Het verschil ligt vooral tussen de twee toplagen van
beide figuren. De een gaat uit volgens programma’s en producten, waarbij de ander uitgaat van
hoofdfuncties en functies.
Als eerst komt de weergave op programma-indeling aan bod. Zoals te zien in figuur 6.4 kent de
gemeente Sint-Oedenrode vier verschillende kostenniveaus. Met de pijlen wordt geïllustreerd welk
kostenniveau welke belanghebbenden heeft.
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Het programmaniveau is bij de gemeente Sint-Oedenrode het hoogste weergaveniveau. In totaal
zijn er zes programma’s. De programma’s zijn genaamd: ‘Sociale dienstverlening (zorg),
Maatschappelijke voorzieningen (welzijn), Bouwen en wonen (wonen), Leefomgeving, Vrije tijd en
economie en Burger en bestuur ’. Deze programma’s zijn opgenomen in de begroting van SintOedenrode en vormen samen de programmabegroting. De begroting van Sint-Oedenrode wordt
vervolgens via verplichte publicaties naar de burgers gecommuniceerd, wat tevens te zien is in de
pijlen. Ook is de informatie op programmaniveau van belang voor de gemeenteraad om het kader
te vormen waarbinnen het college van B&W aanstuurt.
Een stap verder naar beneden in de piramide zijn de circa 60 producten weergegeven. Een
programma bestaat uit meerdere producten. Per product worden de directe en indirecte kosten
toegerekend, zodat er uiteindelijk een integrale kostprijs ontstaat. Op dit kostenniveau is de
informatie relevant voor het college van burgemeester en wethouders, maar ook voor de burger.
Voor de burger is het van belang om te weten wat de prijs is die voor het product betaald moet
worden en hoe deze prijs tot stand komt. Dit met het oog op de producten waarvan de prijs
maximaal kostendekkend mag zijn, zoals de kosten voor de producten afval, riolering en leges. Het
college van B&W stuurt, zoals eerder vermeld, de gemeente aan op basis van deze informatie.
De producten zijn opgedeeld in verschillende FCL’s (grootboekrekeningen). Een FCL bestaat
vervolgens weer uit verschillende ECL’s (kostensoorten). De FCL’s en ECL’s van de gemeente SintOedenrode hebben dezelfde functie, maar een andere indeling als de FCL’s en ECL’s van de
gemeenten Veghel en Schijndel. Hierbij gelden dan ook dezelfde belanghebbenden.
Daarnaast is er een kostenweergave op hoofdfunctie-indeling. Ook bij deze indeling is er sprake
van vier niveaus en zijn de belanghebbenden weergegeven met de pijlen naast de piramide. Het
grootse verschil met de programma-indeling zit hem zoals eerder aangegeven in de twee toplagen
en diens belanghebbenden.

De gemeente Sint-Oedenrode heeft naast een kostenweergave op programma-indeling ook een
kostenweergave op hoofdfunctie-indeling. Dit komt voornamelijk door de eisen van derde partijen
(het Rijk, CBS en Europa). Het CBS verzamelt deze gegevens van alle gemeenten in Nederland,
zodat er een beeld kan worden geschetst van de gemiddelde kosten die gemeenten maken in
Nederland. Deze informatie wordt vervolgens gecommuniceerd met het Rijk en Europa. Echter is
het belangrijk voor het CBS dat de cijfers van de gemeenten die geleverd worden vergelijkbaar
zijn. De vergelijkbaarheid wordt gedeeltelijk gewaarborgd doordat elke gemeente door het CBS
opgedragen wordt om dezelfde indeling te hanteren. De opgestelde indeling wordt ‘informatie voor
derden’ (Iv3) genoemd, die verplicht wordt gesteld door de regelgeving van het BBV. Het gedeelte
wat niet wordt gewaarborgd komt doordat gemeenten beleidsvrijheid hebben in hoe om te gaan
met kostentoerekening, maar ook bijvoorbeeld hoe rente en afschrijvingskosten worden verrekend.
De belanghebbende van de informatie op hoofdfuncties en functies zijn dus de derde partijen.
De FCL’s en ECL’s zijn identiek aan de FCL’s en ECL’s op basis van de weergave op programmaindeling. Hierbij gelden tevens dezelfde belanghebbenden.
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Kostentoerekeningsmethodiek:
Net als bij de andere twee gemeenten wordt ook in de gemeente Sint-Oedenrode een integrale
kostentoerekeningsmethodiek toegepast. De invulling van deze kostentoerekeningsmethodiek is
echter weer verschillend ten opzichte van de andere gemeenten. Hierbij zijn er bijvoorbeeld andere
kostenplaatsen en verdeelsleutels die gehanteerd worden. Bij de gemeente Sint-Oedenrode worden
bepaalde indirecte kosten rechtstreeks aan de producten toegerekend, omdat deze kosten een
duidelijke link hebben met deze producten. De overige indirecte kosten worden vanuit
hulpkostenplaatsen toegerekend naar een viertal hoofdkostenplaatsen (afdelingen). Vanuit de
hoofdkostenplaatsen worden vervolgens de indirecte kosten toegerekend aan de producten via een
berekend uurtarief. Welke kostenplaatsen en verdeelsleutels de gemeente Sint-Oedenrode hiervoor
hanteert staat hieronder weergegeven en verder toegelicht.
Hulpkostenplaatsen:
Kapitaallasten (Afschrijvingskosten)
Personeelskosten
Huisvesting
Voorlichting en Publiciteit
Kantines
Administratie- en apparaatskosten
Directie
Belastingen
Werken voor derden

Verdeelsleutel:
Staat van activa*
FTE
FTE
FTE
FTE
FTE
FTE
- **
- **

Hoofdkostenplaatsen:
Programma bedrijfsvoering
Programma dienstverlening
Programma beleid en ontwikkeling
Afdeling samenlevingszaken- gemeentewerf

Verdeelsleutel:
Productieve uren
Productieve uren
Productieve uren
Productieve uren

Hoofdkostenplaats
en

Producten / Functies

* De kapitaallasten worden verder toegelicht onder het kopje kapitaallasten.
** De lasten en baten in deze hulpkostenplaatsen zijn aan elkaar gelijk waardoor er geen kosten toegerekend kunnen worden.

Zoals in het bovenstaande overzicht is te zien, worden op de kapitaallasten na, alle indirecte
kosten verdeeld over de hoofdkostenplaatsen van de afdelingen op basis van fulltime-equivalent
(fte). Hiervoor is in Sint-Oedenrode gekozen om de kostentoerekeningsmethodiek zo eenvoudig
mogelijk te houden, zodat deze inzichtelijk is en voor iedereen te begrijpen. Als de indirecte kosten
volledig zijn onderverdeeld bij de afdelingen op basis van fte, wordt er per afdeling een uurtarief
berekend aan de hand van de indirecte kosten te delen door de productieve uren. Hierbij wordt er
een uitsplitsing gemaakt per afdeling in een hoog- (vanaf salarisschaal niveau 9) en laag tarief
(t/m salarisschaal niveau 8). Vanuit de uurtarieven uit de programma’s bedrijfsvoering,
dienstverlening en beleid en ontwikkeling, wordt een gemiddeld uurtarief (zowel hoog als laag)
berekend. Middels dit gemiddelde uurtarief worden de indirecte kosten doorberekend aan de
producten, aangezien het bekend is hoeveel uren (hoog en laag) er per product worden besteed.
Deze urenverantwoording per product wordt ingeschat door de desbetreffende afdelingen. Voor de
afdeling samenlevingszaken- gemeentewerf wordt een apart uurtarief berekend, omdat dit
uurtarief relatief een stuk lager uitvalt in vergelijking met de overige afdelingen. Zodoende zijn er
drie uurtarieven die doorbelast worden naar de producten: gemiddeld hoog tarief, gemiddeld laag
tarief en het tarief voor de afdeling gemeentewerf.
Kapitaallasten:
De kapitaallasten worden bij de gemeente Sint-Oedenrode op een andere wijze toegerekend dan
bij de andere twee gemeenten. De gemeente Sint-Oedenrode bezit namelijk alleen kapitaallasten
in de vorm van rente op leningen (werkelijke rente) en afschrijvingen. De totale kosten aan rente
worden centraal als onderdeel in het programma ‘Burger en Bestuur’ weergegeven in de begroting.
Dit wil zeggen dat de rentekosten niet worden toegerekend aan de producten, maar enkel en alleen
als totale kosten worden weergegeven. Hierdoor ontstaan er ook geen rentebaten en dus geen
saldo zoals bij de gemeenten Veghel en Schijndel. De afschrijvingskosten worden echter wel
toegerekend aan de producten. Dit wordt gedaan via de staat van activa. In de staat van activa
worden de afschrijvingskosten van een investering toegerekend aan het product waar de aard van
de investering betrekking op heeft.
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6.4

Analyse

Na het in kaart brengen van de kostenstructuur en kostentoerekeningsmethodiek van de drie
gemeenten is de hieruit voortgekomen informatie geanalyseerd. In deze analyse zijn de drie
gemeenten naast elkaar gelegd en de verschillen en overeenkomsten hiertussen opgesteld. Welke
verschillen en overeenkomsten er zijn tussen de gemeenten zijn weergegeven in de onderstaande
tabel.
Gemeente Veghel
Kostenstructuur:
1. Kostenweergave
2. Aantal kostenniveaus

Gemeente Sint-Oedenrode

Programma indeling = Hoofdfunctie indeling Programma indeling ≠ Hoofdfunctie indeling Programma indeling ≠ Hoofdfunctie indeling
4
5
4

Kostentoerekeningsmethode:
3. Gebruik van sub-kostenplaatsen
4. Verdeelsleutel naar
hoofdkostenplaatsen (afdelingen)
5. Berekening uurtarief
6. Verdeelsleutel naar producten
7. Uitkomst

Gemeente Schijndel

Nee

Ja

Nee

FTE

Best passende verdeelsleutel

FTE

Per hoofdkostenplaats (afdeling)
Productieve uren
Integrale kostprijs producten

Per hoofdkostenplaats (afdeling)
Productieve uren
Integrale kostprijs producten

Gemiddeld uurtarief
Productieve uren
Integrale kostprijs producten

Kapitaallasten:
8. Toerekenen rente op geldleningen Aard van de investering (staat van activa) Aard van de investering (staat van activa) Niet toegerekend (centraal weergegeven)
9. Toerekenen rente op reserves
% van de boekwaarden (staat van reserves) Doel van de reserve (staat van reserves)
Niet toegerekend
10. Toerekenen afschrijvingskosten
Aard van de investering (staat van activa) Aard van de investering (staat van activa) Aard van de investering (staat van activa)
11. Ontstaan van een Saldo (meer
Ja
Ja
Nee
baten dan lasten)

Tabel 6.6: Verschillen en overeenkomsten

Doordat er verschillen zijn tussen de gemeenten, kan er geconcludeerd worden dat er binnen een
kostenstructuur en kostentoerekeningsmethodiek andere keuzes gemaakt kunnen worden. Aan elk
van deze keuzes zijn bepaalde voor- en nadelen verbonden. Hier wordt rekening mee gehouden bij
het uiteindelijke advies. Hieronder worden de verschillen en overeenkomsten met betrekking tot de
onderwerpen 1 t/m 11 individueel omschreven. Daarnaast wordt er per onderwerp en keuze
aandacht besteed aan wat de reden is van de keuze voor de gemeenten.
Kostenstructuur:
1. Kostenweergave
De kostenweergaven bij de drie gemeenten bevatten duidelijke verschillen. De gemeente Veghel
heeft gekozen voor één indeling van kostenweergave waarbij de programma-indeling gelijk is
gesteld aan de hoofdfunctie-indeling (Iv3). Zowel gemeente Schijndel als Sint-Oedenrode heeft
gekozen voor een afzonderlijke programma-indeling met daarnaast de verplichte hoofdfunctieindeling. De keuze voor een afzonderlijke programma-indeling heeft te maken met het voldoen aan
de informatiebehoefte van de raad. Bij een losse programma-indeling is er namelijk de vrijheid om
deze in te delen naar eigen programma’s. De indeling op hoofdfunctie is voor het CBS vastgesteld
om te kunnen vergelijken met andere gemeenten, waardoor er in de hoofdfunctie-indeling geen
aanpassingen mogelijk zijn. Echter mogen er wel toevoegingen gedaan worden in de indeling. Het
voordeel van het hanteren van een programma-indeling die gelijk is aan de hoofdfunctie-indeling is
dat er geen extra vertaalslag gemaakt hoeft te worden in de administratie. Wanneer gemeenten
een afzonderlijke programma-indeling hanteren en alleen de hoofdfunctie-indeling moeten
opstellen, omdat dit verplicht is volgens de wet, kunnen er vraagtekens gezet worden bij de
kwaliteit van deze informatie. Deze twijfels zijn er doordat een afzonderlijke hoofdfunctie-indeling
geen toegevoegde waarde heeft voor de gemeente en hier mogelijk met de pet naar gegooid
wordt.
2. Aantal kostenniveaus
Ook het aantal kostenniveaus per gemeente verschillen in de kostenstructuren. De gemeente
Schijndel is hierin afwijkend ten opzichte van de andere twee gemeenten doordat zij gebruik
maken van vijf kostenniveaus in plaats van vier. Er is bij de gemeente Schijndel een extra niveau
toegevoegd in zowel de programma-indeling als de hoofdfunctie-indeling. Dit betreffen
deelprogramma’s (programma-indeling) en sub-functies (hoofdfunctie-indeling). De reden waarom
de gemeente Schijndel deze extra niveaus toegevoegd heeft is om op een gedetailleerder niveau
inzicht te krijgen in de kosten. Dit blijkt echter een behoefte te zijn uit het verleden, met deze
informatie wordt in het heden niet of nauwelijks wat gedaan. Daarnaast kost het administratief
extra tijd en dus geld, terwijl deze extra informatie geen extra inkomsten oplevert.
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Kostentoerekeningsmethodiek:
3. Gebruik van sub-kostenplaatsen
Bij het toepassen van sub-kostenplaatsen worden er kosten via een extra stap (sub-kostenplaats)
doorbelast, om inzicht te krijgen in de kosten die betrekking hebben op bepaalde interne
producten. Dit is het geval bij de gemeente Schijndel, waar ook op dit gebied weer (naast de extra
kostenniveaus, zie punt 2) extra administratieve werkzaamheden worden verricht om over
gedetailleerdere informatie te beschikken, die wordt gebruikt voor interne sturing op een ander
niveau. Ook met deze informatie wordt in het heden niet of nauwelijks wat gedaan. Daardoor levert
het ten opzichte van de kosten die hiervoor gemaakt worden geen extra inkomsten op. Daarnaast
wordt de kostentoerekeningsmethodiek door het gebruik van sub-kostenplaatsen alleen maar
complexer.
4. Verdeelsleutel naar kostenplaatsen (afdelingen)
De verdeelsleutels die worden toegepast om de kosten toe te rekenen aan de hoofdkostenplaatsen
verschillen, doordat er verschillende uitgangspunten zijn ingenomen bij het bedenken van de
verdeelsleutels. De gemeente Schijndel heeft als uitgangspunt genomen dat de kosten zo
nauwkeurig mogelijk toegerekend moeten worden, waardoor de best passende verdeelsleutel werd
gekozen. Het gevolg hiervan is wel dat de kostentoerekeningsmethodiek complex is. Bij de
gemeenten Veghel en Sint-Oedenrode is er als uitgangspunt genomen om de kostentoerekening zo
eenvoudig mogelijk te houden. Ten behoeve van de eenvoud is er voor gekozen om één en
dezelfde verdeelsleutel te gebruiken voor de toerekening naar de kostenplaatsen, namelijk: ‘FTE’.
Het nadeel hiervan is dat de kosten minder nauwkeurig worden toegedeeld.
5. Berekening uurtarief
Bij alle drie de gemeenten worden uurtarieven berekend om vervolgens de kosten door te kunnen
belasten naar de producten. Echter zit er verschil in naar wat voor uurtarief er gerekend wordt. Bij
de gemeenten Veghel en Schijndel worden de uurtarieven per hoofdkostenplaats (afdeling)
berekend. Hierdoor ontstaan er door de verschillende salarissen op elke afdeling afwijkende
uurtarieven. Door een uurtarief per afdeling te hanteren, geeft dit een nauwkeurigere weergave
van de kosten weer. Het nadeel hiervan is echter dat de kostentoerekeningmethodiek complexer is.
De gemeente Sint-Oedenrode maakt daarom gebruik van een gemiddeld uurtarief met een
uitsplitsing in een hoog (>salarisschaal niveau 9) en een laag (t/m salarisschaal niveau 8) tarief.
Daarnaast is er een apart uurtarief berekend voor de buitendienst, omdat dit uurtarief grote
verschillen vertoont ten opzichte van de rest van de uurtarieven. Het voordeel van een gemiddeld
uurtarief is dat deze methodiek minder complex is, maar heeft vervolgens weer als nadeel dat de
kosten minder nauwkeurig worden toegekend.
6. Verdeelsleutel naar producten
De verdeelsleutel die gebruikt wordt om de uurtarieven toe te delen aan de producten is bij alle
drie de gemeenten hetzelfde. De uurtarieven worden namelijk toegerekend aan de hand van
productieve uren. Hiervoor is gekozen, omdat de meeste kosten die van toepassing zijn op de
producten, voortkomen uit salariskosten. Om de hoeveelheid productieve uren te meten wordt er
gebruik gemaakt van verschillende vormen van urenverantwoording door de werknemers. Bij
urenverantwoording is het maar de vraag of deze nauwkeurig ingevuld wordt en dus op de realiteit
gebaseerd is. In de praktijk blijkt dat het regelmatig het geval is dat de urenverantwoording
achteraf nog ingevuld dient te worden. In bijlage 5 is hiervan het bewijsstuk opgenomen. In het
bewijsstuk is te zien dat op het intranet van een van de drie fusiegemeenten door een
leidinggevende berichten worden geplaatst met de vraag of de werknemers hun
urenverantwoording willen bijwerken. Dit toont aan dat urenverantwoording niet nauwkeurig
gebeurt en niet volledig op de realiteit is gebaseerd. Geen enkele werknemer weet namelijk nog
precies hoeveel uren hij of zij aan welk product heeft gewerkt een maand of langer geleden.
7. Uitkomst
De uitkomst die ontstaat als zowel de directe als indirecte kosten zijn toegerekend aan de
producten, is de integrale kostprijs. Ook dit betreft voor alle drie de gemeenten hetzelfde. Dit komt
doordat alle drie de gemeenten zo veel mogelijk kosten willen toerekenen aan de maximaal
kostendekkende producten, aangezien er dan meer inkomsten kunnen worden gegenereerd,
waardoor er meer ruimte is in de begroting. De kostprijs wordt namelijk hoger als er ook indirecte
kosten toegerekend worden naast de directe kosten, waardoor er met een integrale
kostentoerekeningsmethodiek een integrale kostprijs tot stand komt die zo veel mogelijk kosten
ondervangt.
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Kapitaallasten:
8. Toerekenen rente op geldleningen
De rentekosten die gemaakt worden op leningen, zijn indirecte kosten die toegerekend kunnen
worden naar de producten, wat in het geval van de gemeenten Veghel en Schijndel wordt gedaan.
Dat gebeurt door de aard van de investering te linken aan het product waar zij betrekking op heeft.
De rentekosten worden toegerekend aan de investering in de staat van activa, waar alle
investeringen in zijn opgenomen. In de gemeente Sint-Oedenrode worden de rentekosten op
leningen helemaal niet toegerekend aan de producten maar worden centraal weergegeven in een
apart onderdeel in de begroting. Verder worden deze kosten dus alleen weergegeven en niet
toegerekend. Doordat de kosten niet worden toegerekend, worden er echter minder kosten
doorbelast en vallen de kostprijzen lager uit. Een nadelig gevolg hiervan is dat er minder
bestedingsruimte ontstaat in de begroting.
9. Toerekenen rente op reserves
Rente die toegerekend wordt op reserves, oftewel rentekosten voor het financieren met eigen
vermogen, worden per gemeente op een verschillende wijze toegerekend of zelfs niet toegerekend.
De gemeente Veghel en Schijndel kennen rente toe aan de reserves en Sint-Oedenrode niet. De
gemeente Veghel rekent rente over reserves op basis van percentages van de boekwaarden en de
gemeente Schijndel rekent de rente toe aan het product waar het doel van de reserve betrekking
op heeft. Het nadeel voor Sint-Oedenrode dat het geen rente aan reserve toerekent is ook hier dat
het zorgt voor een lagere kostprijs en dus minder opbrengsten. Het rekenen van rente over
reserves is voor een burger lastig te begrijpen en wordt daardoor als complex ervaren.
10. Toerekenen van afschrijvingskosten
In het toerekenen van de afschrijvingskosten is een overeenkomst te vinden betreffende de
gehanteerde methodieken bij de gemeenten. Bij alle drie de gemeenten worden de
afschrijvingskosten toegerekend aan het product waar de aard van de investering betrekking op
heeft. Hoeveel er wordt afgeschreven per investering en waar de aard van de investering
betrekking op heeft wordt vastgesteld in de staat van activa. Ook hier is het voordeel dat door de
toerekening van de afschrijvingskosten de kostprijs hoger uitkomt.
11. Ontstaan van een Saldo (meer baten dan lasten)
Doordat er een meer rente wordt toegerekend dan werkelijk betaald wordt voor de leningen,
ontstaat er een positief saldo. Dit saldo kan worden gezien als een vergoeding voor het deel wat
gefinancierd wordt met het eigen vermogen. Het ontstaan van een saldo is alleen bij de gemeenten
Veghel en Schijndel van toepassing, omdat deze gemeenten rentekosten toerekenen aan de
producten. Door het positieve saldo ontstaat er extra ruimte in de begroting. Het nadeel is echter
dat als de werkelijke rente gaat stijgen dat het saldo afneemt waardoor de ruimte in de begroting
weer afneemt.
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7. RANDVOORWAARDEN VOOR DE NIEUWE
KOSTENTOEREKENINGSMETHODIEK
De gemeente Meierijstad stelt een aantal randvoorwaarden aan de nieuwe methodiek van
kostentoerekening en daarnaast dient er aan de wet- en regelgeving voldaan te worden. Deze
randvoorwaarden en wetgeving vormen het kader waar de kostentoerekening van de gemeente
Meierijstad aan dient te voldoen. De gemeente Meierijstad heeft belang bij een
kostentoerekeningsmethodiek waarbij er kosten toegerekend worden aan de noodzakelijke
producten. Ook is er belang bij dat de totale kosten van de kostendragers met de nieuwe wijze van
kostentoerekening na het toepassen van de nieuwe methodiek geen materiële verschillen vertonen
ten opzichte van de huidige situatie. Daarnaast zijn de criteria innovatief, duurzaam, logica van
eenvoud en modern de overige randvoorwaarden. Deze criteria zijn te herleiden uit de missie en
visie van Meierijstad. De (rand)voorwaarde betreffende de wet- en regelgeving is opgenomen in
het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), die momenteel wordt vernieuwd. In de betreffende
paragraaf wordt voornamelijk ingegaan op de veranderingen die hoogstwaarschijnlijk wet gaan
worden. Vervolgens is er een kader opgesteld die de mate van prioriteit aangeeft per
randvoorwaarde. Wat de verschillende randvoorwaarden van Meierijstad zijn en inhouden komt
terug in paragraaf 7.1. Vervolgens is te lezen wat de vernieuwingen in het BBV inhouden in
paragraaf 7.2. Tot slot wordt het kader van randvoorwaarden opgesteld in paragraaf 7.3 met
daarbij de mate van belangrijkheid opgesteld en beargumenteerd.

7.1

Randvoorwaarden van de gemeente Meierijstad

Kostentoerekening naar de noodzakelijke producten:
Voor de gemeente Meierijstad zijn er enkele producten noodzakelijk met betrekking tot de
berekening van kostprijzen. Deze producten zijn op te delen in twee groepen, waaronder de
maximaal kostendekkende producten. Dit betreffen de volgende producten:

Afval;

Riolering;

Leges.
De berekening van een integrale kostprijs aan de maximaal kostendekkende producten is
noodzakelijk, zoals blijkt uit paragraaf 5.2. De kostentoerekeningswijze heeft een grote invloed op
de samenstelling en hoogte van de kosten op deze producten. Wanneer er bijvoorbeeld toch voor
wordt gekozen om te stoppen met het toerekenen van indirecte kosten aan deze producten, gaan
de kostprijzen van deze producten dalen met als gevolg dat de gemeente Meierijstad
kostendekkendheid mis loopt. Doordat er inkomsten mis worden gelopen ontstaat er een gat in de
begroting, waardoor er op andere onderdelen bezuinigd of extra inkomsten gegenereerd moeten
worden, door bijvoorbeeld de onroerende zaak belasting (OZB) te verhogen. Een verhoging van de
OZB is echter niet gewenst, omdat die door de burger vaak wordt gezien als een melkkoe, omdat
de OZB niet direct aan een product te relateren is. (Kam, Koopmans, & Wellink, 2011) Het is met
betrekking tot de maximaal kostendekkende producten voor de gemeente Meierijstad van belang
dat er aan zo veel mogelijk kosten worden toegerekend die daarop van toepassing zijn, zodat de
kosten zoveel mogelijk door het product zelf worden gedekt. Daarnaast zijn er nog andere
belangrijke producten waar wel ‘winst’ op gemaakt mag worden. Dit betreffen de volgende
producten:

Grondexploitaties;

Investeringen;

Werken derden.
Ook de noodzaak van een integrale kostprijsberekening met betrekking tot deze producten, komt
voort uit paragraaf 5.2. Daarnaast is het voor de gemeente Meierijstad van belang dat het
inzichtelijk blijft hoeveel kosten hierop worden gemaakt, zodat er voldoende compensatie blijft
binnenkomen om deze kosten te dekken en deze activiteiten niet verliesgevend worden. Het is
namelijk een risico dat door het ontbreken van een kostentoerekening er een te lage kostprijs
wordt gerekend en zo een te lage prijs wordt gevraagd. Als gevolg kan ook hierdoor een gat in de
begroting van de gemeente Meierijstad ontstaan.
Geen materiële verschillen in kostendragers:
De gemeente Meierijstad heeft er belang bij dat er geen verschillen van materiële aard in de totale
kosten per kostendrager ontstaan door het gebruik van een nieuwe kostentoerekeningsmethodiek.
Kostendragers zijn het eindstation waar de kosten uiteindelijk op terecht komen. In het geval van
de gemeenten zijn dit de producten of taakvelden.
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Wanneer de totale kosten tussen de kostendragers te veel gaan veranderen, kan dit als gevolg
hebben dat er te weinig kosten worden toegerekend aan de producten waar opbrengsten tegenover
staan (noodzakelijke producten). Het kan ook voorkomen dat er meer kosten als voorheen worden
toegerekend naar de maximaal kostendekkende producten, in dit geval ontstaat er het risico dat de
burger zich negatief uitlaat over de prijsverhoging. Hierdoor ontstaat er bij een verlaging van de
kostprijs een te groot gat in de begroting wat een zware politieke discussie oplevert om dit gat te
dichten en bij een verhoging van de kostprijs is er het risico dat de burger in opstand komt. De
negatieve gevolgen zijn pas van toepassing als de kostendragers dermate afwijken oftewel van
materiële aard zijn. De afwijking wordt als materieel beschouwd wanneer de verschuiving van de
kosten tussen de kostendragers 1% of meer is. Dit percentage is vastgesteld door de werkgroep
Financiën.
Innovatief:
De kostentoerekening van de gemeente Meierijstad dient innovatief te zijn. Een
kostentoerekeningsmethodiek wordt innovatief bevonden als het vernieuwend en grensverleggend
is. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het verbeteren van bepaalde
kostentoerekeningsmethodiek(en) of door het ontwikkelen van een geheel nieuwe systematiek
voor kostentoerekening.
Duurzaam:
Het begrip duurzaam kan op verschillende manieren worden opgevat. In het geval van de
gemeente Meierijstad ligt het aspect van duurzaam voornamelijk op de toekomstbestendigheid.
Hiermee wordt bedoeld dat de nieuwe kostentoerekeningsmethodiek lang mee dient te gaan. Om
een methodiek lang mee te kunnen laten gaan, dient deze ongevoelig te zijn voor veranderingen in
de omgeving. In het geval van de gemeente Meierijstad is de omgeving veel aan het veranderen
door het fusieproces waar een lange periode voor nodig is. Hierdoor is het creëren van
duurzaamheid ten aanzien van de kostentoerekeningsmethodiek een belangrijk punt, zodat de
kostentoerekening niet volledig aangepast hoeft te worden of juist gemakkelijk aangepast kan
worden bij wijzigingen in de omgeving.
Logica van de eenvoud:
Een belangrijke randvoorwaarde waar de kostentoerekeningsmethodiek van de gemeente
Meierijstad aan moet voldoen is logica van de eenvoud. Met logica van de eenvoud wordt bedoeld
dat de methodiek van kostentoerekening op een logische en eenvoudige manier ingedeeld dient te
worden. Dit zorgt ervoor dat de wijze van toerekening voor ook niet financieel opgeleide personen
toegankelijkheid biedt. Deze transparantie van de kostentoerekening is van belang voor
bijvoorbeeld de raad en de burger. Voor de raad en de burger is het relevant om te weten hoe
bepaalde kosten tot stand komen. Een concreet voorbeeld hiervan is dat de burger bijvoorbeeld het
recht heeft om te weten waarom het product afval een bepaalde prijs heeft.
Modern:
De randvoorwaarde modern geeft aan dat de gemeente van deze tijd wil zijn. Om als voorbeeld te
noemen is het gebruik van typemachines en schriftelijke afspraken niet meer van deze tijd. Deze
zijn namelijk al langer geleden vervangen door computers en afspraken maken online en valt dus
onder modern. Het toepassen van nieuwigheden of trends uit de hedendaagse tijd maken de
kostentoerekeningen voor gemeenten modern. Een van de meest toonaangevende trends is dat de
kostentoerekeningswijze zo eenvoudig en transparant mogelijk dient te worden gemaakt (dit blijkt
onder andere uit de kostentoerekeningsmethodieken van andere gemeenten die aan bod komen in
paragraaf 8.2). Deze aspecten van modern blijken ook uit de vernieuwing die het BBV doorvoert.
Als de nieuwe kostentoerekeningsmethodiek dus aan deze aspecten voldoet betreft het een
moderne methodiek.

7.2

Vernieuwing regelgeving Besluit Begroting en Verantwoording

De Gemeentewet schrijft voor dat gemeenten jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken
moeten opstellen. Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) bevat de regelgeving daarvoor.
Aan deze regelgeving dient de toekomstige kostentoerekeningsmethodiek van de gemeente
Meierijstad te voldoen. Echter zijn er momenteel diverse ontwikkelingen gaande die vragen om een
vernieuwing van het BBV. Omdat deze vernieuwing zich al in een ver gevorderd stadium bevindt en
de nieuwe methodiek toekomstgericht en duurzaam moet zijn, wordt er met betrekking tot dit
advies gekozen om niet de huidige wetgeving te hanteren, maar de (nog niet vastgestelde)
vernieuwde wetgeving. Daardoor wordt er in dit hoofdstuk niet ingegaan op de huidige wetgeving.
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Een van de aanleidingen van de vernieuwing is dat de begroting en jaarstukken, waarmee
aangestuurd wordt door de raad, voor niet financieel opgeleiden weinig toegankelijkheid biedt.
Dit geeft belemmering voor veel raadsleden, maar ook voor andere direct betrokkenen zoals de
burger, om hier een goede discussie over te kunnen voeren. (Commissie BBV, 2015)
Om dit probleem te verhelpen is er een adviescommissie opgericht onder leiding van Staf Depla,
wethouder van Eindhoven. Deze adviescommissie heeft een rapport uitgebracht over de
vernieuwing van het BBV. Dit rapport wordt door een stuurgroep onder leiding van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) als uitgangspunt gehanteerd om tot een
besluit hierover te komen. Vervolgens worden de wijzigingen in het BBV vorm gegeven. De
stuurgroep heeft een brochure gepubliceerd waar de voornemens tot verwerking van de adviezen
en de consequenties voor het BBV in staan. Hieronder zijn de belangrijkste aandachtspunten uit de
brochure voor de toekomstige kostentoerekeningmethodiek voor de gemeente Meierijstad
weergegeven. (Commissie BBV, 2015)
Vernieuwing kostenstructuur BBV:
Op basis van de huidige regelgeving van de kostenstructuur heeft een productraming en –realisatie
op basis van de indeling van informatie voor derden (Iv3), ook wel hoofdfunctie-indeling genoemd,
zijn voordelen. Een van die voordelen is dat er hierbij geen extra vertaalslag gemaakt hoeft te
worden vanuit de financiële administratie. Daarnaast worden bij een afwijkende kostenindeling op
programma-indeling de Iv3 niet gebruikt door de gemeente, wat de kwaliteit van de Iv3 gegevens
niet ten goede komt. Een nadeel van het hanteren van Iv3 is dat de raad niet de vrijheid heeft om
de begroting naar eigen beleidsprioriteiten in te richten.
Hierdoor wil het BBV in de toekomstige regelgeving de informatie op begrotingsniveau primair
inrichten naar de informatiebehoefte van de raad en deze te stroomlijnen met de behoefte van
derden (het Rijk, het CBS en Europa). Hierdoor ontstaat er een nieuwe variant van informatie
indeling genaamd: informatie voor allen (I4All). Hierdoor ontstaat er dus één manier van
informatieweergave die voor elke belanghebbende relevant is. Met ingang van de begroting 2017
dienen de gegevens in de I4All-indeling aan het CBS geleverd te worden in plaats van Iv3. Echter
is na de wijziging naar I4All het nog steeds toegestaan voor gemeenten om hiernaast een eigen
programma-indeling te maken. De I4All-indleing is opgenomen in bijlage 6, waarbij de meest
rechtse kolom de oude Iv3-functies zijn opgenomen en in de linker kolom, de nieuwe door het I4All
genoemde taakvelden, met onder de kolom thema een korte beschrijving van het taakveld. De
taakvelden worden tevens als producten van de gemeente aangemerkt.
Vernieuwing kostentoerekening BBV:
In het huidige BBV kent men geen bepalingen ten aanzien van kostprijsberekening. Dit heeft
verschillende nadelen. Zo is er veel discussie over de tariefberekening van producten die maximaal
kostendekkend mogen zijn. Ook de vergelijkbaarheid tussen gemeenten wordt verstoord door het
gebruik van verschillende kostentoerekeningsmethodieken. De wijze van toerekening van de
rentekosten is hiervan een complex voorbeeld. De baten en lasten van deze overhead en
rentekosten worden in de meeste huidige kostentoerekeningsmethodieken van gemeenten
afzonderlijk aan de programma’s toegerekend. Dit draagt bij aan een complexe en ondoorzichtige
kostentoerekening aan de gemeentelijke producten.
In het nieuwe BBV wordt de overhead geplaatst in een centraal en afzonderlijk taakveld, wat ook
geldt voor de rentekosten. Hiermee wordt er aan transparantie gewonnen in de begroting en
verantwoording, waardoor de raad beter kan sturen op de bedrijfsvoering. Ook kunnen er betere
vergelijkingen gemaakt worden met andere gemeenten, doordat er een eenduidigere systematiek
voor het weergeven van bepaalde kosten wordt gehanteerd. Om de systematiek zo eenduidig
mogelijk te maken is er een algemene definitie gevormd voor overhead, zodat het duidelijk in grote
lijnen vaststaat wat hieronder valt. Hiervoor is onder andere het ezelsbruggetje PIOFACH in het
leven geroepen dat staat voor de volgende onderdelen die onder de overhead vallen:
Personeel;
Informatie;
Organisatie;
Financiën;
Automatisering;
Communicatie;
Huisvesting.
(Depla, 2014)
De definitie van overhead en de afbakening zijn opgenomen in bijlage 2, die als leidraad wordt
gebruikt voor de inrichting van de kostentoerekeningsmethodiek voor de gemeente Meierijstad.
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In de vernieuwing van het BBV speelt het toepassen van een integrale kostprijsmethodiek nog
maar in sommige gevallen een rol. Als er bijvoorbeeld bij grondexploitaties, investeringen en
andere projecten geen overhead en rente wordt toegerekend ontstaat er een tekort in de
begroting. Hierdoor wordt er in dit geval nog steeds een integrale kostentoerekening toegepast. Dit
kan zowel intra-comptabel als extracomptabel gebeuren. Ook ten aanzien van de producten afval,
riolering en leges is het relevant dat de overhead- en rentekosten toegerekend worden aan de
producten. Wanneer dit niet wordt gedaan kan er een positief resultaat ontstaan op deze maximaal
kostendekkende producten. (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2015)

7.3

Analyse van kader

In deze paragraaf worden alle hiervoor genoemde randvoorwaarden op een rij gezet en nagegaan
welke de hoogste prioriteiten hebben voor de nieuwe kostentoerekeningsmethodiek. Om dit
inzichtelijk te krijgen is tabel 7.1 opgesteld met daarin van boven naar beneden, de meest naar de
minst belangrijke voorwaarden. Dit is ter verduidelijking nog met verschillende kleuren
geïllustreerd. Vervolgens wordt de mate van belangrijkheid onder de tabel toegelicht. Om tot het
advies te komen zullen de verschillende methodieken worden getoetst aan de hand van deze
randvoorwaarden.

(Vernieuwing) Wet- en regelgeving BBV & toerekening aan noodzakelijke producten:
Zoals te zien bestaat de bovenste categorie uit twee verschillende randvoorwaarden. Deze
voorwaarden zijn de zwaarst wegende, omdat er aan deze voorwaarden bij elke methodiek moet
worden voldaan. De gemeente gaat namelijk niet onder de wet uit kunnen komen en in het
verlengde van de wet is ook de toerekening aan de noodzakelijke producten van essentieel belang.
Er dient namelijk verantwoording afgelegd te kunnen worden over de vastgestelde (kost)prijzen.
Tevens moet er inzichtelijk blijven hoeveel er aan welke producten er welke prijs gevraagd moet
worden, zodat hier geen verlies op geleden wordt. Daardoor is toerekening op sommige producten
essentieel.
Logica van de eenvoud:
Vanuit de gemeente Meierijstad is de randvoorwaarde ‘logica van de eenvoud’ de randvoorwaarde
met de één na zwaarste weging. De nieuwe methodiek moet eenvoudiger worden dan de oude
methodieken. Door de nieuwe methodiek transparanter te maken kan er met betrekking tot de
toepassing ervan een hoop tijd en dus geld worden bespaard, terwijl ook de verantwoording wordt
vereenvoudigd. Het kan echter voorkomen dat een methodiek niet volledig vereenvoudigd kan
worden, om te kunnen voldoen aan andere randvoorwaarden. Wanneer dit het geval is moet zeer
goed gemotiveerd kunnen worden waarom de geadviseerde methodiek beter is dan een volledig
versimpelde methodiek.
Duurzaam:
Het is voor de methodiek minder belangrijk om duurzaam te zijn dan logisch, omdat het voor
Meierijstad belangrijker is dat de methodiek te begrijpen is dan dat hij lang mee gaat.
Desalniettemin is deze voorwaarde van een dergelijk belang, omdat het niet de bedoeling is om op
korte termijn weer een nieuwe methodiek te moeten ontwerpen. Dit wordt veroorzaakt door de
vele verschillende veranderingen die de gemeente Meierijstad door het fusieproces en het BBV nog
te wachten staan. Wanneer de geadviseerde methodiek niet voldoet aan deze randvoorwaarde
dient goed uitgelegd te kunnen worden waarom de methodiek slechts voor een aantal jaren
bruikbaar is en waarom de geadviseerde methodiek geschikter is.
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Innovatief:
De randvoorwaarde innovatief is van minder belang dan de hierboven genoemde randvoorwaarden,
doordat dit aspect al op verschillende vlakken wordt ondervangen doordat er een wijziging
plaatsvindt in het BBV en door het toepassen van de logica van de eenvoud. Desalniettemin kan de
geadviseerde methodiek ook op andere vlakken innovatief zijn. Echter is het minder erg vinden dat
de methodiek op die andere vlakken innovatief is dan dat de geadviseerde methodiek niet voldoet
aan de bovenstaande randvoorwaarden. Wel dient goed te worden onderbouwd waarom de
methodiek wel of niet innovatief is.
Modern:
Net als bij de randvoorwaarde innovatief is de randvoorwaarde modern niet van essentieel belang.
Het is belangrijker dat de geadviseerde methodiek aan de bovenstaande randvoorwaarden voldoet.
Echter dient de methodiek dusdanig modern te zijn, zodat de methodiek aansluit bij de behoeften
van de huidige tijd. In het geval dat hieraan niet in zijn geheel kan worden voldaan, moet er
verklaard worden waarom de geadviseerde methodiek niet past in de huidige tijd.
Geen materiële afwijkingen in kostendragers:
Onderaan de randvoorwaarden staat dat de kostendragers geen materiële afwijkingen mogen
vertonen bij de toepassing van de geadviseerde methodiek. Ondanks zijn positie is deze
randvoorwaarde zeker niet verwaarloosbaar. Het is namelijk de bedoeling dat de geadviseerde
methodiek zoveel mogelijk voldoet aan de hierboven genoemde randvoorwaarden. Dan ontstaat er
een methodiek waar de organisatie achter staat. Het probleem kan echter ontstaan dat wanneer er
aan alle andere of de meest belangrijke andere randvoorwaarden wordt voldaan dat er materiële
verschillen optreden in de begroting. Wanneer deze randvoorwaarde uit het oog wordt verloren
loopt men het risico dat de geadviseerde methodiek begroting technisch onrealistisch is. Deze
randvoorwaarde komt echter pas naar voren wanneer er een methodiek is gekozen die voldoet aan
de andere randvoorwaarden. Er wordt namelijk achteraf gekeken in hoeverre er wordt voldaan aan
deze randvoorwaarde en of er op basis daarvan nog kleine aanpassingen nodig zijn.
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8. METHODIEKEN VAN KOSTENTOEREKENING
In hoofdstuk 8 komen de verschillende methodieken van kostentoerekening naar boven. Hierbij
komt in paragraaf 8.1 aan bod welke methodieken de literatuur biedt ten behoeve van
kostentoerekening. Daarnaast wordt er gekeken naar welke kostentoerekeningsmethodieken
andere gemeenten hanteren die hun kostentoerekeningsmethodiek recent vernieuwd hebben. Dit is
te lezen in paragraaf 8.2 Methodieken van andere gemeenten.

8.1

Methodieken uit de literatuur

Volgens het boek management accounting, geschreven door drs. Wim Koetzier en drs. Peter Epe
RA, zijn er een aantal kostentoerekeningsmethodieken te onderscheiden ter berekening van een
integrale kostprijs. Dit betreffen de opslagmethodiek, kostenplaatsenmethodiek en de activity
based costing methodiek. De opslagmethodiek kan worden verdeeld in de enkelvoudige en
meervoudige opslagmethodiek. De kostenplaatsenmethodiek bestaat weer uit drie methodieken.
Dat zijn de directe methodiek, de step-down methodiek en de reciprocal methodiek. Hierbij is de
directe methodiek de minst en de reciprocal methodiek de meest complexe methodiek. Nu is de
hoofdvraag welke van deze methodiek(en) geschikt is of zijn voor een gemeentelijke organisatie.
(Koetzier & Epe, 2009)
Enkelvoudige opslagmethodiek:
De enkelvoudige opslagmethodiek, wordt ook wel de primitieve methodiek genoemd, omdat het de
methodiek is die het eenvoudigst te berekenen is. De indirecte kosten worden volgens deze
berekeningswijze verdeeld aan bijvoorbeeld de hand van het totaal aan directe kosten door middel
van een opslag op de directe kosten. Dat leidt tot de volgende formule om een opslagpercentage
van indirecte kosten te berekenen:
Indirecte kosten
×100%=Opslagpercentage
Directe kosten
Om een andere specifieke opslag voor indirecte kosten te berekenen is het mogelijk om
bijvoorbeeld het totaal aan directe arbeidsuren, de machine-uren/kosten of
grondstoffen/grondstofkosten toe te passen op de formule. Na het berekenen van een
opslagpercentage wordt dit percentage toegerekend aan de directe kosten, waardoor een kostprijs
ontstaat waarbij ook de indirecte kosten in zijn opgenomen, de integrale kostprijs. (Koetzier & Epe,
2009)
Voorbeeld enkelvoudige opslagmethodiek:
De gemeente Meierijstad heeft een totaal aan directe kosten van €2.000 en indirecte kosten van
€750. De opslag van indirecte kosten bedraagt dan 750 / 2000 × 100% = 37,5%. Wanneer een
product dan bijvoorbeeld €10 aan directe kosten heeft, bedraagt de integrale kostprijs 10 + (10 ×
37,5%) = €13,75. Een product met hogere of lagere directe kosten zal dus ook meer of minder
indirecte kosten doorberekend krijgen.
Meervoudige opslagmethodiek:
Bij de meervoudige opslagmethodiek wordt niet gewerkt met een enkele opslag, maar met
meerdere verschillende opslagen. Op deze manier wordt er geprobeerd om verbanden te leggen
tussen verschillende groepen van directe en indirecte kosten. Zo worden de inkoopkosten en
magazijnkosten doorbelast aan de materiaalkosten en managementkosten aan de
personeelskosten. Wanneer bepaalde indirecte kosten niet kunnen worden gelinkt aan directe
kosten (overige kosten), kunnen deze bijvoorbeeld doorberekend worden aan het totaal van de
directe kosten.
Voorbeeld meervoudige opslagmethodiek:
Indirecte kosten:
Managementkosten
Inkoopkosten
Magazijnkosten
Overige kosten

€
€
€
€

250.000
25.000
50.000
900.000

Directe kosten:
Personeelskosten
Materiaalkosten

€ 1.000.000
€ 6.000.000
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Stuks
Product A:

10.000
10.000

Prijs per stuk
×
×

€ 50
€ 200

= € 500.000 directe personeelskosten
= € 2.000.000 directe materiaalkosten

Product B:

5.000
×
€ 100
= € 500.000 directe personeelskosten
5.000
×
€ 800
= € 4.000.000 directe materiaalkosten
Indirecte personeelskosten = managementkosten
=
€ 250.000
Indirecte materiaalkosten = inkoopkosten + magazijnkosten =
€ 75.000
Overige indirecte kosten
=
€900.000
Opslag personeelskosten = 250.000 / 1.000.000 × 100%
Opslag materiaalkosten = 75.000 / 6.000.000 × 100%
Algemene opslag = 900.000 / 7.000.000 × 100%

=
=
=

25%
1,25%
12,86%

Kostprijs product A = (500.000 × 125%) + (2.000.000 × 101,25%) + (2.500.000 × 12,86%) =
€ 2.971.500 en 2.971.500 / 10.000 = € 297,15 per product.
Kostprijs product B = (500.000 × 125%) + (4.000.000 × 101,25%) + (4.500.000 × 12,86%) =
€ 5.253.700 en 5.253.700 / 5000 = € 1.050,74 per product.
In het voorbeeld is te zien dat er niet met een enkele opslag, maar met drie opslagen is gewerkt.
Hierdoor worden de verschillen tussen de producten nauwkeuriger berekend, wat terug te zien is in
de kostprijzen. De organisatie is in deze methodiek vrij om te kiezen welke indirecte kosten worden
gelinkt aan welke directe kosten. Nu is er bijvoorbeeld gekozen om de overige kosten te verdelen
op basis van de totale directe kosten, maar hier had ook gekozen kunnen worden voor
materiaalkosten, arbeidskosten of andere eenheden. (Koetzier & Epe, 2009)
Kostenplaatsenmethodiek:
De kostenplaatsenmethodiek zegt dat wanneer er geen direct verband is te leggen tussen de
indirecte kosten en de producten, dat dit verband toch tot stand kan worden gebracht door het
gebruik van tussenstations. Deze tussenstations worden kostenplaatsen genoemd en zijn op te
delen in twee groepen genaamd hoofdkostenplaatsen en hulpkostenplaatsen. Hulpkostenplaatsen
geven de ondersteunende activiteiten weer, ofwel de overheadkosten. De hoofdkostenplaatsen
vormen de kernactiviteiten.
In het algemeen worden er bij de kostenplaatsenmethodiek de kostenplaatsen met de bijhorende
bedragen gekozen en op een rijtje gezet. Vervolgens worden er verdeelsleutels bepaald en worden
de kosten naar een andere hulpkostenplaats verder doorbelast tot aan de hoofdkostenplaatsen. De
organisatie is overigens vrij om te kiezen welke hulpkostenplaatsen, hoofdkostenplaatsen en
verdeelsleutels zij hanteert. Als laatst worden de indirecte kosten via de hoofdkostenplaatsen
doorberekend aan de producten. Verder zijn er onder de kostenplaatsenmethodiek drie varianten
te onderscheiden. Dat zijn de directe, step-down en de reciprocal methodiek. Deze worden
hieronder toegelicht van de minst naar de meest complexe methodiek.
Directe methodiek:
De minst complexe variant van de kostenplaatsenmethodiek is de directe methodiek. Bij de directe
methodiek worden alle kosten direct toegerekend aan de hoofdkostenplaatsen, dus vinden er geen
doorbelastingen plaats bij de hulpkostenplaatsen onderling, zoals eerder omschreven. In het
voorbeeld wordt de directe methodiek verder omschreven.
Voorbeeld directe methodiek:
Een productiebedrijf heeft de hulpkostenplaatsen huisvesting (1), relatiebeheer (2), reclame (3) en
administratie (4). De hoofdkostenplaatsen zijn vervolgens verkoop (A), marketing (B) en productie
(C). Huisvesting wordt direct doorbelast, door middel van een vastgestelde verdeelsleutel, aan
hoofdkostenplaatsen verkoop, marketing en productie. Relatiebeheer wordt vervolgens doorbelast
aan drie hoofdkostenplaatsen evenals de overige twee hulpkostenplaatsen. Uiteindelijk zijn alle
hulpkostenplaatsen doorberekend aan de hoofdkostenplaatsen, waarna de hoofdkostenplaatsen
vervolgens worden doorbelast aan de producten (Y en Z) op basis van een vastgestelde
verdeelsleutel.
In figuur 8.1 is het bovenstaande voorbeeld van de directe methodiek afgebeeld ter verduidelijking.
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Figuur 8.1: Directe methodiek

Step-down methodiek:
Een complexere en uitgebreidere variant van de kostenplaatsenmethodiek is de step-down
methodiek. Bij de step-down methodiek worden de hulpkostenplaatsen op een bepaalde volgorde
gezet en in die volgorde aan elkaar toegerekend. De uitwerking van deze variant staat in het
voorbeeld hieronder weergegeven.
Voorbeeld step-down methodiek:
In dit voorbeeld wordt uitgegaan van dezelfde hulpkostenplaatsen en hoofdkostenplaatsen als bij
het voorbeeld van de directe methodiek. Huisvesting wordt doorbelast door middel van de
verdeelsleutel m² aan hulpkostenplaats relatiebeheer, reclame en administratie, maar ook aan
hoofdkostenplaatsen verkoop, marketing en productie. Relatiebeheer wordt vervolgens weer,
middels een vastgestelde verdeelsleutel, doorbelast aan de hulpkostenplaatsen reclame en
administratie en de drie hoofdkostenplaatsen. Dit gebeurt tot alle kosten zijn toegerekend aan de
hoofdkostenplaatsen. De hoofdkostenplaatsen worden volgens weer doorbelast aan de producten
(Y en Z) op basis van een vastgestelde verdeelsleutel.
In figuur 8.2 is het bovenstaande voorbeeld van de step-down methodiek ter verduidelijking
afgebeeld.

Figuur 8.2: Step-down methodiek

Reciprocal Methodiek:
De reciprocal methodiek is de meest complexe methodiek waarbij er niet alleen doorbelast, maar
ook terug belast mag worden. Doordat de hulpkostenplaatsen door en terug aan elkaar mogen
worden belast, ontstaat er een ingewikkelde methodiek met een cirkelredenering die met een
lastige wiskundige berekening opgelost dient te worden. In de praktijk wordt deze methodiek,
vanwege haar complexe berekening zelden toegepast. Doordat de reciprocal methodiek de meest
complexe methodiek is, is het daarmee tevens ook een van de meest arbeidsintensiefste
kostenplaatsenmethodiek. (Koetzier & Epe, 2009)
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Voorbeeld reciprocal methodiek:
Ook in dit voorbeeld wordt uitgegaan van dezelfde hulpkostenplaatsen en hoofdkostenplaatsen als
bij het voorbeeld van de voorgaande twee methodieken. Huisvesting wordt doorbelast door middel
van de verdeelsleutel m² aan hulpkostenplaats relatiebeheer, reclame en administratie, maar ook
aan hoofdkostenplaatsen verkoop, marketing en productie. Relatiebeheer wordt vervolgens weer,
middels een vastgestelde verdeelsleutel, doorbelast aan de hulpkostenplaatsen reclame en
administratie en de drie hoofdkostenplaatsen, maar kan ook worden terug belast aan huisvesting.
Er dient in dat geval vanuit huisvesting opnieuw te worden verdeeld. De toerekenbeweging die hier
ontstaat, is de cirkelredenering waar eerder naar werd verwezen. Om alle kosten van de
hulpkostenplaatsen door te berekenen aan de hoofdkostenplaatsen dient er een wiskundige
vergelijking opgesteld te worden, waarmee uiteindelijk alle kosten kunnen worden toegerekend aan
de hoofdkostenplaatsen. De hoofdkostenplaatsen worden vervolgens doorbelast aan de producten
(Y en Z) op basis van een vastgestelde verdeelsleutel.
In figuur 8.3 is het bovenstaande voorbeeld van de reciprocal methodiek afgebeeld ter
verduidelijking.

Figuur 8.3: Reciprocal methodiek

Activity Based Costing (ABC):
Volgens de ontwerpers van de activity based costing methodiek gaan de hiervoor genoemde
methodieken onterecht uit van een positief verband tussen de kosten en productie-aantallen. De
activity based costing methodiek lost dit probleem volgens de bedenkers op, door er vanuit te gaan
dat kosten worden veroorzaakt door activiteiten in plaats van productievolume. Het is een nieuwe
manier van denken, maar tegelijk eigenlijk niet zo revolutionair. De kostenplaatsenmethodiek gaat
namelijk uit van dezelfde beginselen, maar de noodzaak van de activity based costing methodiek,
ligt voornamelijk aan de uitvoering van de kostenplaatsenmethodiek. De grootste toevoeging van
de activity based costing methodiek is de term ‘cost driver’ die in de volgende alinea wordt
toegelicht.
De activity based costing methodiek bestaat uit de volgende vier stappen:
1. Bedrijfsproces wordt uiteengezet en de kernactiviteiten worden geïdentificeerd.
2. Bepalen welke kosten aan welke activiteiten verbonden zijn, plus welke factor de veroorzaker
van de kosten is, ofwel het bepalen van de cost driver.
3. Om alles werkzaam/overzichtelijk te houden, worden activiteiten met dezelfde cost driver bij
elkaar gezet in een zogenaamde ‘cost pool’.
4. Als laatst wordt bekeken welke activiteiten van toepassing zijn op welk product. (Koetzier & Epe,
2009)
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Voorbeeld activity based costing:
Een productiebedrijf fabriceert producten A en B. Om de integrale kostprijs per product te
berekenen heeft de directie besloten om de activity based costing methodiek toe te passen.
Hieronder staat de kostprijsberekening volgens deze methodiek uitgewerkt. Hierin zijn als eerst de
directe kosten en het totaal van de indirecte kosten weergegeven. Vervolgens zijn de indirecte
opgesplitst aan de hand van activiteiten en is de cost driver bepaald. Daarna worden de indirecte
kosten aan de hand van deze cost drivers verdeeld over de verschillende producten. Daarop volgt,
alles bij elkaar opgeteld, de integrale kostprijs.

8.2

Methodieken van andere gemeenten

Er is contact gelegd met de gemeenten Gooise Meren, Barneveld en ’s-Hertogenbosch, omdat er is
gezocht naar gemeenten die hun kostentoerekeningsmethodiek recent hebben vernieuwd.
Deze gemeenten zijn bezocht om een gesprek aan te gaan betreffende de door hen gebruikte
methodiek van kostentoerekening. Waarom er specifiek voor deze gemeenten is gekozen wordt
hieronder per gemeente toegelicht.
Gemeente Gooise Meren:
De gemeente Gooise Meren is een fusiegemeente van de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden
die op 1 januari 2016 van kracht gaat. Op dit moment loopt deze gemeente een jaar voor op de
fusie van de gemeente Meierijstad. Doordat deze gemeente een jaar eerder fuseert, is haar nieuwe
kostentoerekeningsmethodiek daardoor al ontworpen. Voor het onderzoek is het interessant om te
zien welk proces zij doorlopen hebben om tot een geschikte kostentoerekeningsmethodiek te
komen. Ook welke methodiek er bedacht is en welke voorwaarden daar vooraf aan zijn gesteld is
relevant om te weten.
Gemeente Barneveld:
De gemeente Barneveld staat aanschreven als erg vooruitstrevend met betrekking tot haar
financieel beleid. Dit realiseert de gemeente Barneveld door personeel te werven met ervaring uit
de profitsector. Door de ervaring van deze mensen krijgt de gemeente een frisse inbreng, die helpt
met bepaalde ontwikkelingen en vernieuwingen. De gemeente Barneveld werkte voordat er van
een vernieuwing van het BBV sprake was al op de wijze hoe de BBV de kostentoerekening in 2017
wil vormgeven.
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Gemeente ’s-Hertogenbosch:
Daarnaast is er een bezoek gebracht aan de gemeente ’s-Hertogenbosch. Voor deze gemeente is
gekozen aangezien er verwacht wordt van een grote gemeente als ’s-Hertogenbosch dat deze
toonaangevend is ten opzichte van andere kleinere gemeenten. Aan de hand van het gesprek bleek
echter dat de gemeente ’s-Hertogenbosch nog niet erg ver is met de ontwikkeling van een nieuwe
kostentoerekeningsmethodiek. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft 8 jaar geleden de
kostentoerekeningsmethodiek vereenvoudigd, maar aan de vernieuwing van het BBV is op dit
moment nog geen invulling gegeven. Doordat de gemeente ’s-Hertogenbosch hier nog geen
rekening mee heeft gehouden wordt de methodiek nog steeds als complex beschouwd. Het gesprek
heeft hierdoor helaas niet geleid tot vernieuwende informatie en is in die zin niet relevant voor het
advies.
De gesprekken met de gemeenten Gooise Meren en Barneveld hebben daarentegen wel voor een
innovatieve en frisse blik gezorgd omtrent het ontwerpen van een nieuwe
kostentoerekeningsmethodiek. De meest vernieuwende inzichten die zijn verkregen uit de
gesprekken met deze gemeenten worden hieronder aangekaart per gesprek. De volledige
gesprekken met de gemeenten Gooise Meren en Barneveld zijn in bijlagen 3 en 4 opgenomen.
Methodiek gemeente Gooise Meren:
De gemeente Gooise Meren heeft ontdekt dat de oude kostentoerekeningsmethodieken erg
complex zijn met veel administratieve handelingen. Vanuit de wetgeving van vroeger moesten
namelijk alle kosten toegerekend worden naar alle producten, waarbij er werd gestreefd naar zo
nauwkeurig mogelijke kostprijzen. Bij het streven naar een zo nauwkeurig mogelijke kostprijs zijn
vraagtekens te plaatsen bij de daadwerkelijke nauwkeurigheid. Bij veel gemeenten wordt er
namelijk gebruikt gemaakt van urenverantwoording om een getrouw beeld te geven van de kosten.
In de praktijk blijkt namelijk dat het verantwoorden van uren door de medewerkers veelal met
terugwerkende kracht (na bijvoorbeeld een maand) wordt gedaan en niet secuur wordt ingevuld.
Hierdoor geeft de urenverantwoording hoogstwaarschijnlijk niet het getrouwe beeld zoals de
bedoeling is van deze verantwoordingsmethodiek. Alles bij elkaar genomen kosten de oude
kostentoerekeningsmethodieken veel geld door de vele administratieve handelingen die verricht
moeten worden, waarbij de uitkomst van deze handelingen nog steeds niet de werkelijkheid
weergeeft. Met deze gedachte in het achterhoofd is de gemeente Gooise Meren, rekening houdend
met de nieuwe richtlijnen die het BBV geeft, een nieuwe kostentoerekeningsmethodiek gaan
ontwerpen.
De gemeente Gooise Meren heeft in de kostentoerekening ervoor gekozen de vernieuwingen die
gaan plaats vinden in het BBV nog niet als wetgeving te nemen. In het BBV staat bijvoorbeeld
opgenomen dat er een apart programma voor de overhead dient te komen. Dit gaat de gemeente
Gooise Meren echter nog niet toepassen in de nieuwe kostentoerekeningsmethodiek, maar houdt er
wel rekening mee dat dit hoogstwaarschijnlijk wetgeving wordt. Hoe de nieuwe
kostentoerekeningsmethodiek van de gemeente Gooise Meren er uit ziet wordt hieronder in grote
lijnen omschreven.
Het verdelen van de kosten gebeurt door een uitsplitsing te maken per afdeling. Daarin is
opgenomen hoeveel fte er wordt gewerkt aan bepaalde interne en externe producten. Hierbij
worden de salariskosten van de leidinggevende verdeeld over het gemiddelde salaris per fte van de
afdeling van de betreffende leidinggevende. Door de hoeveelheid fte en de salariskosten per fte te
vermenigvuldigen worden de kosten berekend die betrekking hebben op een bepaald product. Er
wordt bij de gemeente Gooise Meren doorberekend naar alle producten. Echter wordt dit gedaan op
een hoog aggregatieniveau (aan bijvoorbeeld het product documenten, waaronder paspoorten,
rijbewijzen enzovoorts vallen). Er worden door inschattingen jaarlijks bepaald hoeveel fte er wordt
gewerkt aan de verschillende interne en externe producten. Er wordt dus geen gebruik meer
gemaakt van urenverantwoording. Van de totale kosten die aan de interne producten worden
toegerekend, wat ook wel het totaal aan overhead genoemd kan worden, wordt er 20%
toegerekend aan de bestuurlijke organisatie. De reden waarom dit wordt gedaan is omdat er in
tegenstelling tot de profitsector een deel van overhead toe te kennen is aan dat het een publieke
organisatie betreft. Vervolgens wordt de overige 80% aan overhead doorbelast naar de producten
op basis van de verdeelsleutel fte. Er wordt daarnaast een lager percentage aan overhead
doorberekend aan de buitendienst. De buitendienst maakt bijvoorbeeld geen gebruik van het
gemeentehuis, waarvan de kosten wel in de overhead zijn inbegrepen.
De kapitaallasten worden toegerekend aan de producten door middel van een hoger percentage
dan de werkelijke rente betreft. De renteopslag wordt verantwoord als een vergoeding voor het
met eigen geïnvesteerd vermogen. Als de opslag niet wordt gehanteerd en er dus minder wordt
toegerekend leveren de kostendekkende producten minder op.
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Als de gemeente Gooise Meren een specifieke kostprijs wil weten voor bijvoorbeeld de maximaal
kostendekkende producten, wordt er een meting gedaan. In deze meting wordt er per werknemer
vastgesteld hoe lang elke werknemer met het product bezig is en wat deze werknemer per uur kost
in plaats van met een gemiddeld uurtarief per afdeling te rekenen.
De gemeente Gooise Meren heeft vooraf met de gemeenteraad afgesproken dat de gevolgen in de
kostenverdeling door een nieuwe methodiek voor lief genomen moeten worden. Het gaat er ten
slotte om dat er een goede methodiek wordt gehanteerd ondanks dat er grote verschillen zijn met
de vorige kostentoerekeningsmethodiek. Om de burger hier op voor te bereiden is in de stadsnota
opgenomen dat er mogelijke veranderingen kunnen plaatsvinden. Om minder weerstand te krijgen
van de burger heeft de gemeente Gooise Meren ervoor gekozen om het percentage van de OZB zo
constant mogelijk te houden. Daarbij hebben ze de maximaal kostendekkende producten lager
geprijsd dan maximaal. De reden is dat de burger heftiger reageert op een verhoging van de OZB
dan op een verhoging van de kostendekkende producten.
Methodiek gemeente Barneveld:
De gemeente Barneveld hanteert al een geruime tijd een kostentoerekeningsmethodiek die aansluit
op het vernieuwde BBV. De gedachte dat bepaalde handelingen iets opleveren en logica van
eenvoud zijn als uitgangspunten genomen voor het creëren van de kostentoerekeningsmethodiek.
Rekening houdend met deze gedachten is de gemeente Barneveld uitgekomen op een
kostentoerekeningsmethodiek waarbij de overhead extracomptabel wordt doorbelast. De gemeente
Barneveld heeft daarbij besloten om alleen kostprijzen te berekenen van de producten waarvan dat
noodzakelijk is. Het voordeel hiervan is dat er tijd wordt bespaard bij de werknemers, doordat er
minder handelingen verricht hoeven te worden. De gemeente Barneveld houdt zich daarnaast aan
de vernieuwing van de regelgeving in het BBV. Zo is er een apart programma gemaakt voor de
overhead, zodat deze kosten inzichtelijk zijn zoals in het BBV wordt verlangd. De directe kosten
worden rechtstreeks toegerekend aan de producten waar deze kosten betrekking op hebben. Voor
de directe salariskosten wordt dit gedaan door de leidinggevende per functie op te laten stellen met
welke producten (maximaal 5) elke functie zich bezig houdt en in welke procentuele verhoudingen
aan deze producten gewerkt wordt (minimaal 10% per product). Ook hier wordt dus geen
urenverantwoording toegepast door iedere werknemer. De gemeente Barneveld vindt dat de
werknemers (leidinggevenden uitgezonderd) zich niet bezig moeten houden met de doorberekening
naar de producten, omdat het schrijven van tijd alleen maar tijd kost.
Rentekosten worden net als de overhead bij de gemeente Barneveld extracomptabel toegerekend.
Dit gebeurt alleen bij de producten waarbij dat nodig is, zoals de maximaal kostendekkende
producten. De rentekosten die worden toegerekend betreffen de werkelijke rentekosten (verdeeld
over het totale vermogen) die op het betreffende product betrekking hebben. De hoogte van de toe
te rekenen rente wordt bepaald door de investeringen te linken aan de producten waar de
investering betrekking op heeft. De overhead wordt toegerekend aan de noodzakelijke producten
door middel van een vastgesteld percentage van 50% te berekenen bovenop de directe
salariskosten die besteed worden aan het product. Dit percentage is door de gemeenteraad
vastgesteld.
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9. ADVIES VAN KOSTENTOEREKENING VOOR DE
GEMEENTE MEIERIJSTAD
Met de informatie uit de voorafgaande hoofdstukken is er een beeld ontwikkeld met betrekking tot
kostentoerekeningsmethodieken die mogelijk zijn voor de gemeente Meierijstad. Het gevormde
beeld heeft voornamelijk raakvlakken met de bevindingen die zijn opgedaan in het gesprek met
gemeente Barnveld. In het advies zijn er verschillende keuzes gemaakt die vervolgens uitgebreid
onderbouwd worden. In deze onderbouwing wordt beargumenteerd waarom de keuzes aansluiten
bij de gestelde randvoorwaarden en geschikt is voor de gemeente Meierijstad.
Het advies is in drie categorieën opgedeeld, waaronder het advies omtrent de directe kosten
(paragraaf 9.1), het advies ten behoeve van de overhead kosten (paragraaf 9.2) en het advies met
betrekking tot de kapitaallasten (paragraaf 9.3). In deze paragrafen wordt als eerst concreet het
advies genoemd, waarna er een uitleg wordt gegeven met betrekking tot de toepassing van de
geadviseerde methodiek. Vervolgens wordt er een toelichting gegeven met betrekking tot de keuze
voor dit advies. Daaropvolgend wordt er geconcludeerd of het advies financieel aantrekkelijk is aan
de hand van een kosten- en batenanalyse (paragraaf 9.4). Als laatst wordt er geconcludeerd op
welke punten het advies aan de randvoorwaarden voldoet (paragraaf 9.5).

9.1

Advies directe kosten

De directe kosten komen rechtstreeks op het product terecht. Voor de directe salariskosten geldt
dat deze worden verdeeld op basis van het oordeel van de leidinggevende van het atelier. De
leidinggevenden krijgen de taak om de directe salariskosten over maximaal 10 verschillende
producten te verdelen, met minimale eenheden van 5%.
Toepassing geadviseerde methodiek directe kosten:
In de onderstaande afbeelding is weergegeven dat de directe kosten rechtstreeks toegerekend
kunnen worden aan het product waar de desbetreffende directe kosten betrekking op heeft.

Om de directe salariskosten te kunnen verdelen is er een methodiek bedacht, waarin de
leidinggevende de taak krijgt om de salariskosten in een atelier toe te delen aan maximaal 10
producten die ze werken waarvan er minimaal 5% van de tijd aan gewerkt wordt. Hoe deze
verdeling direct wordt toegerekend naar de producten is in de onderstaande afbeelding
weergegeven.

Bij het hanteren van de bovenste methodiek worden alle directe kosten rechtstreeks toegerekend
aan de producten.
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Toelichting over advies directe kosten:
Als eerst komen de directe kosten rechtstreeks op de producten terecht, omdat deze een direct
verband hebben met de producten. Een gemakkelijkere en nauwkeurigere manier bestaat er niet.
De directe kosten omvatten tevens de directe salariskosten. Aangezien de directe salariskosten
verband houden met het personeel welke aan meerdere producten werkt, dient ook ten behoeve
van de directe salariskosten een toerekenmethodiek te worden opgesteld. Die toerekenmethodiek
bepaalt aan welke producten en voor hoeveel de directe salariskosten worden toegerekend. De
directe salariskosten omvatten zowel de contracturen als de overwerkuren, dus eigenlijk het salaris
wat werkelijk wordt betaald en rechtstreeks uit de salarisadministratie komt.
De logica van de eenvoud in acht nemend, wordt in het advies de toerekening van de directe
salariskosten versimpeld. De leidinggevenden spelen hierin een belangrijke rol. Een leidinggevende
is namelijk in staat om nauwkeurig op 5% te bepalen aan welke producten een atelier werkt. De
leidinggevende heeft een goed inzicht in waar de werknemers van zijn atelier zich mee
bezighouden. Daarnaast is er voor 5% procent gekozen, omdat een toerekening van 1% aan een
bepaald product niet of nauwelijks relevante sturingsinformatie oplevert en het daarbij nagenoeg
geen effect heeft op de uiteindelijke kostprijs. Het levert alleen maar extra administratieve
handelingen op en kost daardoor onnodig geld. Een percentage van 5% is daarentegen een stuk
grover en levert nog steeds een nauwkeurig beeld op, maar is bovenal eenvoudiger. Eenheden van
10% zijn daarentegen weer te grof, omdat hierdoor producten die er toch toe doen kunnen
vervallen en het risico ontstaat dat de kostprijzen van de producten hierdoor gaan fluctueren.
Daarnaast mogen de leidinggevenden per atelier aan maximaal 10 producten toerekenen om te
voorkomen dat er bijvoorbeeld aan 20 producten 5% wordt toegerekend, waardoor de focus op de
kernactiviteiten van het atelier blijft liggen. Om voor een geheel atelier 5 producten te hanteren is
niet realistisch, aangezien men aan meerdere producten werkt. Een aantal van 15 of 20 producten
is daarentegen weer teveel, want dan wordt het weer te gedetailleerd, wat weinig toegevoegde
waarde heeft. Er zijn namelijk maar 50 producten in de I4All-indeling waarover de kosten verdeeld
kunnen worden met daarnaast 44 ateliers die aan deze producten werken. Het aantal van
maximaal 10 producten waaraan toegerekend wordt per atelier is hierdoor de ideale balans tussen
eenvoud en nauwkeurigheid.
Mochten de gehanteerde criteria van maximaal 10 producten en de minimale eenheden van 5% in
de praktijk niet optimaal blijken, dan kunnen in het kader van de duurzaamheid deze getallen
eenvoudig aangepast worden. De kernwaarde van de geadviseerde methodiek blijft hiermee
gehandhaafd.
Er zou ook gekozen kunnen worden om per personeelslid de salariskosten te verdelen, maar
doordat er gekozen is in de nieuwe organisatiestructuur voor werkateliers zijn de producten waar
aan wordt gewerkt binnen een atelier voor elke werknemer van dat atelier nagenoeg gelijk. Het
gebruiken van een toerekening per personeelslid zou de toerekening dus niet of nauwelijks
nauwkeuriger maken. Een toerekening per personeelslid zou tevens voor de leidinggevenden meer
werk betekenen, omdat er dan per medewerker bepaald dient te worden aan welke producten de
betreffende medewerker werkt en voor hoeveel procent dat is per product. Toerekening per
personeelslid levert dus uiteindelijk weinig extra’s op in verhouding tot de extra administratieve
werkzaamheden die erbij komen kijken. Het is daartoe simpeler om de directe salariskosten te
verdelen per atelier in plaats van per personeelslid, wat dan ook van toepassing is in het advies.
Doordat de leidinggevenden gaan bepalen op welke producten de salariskosten van de
medewerkers van hun atelier terechtkomen, ontstaat er het gevolg dat de werknemers zelf geen
uren meer hoeven te schrijven. Dit scheelt enorm in tijd en geld. Daarnaast loopt men niet meer
het risico dat hiermee een schijnwerkelijkheid wordt gecreëerd. De onderliggende werknemers
kunnen zich dan vooral toespitsen op hun kerntaken en hebben daar dan ook meer tijd voor. Het
advies hierboven heeft dus vele voordelen in vergelijking met de voorheen gebruikte methodieken
om de directe salariskosten te verdelen.
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9.2

Advies overhead

De overhead wordt bepaald volgens de definitie die het BBV hiervoor geeft. De overheadkosten
worden allen bij elkaar genomen en op een speciale overheadpost in de begroting weergegeven,
genaamd ‘Ondersteuning organisatie’. De overhead wordt slechts toegerekend aan de producten
waarvan dit noodzakelijk is en dit gebeurt extracomptabel. De verdeling van de overheadkosten
geschiedt middels een nader vast te stellen opslagpercentage op de directe salariskosten.
Toepassing geadviseerde methodiek overhead:
Om te bepalen wat de overhead is dient er via de definitie van overhead bepaald te worden welke
soort kosten op het centrale taakveld ondersteuning organisatie (overhead) terecht komen. Binnen
dit taakveld is er de mogelijkheid om zelf een onderverdeling van de overhead te bepalen. In de
onderstaande afbeelding is summier weergegeven hoe het taakveld overhead bijvoorbeeld
weergeven kan worden.

Om de overhead vervolgens extracomptabel toe te rekenen is er een opslagpercentage nodig die
gehanteerd wordt bovenop de directe salariskosten. Dit opslag percentage dient berekend te
worden aan de hand van de onderstaande formule.

Met het opslagpercentage voor de overhead is het mogelijk de overhead te berekenen die
betrekking heeft op een bepaald product. Hoe de overhead aan bijvoorbeeld het product riool
wordt berekend en extracomptabel wordt weergegeven is hieronder visueel weergegeven.

De methodiek en het advies met betrekking tot de verdeling en toerekening van de rentekosten
worden verantwoord in paragraaf 9.3 Advies kapitaallasten.
Toelichting over advies overhead:
De definiëring van de overheadkosten wordt gebaseerd op de nieuwe regelgeving van het BBV,
omdat deze definitie hoogstwaarschijnlijk verplicht gaat worden. Deze definitie is dus nog niet voor
100% vastgesteld, maar gaat waarschijnlijk niets tot weinig veranderen. Na overleg met de
gemeente Meierijstad is er besloten om deze definitie te hanteren. Dat de overhead in een apart
taakveld wordt neergezet is tevens een vereiste uit de vernieuwing in de regelgeving van het BBV.
De reden hierachter is om de overhead inzichtelijker te maken voor de raad en de burger. De
definitie van de overhead is opgenomen in bijlage 2.
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Daarnaast wordt de overhead alleen toegerekend aan de producten waarvan dit noodzakelijk is. De
producten waarvan het noodzakelijk is zegt het eigenlijk al, van de overige producten is het niet
nodig om een integrale kostprijs te berekenen, omdat met die informatie niets mee gedaan wordt.
In het geval dat de overhead toch aan alle producten wordt toegerekend, wordt er tijd besteed aan
de toerekening van overhead aan die producten, die vervolgens geen relevante informatie oplevert.
De noodzakelijke producten zijn de maximaal kostendekkende producten, grondexploitaties,
investeringen en werken derden. Aan deze producten wordt toegerekend, omdat daar namelijk
verantwoording over afgelegd dient te worden aan de raad en burgers. De verantwoording
geschiedt door het extracomptabel berekenen van de kostprijzen. Deze verantwoording wordt
opgenomen in de paragraaf lokale heffingen.
Dat de toerekening extracomptabel geschiedt, zorgt ervoor dat de programma’s en taakvelden niet
onoverzichtelijk worden en het totaaloverzicht overhead, ofwel centrale taakveld overhead, intact
blijft. De programma’s worden dan onoverzichtelijk, omdat het niet duidelijk is in welk programma
of taakveld de overhead wordt doorberekend. Dat de overhead in een apart taakveld terecht komt,
vloeit voort uit de vernieuwing van de regelgeving van het BBV. Deze indeling komt dan ook terug
in de I4All-indeling, die te zien is in bijlage 6. Dat de overhead extracomptabel moet worden
toegerekend, is een logisch gevolg van wat is opgenomen in de vernieuwing van de regelgeving
van het BBV. Een andere methodiek leidt er namelijk toe dat de complexiteit die men met de
vernieuwing van de regelgeving van het BBV beoogt weg te nemen, behouden blijft of plaats maakt
voor een even complexe methodiek.
De overhead wordt volgens het advies met een opslag over de directe salariskosten toegerekend.
Dit komt overeen met de enkelvoudige opslagmethodiek, ook wel primitieve opslagmethodiek
genoemd uit de theorie, welke de meest eenvoudige kostentoerekeningsmethodiek betreft. Omdat
er wordt toegerekend op basis van de werkelijkheid, verandert het percentage dat uit de
verhouding tussen de overhead en de directe salariskosten voortkomt mee met de veranderingen
in die in die posten plaatsvinden. Doordat de opslag van de overhead dynamisch is komt dit ten
goede van de duurzaamheid van de geadviseerde methodiek.
Verder levert de gemeente Meierijstad als organisatie voornamelijk diensten. Die diensten komen
hoofdzakelijk voort vanuit personele activiteiten. De personele activiteiten zijn hierdoor de grootste
factor binnen de directe kosten van een product en kunnen daardoor worden aangemerkt als de
costdriver van de overhead. De term costdriver is afkomstig uit de filosofie van de activity based
costing methodiek.
De verdeelsleutel fte is daarnaast veruit de meest gebruikte verdeelsleutel bij alle gemeenten die
betrokken zijn geweest bij dit onderzoek. Zo gaat ook deze verdeelsleutel uit van dezelfde
costdriver en dat is personeel. De verdeelsleutel fte wordt echter niet geadviseerd, omdat de
methodiek daar extra complex van wordt, omdat er dan een extra vertaalslag gemaakt dient te
worden. Dat kom doordat er in dat geval per atelier onderkend moet worden hoeveel fte’s er daar
werken en aan de hand daarvan de overhead van die afdeling wordt berekend. Vervolgens moeten
deze kosten worden verdeeld volgens de methodiek van de directe salariskosten. Bij de
geadviseerde methodiek hoeft er slechts eenmalig een opslagpercentage te worden berekend welk
voor elk atelier steeds hetzelfde is. Ook wanneer er een andere methodiek wordt gebruikt, dient er
een extra vertaalslag gemaakt te worden en levert dit geen substantiële extra nauwkeurigheid op.
De geadviseerde methodiek is hiermee de methodiek die het meest aan de randvoorwaarden
voldoet.
Het percentage dat vervolgens wordt toegekend aan de directe salariskosten, die als opslag voor
de toerekening van de overhead dient, is vastgesteld door de verhouding tussen de overhead en de
directe salariskosten te berekenen. De overhead wordt hierbij gedeeld door de salariskosten,
waarna er een percentage tot stand komt. Dat percentage is het opslagpercentage dat wordt
toegerekend als overhead aan de directe salariskosten.

9.3

Advies kapitaallasten

De kapitaallasten worden gesplitst in rentekosten en afschrijvingskosten. De afschrijvingskosten
worden toegekend via de staat van activa aan de producten waar de aard van de investering
betrekking op heeft. De afschrijvingskosten worden hiertoe gezien als directe kosten en worden
daardoor rechtstreeks toegerekend.
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De rentekosten worden extracomptabel toegerekend aan de noodzakelijke producten door de totale
rentekosten te berekenen van de investeringen die betrekking hebben op het desbetreffende
product. Om de rente per investering te berekenen dient er een gemiddeld rentepercentage
berekent te worden over het totale vermogen om de werkelijke rente op het vreemd vermogen te
dekken. De totale rentekosten staan in de begroting weergegeven in het centrale taakveld
treasury, met uitzondering van de rentekosten voor ICT en Huisvesting.
Toepassing geadviseerde methodiek kapitaallasten:
De afschrijvingskosten worden direct toegerekend via aard van de investeringen aan de producten
te linken zoals hieronder met voorbeelden wordt weergegeven.

De totale rentekosten worden centraal weergegeven op het taakveld treasury. Om de werkelijke
rente extracomptabel toe te rekenen aan de noodzakelijke producten dient er een gemiddelde
rentepercentage berekend te worden over het totale vermogen die de werkelijke rentekosten over
het vreemd vermogen dekt. Dit gemiddelde rentepercentage wordt berekend door de onderstaande
formule.

Vervolgens dient er met het percentage van gemiddelde rente toegerekend te worden aan de
investeringen die betrekking hebben op het noodzakelijke product waarvan de kostendekkendheid
berekend dient te worden. Deze methodiek voor het toerekenen van rente wordt in de
onderstaande extracomptabele berekening voor de kostendekkendheid van het product riool
visueel weergegeven.

Toelichting over advies kapitaallasten:
Om voor de gemeente Meierijstad inzichtelijk te krijgen wat haar kosten van haar financieringen
zijn, worden de rentekosten afzonderlijk van de afschrijvingen weergegeven in de begroting in een
afzonderlijk taakveld genaamd treasury. De vernieuwing van de regelgeving van het BVV vereist
deze manier van weergave. Deze weergave is tevens opgenomen in de I4All-indeling in bijlage 6.
De afschrijvingskosten worden als directe kosten gezien, omdat investeringen in de staat van
activa specifiek aan een bepaald product zijn toe te kennen, waardoor deze kosten rechtstreeks op
die producten worden geboekt. De afschrijvingen over deze investeringen komen dus intracomptabel op de betreffende producten terecht.
In de staat van activa staan alle investeringen opgenomen, welke met eigen of vreemd vermogen
zijn gefinancierd. Over het gedeelte wat met vreemd vermogen is gefinancierd wordt rente betaald.
De rente die wordt toegerekend aan de investeringen gaat op basis van een gemiddeld
rentepercentage van de werkelijke rentekosten gespreid over het totale vermogen, omdat het niet
te zeggen is wat met eigen vermogen en wat met vreemd vermogen is gefinancierd.
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Dit is uit de huidige administraties van de gemeenten tevens niet meer te achterhalen, plus zorgt
deze methodiek voor meer complexiteit. Daarbij zorgt deze complexe methodiek ervoor dat
sommige producten heel weinig en andere producten juist met veel rentekosten belast zijn. Omdat
het toegerekende rentepercentage is gebaseerd op de werkelijke rentekosten, verandert het
percentage mee met veranderingen in de werkelijke rentelasten. Doordat het rentepercentage
dynamisch is, sluit de geadviseerde methodiek aan bij de randvoorwaarde duurzaam. Er wordt dus
geadviseerd om een gemiddeld rentepercentage te berekenen waarbij, zoals eerder aangegeven,
de investeringen gelinkt worden aan de producten. De rente komt vervolgens door toerekening aan
de investering op de betreffende producten terecht. De rente die wordt toegerekend betreft de
werkelijke rente die wordt betaald over het vreemde vermogen. Er wordt dus ook geen rente meer
gerekend over het eigen vermogen, waardoor er geen saldo meer ontstaat. Er wordt geadviseerd
het saldo te laten wegvallen, omdat het berekenen van rente over het eigen vermogen zeer lastig
te verantwoorden is tegenover een gemiddelde burger en raadslid, plus het feit dat dit vaak als
oneerlijk wordt beschouwd.
Omdat de huisvestings- en ICT-kosten volgens de definitie van de regelgeving van het BBV tot de
overhead behoren en investeringen met zich meebrengen, behoren de rentekosten van de
investeringen die hiermee samenhangen tot de overhead. Deze bepaling is overigens opgenomen
in de vernieuwing van de regelgeving van het BBV. Daartoe dienen de rentekosten over de
overheadinvesteringen berekend te worden naast de rentekosten over de investeringen die
samenhangen met de noodzakelijke producten. Er worden geen rentekosten toegerekend aan de
investeringen anders dan de hiervoor genoemde investeringen, omdat toerekening van rentekosten
aan deze investeringen geen toegevoegde waarde heeft en deze informatie niet relevant is voor de
gemeente Meierijstad. Daar hoeft namelijk geen verantwoording over afgelegd te worden.
De rentekosten worden extracomptabel toegerekend, aangezien intra-comptabel geen toegevoegde
waarde heeft en het de kostentoerekeningsmethodiek alleen maar complexer maakt, evenals bij
toerekening de van de overhead.

9.4

Kosten- en batenanalyse

Aan de adviezen uit paragraaf 9.1 t/m 9.3 hangen bepaalde kosten en baten vast. Deze kosten- en
batenanalyse toont onder andere aan of de baten opwegen tegen de kosten die erbij komen kijken.
Aan de hand van deze analyse wordt er een conclusie getrokken over de financiële
aantrekkelijkheid van het advies. Dit wordt niet gedaan door middel van een schatting in euro’s te
maken, omdat dit lastig te bepalen is, maar door te kijken of de kosten/baten eenmalig zijn of elk
jaar van toepassing zijn. In tabel 9.1 is opgenomen wat de gemeente Meierijstad aan kosten en
baten heeft bij het gegeven advies.

De kosten met betrekking tot de administratiesoftware en het implementeren en eigen maken van
de methodiek kunnen gekenmerkt worden als eenmalige investeringen. In tegenstelling tot wat het
kost, blijven de baten terugkomen. Er wordt namelijk structureel tijd bespaard, omdat er geen
urenverantwoording meer bijgehouden hoeft te worden en de administratieve werkzaamheden
bevatten minder handelingen. De tijd die er structureel vrijkomt, heeft als gevolg dat er minder fte
nodig is in de organisatie. Doordat er minder fte nodig is dalen de salariskosten. Met deze
besparing in salariskosten worden naar mate de jaren de totale kosten voor het invoeren van het
advies terugverdiend.
Daarnaast is er nog een risico in de kosten met betrekking tot de toekomst. Doordat de kostprijzen
van de producten voor de gemeente Meierijstad op dit moment niet berekend kunnen worden,
loopt de gemeente Meierijstad het risico dat de kostprijzen lager, gelijk of zelfs hoger uitkomen dan
voorheen. Bij een lagere kostprijs ontstaat er een gat in de begroting, doordat er minder
inkomsten worden gegenereerd. Dit gat in de begroting dient hierdoor gedicht te worden door
ergens te bezuinigen of geld/inkomsten vandaan te halen.
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In dit geval kost het een flinke politieke discussie. In het geval dat de kostprijs gelijk of hoger
uitvalt, ontstaat er geen politieke discussie en levert het geen of wellicht extra ruimte in de
begroting op.
De risico’s op hogere en lagere kostprijzen bestaan, omdat het nog onduidelijk is wat de
kostprijzen exact gaan worden. Daardoor kunnen deze niet worden meegenomen in deze conclusie.
Los hiervan wegen de baten op tegen de kosten, omdat de baten op de lange termijn de kosten
terugverdienen. De kosten zijn namelijk eenmalig en de baten structureel. Het realiseren van het
advies is hierdoor een financieel verantwoorde keuze.

9.5

Voldoening aan de randvoorwaarden

Aan de nieuwe kostentoerekeningsmethodiek voor de gemeente Meierijstad zijn in hoofdstuk 7 een
aantal randvoorwaarden geformuleerd en gerangschikt. Het totaaladvies dient in zekere mate te
voldoen aan deze randvoorwaarden. De deeladviezen zijn dan ook opgesteld met deze
randvoorwaarden als leidraad, waarbij de belangrijkste randvoorwaarden natuurlijk de grootste rol
hebben gespeeld. Om weer te geven in hoeverre het advies in zijn totaal voldoet aan deze
randvoorwaarden is dit schematisch weergegeven in de onderstaande tabel. Pas wanneer de
methodiek voldoet aan de gestelde randvoorwaarden kan er worden geconcludeerd dat de
geadviseerde methodiek een geschikte methodiek is voor de gemeente Meierijstad.

Zoals de tabel 9.2 laat zien is er niet voldaan aan de randvoorwaarde voor geen materiële
afwijkingen in kostendragers. De oorzaak hiervan is dat deze randvoorwaarde op dit moment niet
gemeten kan worden. Doordat er sprake is van een nieuwe organisatiestructuur waarvan nog niet
bekend is waar welke medewerkers terecht komen. Hierdoor zijn de kosten per atelier onduidelijk
en kan er door de leidinggevenden nog geen indicatie gegeven worden met betrekking tot de
verdeling van de directe salariskosten aan de producten. Dat dit nog niet bekend is, komt doordat
de fusie zich nog niet in het stadium bevindt dat de nieuwe organisatiestructuur al op dit
detailniveau is vastgesteld. Dit betekent dat het niet mogelijk is om bepaalde kosten te plaatsen
waardoor er niet berekend kan worden of er materiële verschillen in de kostendragers gaan
ontstaan. Ongeacht welke methodiek er wordt geadviseerd, kan er aan deze randvoorwaarde niet
worden voldaan. Hierdoor is de randvoorwaarde bij de totstandkoming van het advies buiten
beschouwing gelaten.

Conclusie:
Ondanks dat een van de randvoorwaarden nog niet meetbaar is, blijft het advies overeind. Er is
daarnaast aan alle overige randvoorwaarden meer dan voldaan, wat aantoont dat de geadviseerde
methodiek een geschikte methodiek is voor de gemeente Meierijstad. De geadviseerde methodiek
voldoet hierdoor aan de probleemstelling.
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ADDENDUM
Dit addendum is opgesteld als aanvulling op het onderzoek en gesplitst in drie verschillende
categorieën. Er wordt namelijk verteld over verder benodigd onderzoek als versterking op het
gegeven advies, de beperkingen van het advies en de verdere praktijkbijdrage van het onderzoek.
Deze onderwerpen worden hieronder in deze volgorde toegelicht.
Verder onderzoek:
Zoals in het advies wordt aangegeven kan er op dit moment niet worden voldaan aan de laatste
randvoorwaarde. Er kan niet worden nagegaan of er materiele verschillen ontstaan in de
kostendragers. De benodigde informatie voor de berekening zal na afloop van het onderzoek
uiteindelijk wel beschikbaar komen. Daardoor is het mogelijk om alsnog de voorcalculatie te maken
en kan er onderzocht worden of de verschillen tussen de kostendragers materieel zijn. Er kan dan
alsnog worden nagegaan of er wordt voldaan aan die randvoorwaarde.
Blijkt er uit het onderzoek naar de verschillen in kostendragers dat die verschillen immaterieel zijn,
dan is er niets aan de hand en wordt er geconstateerd dat aan alle randvoorwaarden is voldaan en
het advies intact blijft. Een ander scenario is dat de verschillen wel materieel bevonden worden.
Dat wil zeggen dat hier iets aan gedaan dient te worden. Er is in die situatie een aanvullend
onderzoek nodig om vast te stellen wat er dient te gebeuren met de geadviseerde methodiek om
ervoor te zorgen dat de verschillen niet meer materieel zijn. Daartoe zijn echter al een tweetal
oplossingen voor verzonnen.
1. Het percentage dat aan overhead wordt toegerekend wordt naar boven afgerond, waardoor
de kostprijzen stijgen en er een hogere prijs gevraagd kan worden met betrekking tot de
maximaal kostendekkende producten. De raad stelt dit percentage dan vast.
2. Omdat de stap van de oude naar de nieuwe kostentoerekeningsmethodiek ineens te groot
is, kan er een implementatieplan worden opgesteld. Dat wil zeggen dat er in een aantal
jaren, bijvoorbeeld 3 of 5, de kostprijzen volgens de oude en de nieuwe
kostentoerekeningsmethodiek in kleinere stappen geleidelijk naar elkaar toe komen. Na de
vastgestelde 3 of 5 jaar wordt dus alleen nog de nieuwe methodiek gebruikt. Dit is om
ervoor te zorgen dat het schrikeffect voor de burger wordt afgeremd.
Verder onderzoek is tevens benodigd voor de herinrichting van de administratie. Bij de
geadviseerde methodiek worden er een aantal functionaliteiten vereist van het administratiepakket.
Zodoende dient er in het administratiepakket de mogelijkheid gemaakt te worden om de directe
salariskosten rechtstreeks toe te rekenen aan de producten.
Als laatst kan er nog meer onderzoek gedaan worden naar hoe de gemeente Meierijstad haar
overhead wil onderverdelen. Er zijn volgens de gehanteerde definitie van de overhead namelijk een
aantal kernzaken die onder de overhead vallen, maar de gemeente Meierijstad kan ook zelf een
indeling maken. Zo kan een gemeente er waarde aan hechten om te weten wat er precies aan
overhead wordt besteed per overheadafdeling of andere zaken. De indeling is volledig afhankelijk
van wat de gemeente Meierijstad met de daaruit te verkrijgen informatie wil en wat deze oplevert.
Dat is dan ook precies wat er uit verder onderzoek op dit gebied moet blijken.
Beperkingen:
Wat uit het advies al blijkt, is dat er op dit moment niet wordt voldaan aan de laatste
randvoorwaarde. Dit is een gemis in het advies, wat tijdens de onderzoeksperiode niet is in te
vullen. Hiertoe is eerder in dit addendum al verder onderzoek aanbevolen.
Een ander punt is dat er over gemeentelijke organisaties en over kostentoerekening weinig
literatuur te vinden is en al zeker in combinatie met elkaar. Hierdoor is het lastig geweest om
informatie uit de literatuur te halen om zo het onderzoek te kunnen onderbouwen.
Ook omdat het onderwerp actueel is en er nog bijna geen gemeenten zijn die hiermee aan de slag
zijn gegaan, betekent dat er over dit onderwerp weinig is te vinden, wat het onderzoek echter wel
weer een pioniersstuk maakt. Tevens bevinden de meeste gemeenten zich niet midden in een
fusie, waardoor de combinatie van factoren een zeldzaamheid is en er dus geen rolmodel te vinden
is tussen alle gemeentelijke organisaties.
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Er vinden overigens ook nog steeds veranderingen plaats in de organisatiestructuur en er zouden
nog wijzigingen kunnen voorkomen in het wetsvoorstel, waar dus geen rekening mee gehouden is,
omdat dat simpelweg niet mogelijk is. Het is enigszins ondervangen door de geadviseerde
methodiek duurzaam te maken.
Als laatst is tijdens het onderzoek gebleken dat de gehanteerde definitie zoals die wordt gegeven
door de vernieuwing van de regelgeving van het BVV, niet toereikend is. Er zijn nog steeds een
aantal kosten die niet in deze definitie zijn opgenomen of worden uitgesloten en dus voor
gemeenten vrij te interpreteren zijn. De kostenprijzen die bij het toepassen van de geadviseerde
kostentoerekeningsmethodiek worden berekend, kunnen dus verschillen naar aanleiding van
verschillende overheadsdefinities.
Praktijkbijdrage:
Omdat er in de nabije toekomst wijzigingen in het BBV gaan plaatsvinden omtrent
kostentoerekening, is het herontwerpen van de kostentoerekeningsmethodiek een zeer actueel
onderwerp. Dat wordt namelijk door deze wijzigingen vereist. Verschillende gemeenten, zoals
vooraf ook de gemeente Meierijstad, vroegen zich af hoe zij dit aan moesten pakken. Het
onderzoek dat in opdracht voor de gemeente Meierijstad is in uitwerking maatwerk en specifiek op
de gemeente Meierijstad van toepassing. Echter is de kern van het advies toepasbaar op alle
gemeenten in Nederland, waardoor het advies een veel breder bereik krijgt.
Er is ook de nodige belangstelling met betrekking tot kostentoerekening, die bleek uit het gesprek
met de gemeente ’s-Hertogenbosch en het verzoek om het advies te presenteren aan de AS50gemeenten. Onder de AS50-gemeenten vallen de gemeenten Veghel, Uden, Oss en Bernheze en
wordt door hen een regionaal samenwerkingsverband genoemd. In deze groep wordt de gemeente
Veghel onderdeel van de gemeente Meierijstad. De vraag komt echter vanuit de andere
gemeenten, die zelf nog zoekende zijn naar een nieuwe kostentoerekeningsmethodiek.
Voor alle gemeenten is het daarnaast mogelijk om het advies in te zien, omdat het stuk openbaar
wordt gemaakt. Andere gemeenten kunnen uit het stuk dus de inspiratie halen voor hun eigen
vernieuwde kostentoerekeningsmethodiek.
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BEGRIPPENLIJST
Adviescommissie Depla

Een adviescommissie die is opricht onder leiding van Staf Depla, om het probleem met betrekking
tot de toegankelijkheid en vergelijkbaarheid van de begroting en de jaarstukken op te lossen.

Atelier

Een gedetailleerder soort afdelingen ook wel letterlijk te vertalen als werkplaats.

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording, de regelgeving voor gemeenten waarin de waarin de regels
staan met betrekking tot het opstellen van begrotings- en verantwoordingsstukken.

College van B&W

College van Burgemeester en Wethouders, het college vormt het dagelijkse bestuur van een
gemeente, waarin de burgemeester de voorzitter is.

Cost driver

De onderliggende oorzaak die kosten veroorzaakt.

Deelprogramma’s

Een gedetailleerdere weergave (uitsplitsing) van de programma’s in de begroting.

Directe kosten

Kosten waarvan rechtstreeks kan worden vastgesteld voor welk product ze zijn gemaakt.

ECL’s

Economische classificatie, kostensoorten.

FCL’s

Functionele classificatie, grootboekrekeningen.

Extracomptabel

De gegevens worden buiten de boekhouding om verwerkt.

Fte

Fulltime-equivalent, is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de
personeelssterkte kan worden uitgedrukt, uitgaande van een 36 uur durende werkweek.

Functies

Een gedetailleerdere weergave van de hoofdfuncties op basis van Iv3 die verplicht geleverd moet
worden aan het CBS.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vormt het kader waarbinnen het college van B&W moet besturen en controleert
ze hierop.

Hoofdfuncties

Een tiental categorieën opgesteld door de Iv3, waaraan alle kosten worden onderverdeeld voor
gemeenten.

Hulpkostenplaats

Een verzamelplaats voor kosten van ondersteunende functies die diensten verlenen aan andere
organisatieonderdelen waarvoor een hoofdkostenplaats is ingesteld.

I4All (Informatie
voor iedereen)

Een verbeterde indeling van kostenweergave t.o.v. de Iv3, omdat de I4All ook voldoet aan
de informatiebehoefte van de gemeente zelf. Deze I4All komt voort uit de nieuwe regelgeving van
het BBV.

Indirecte kosten

Zijn kosten die niet direct kunnen worden toegerekend aan een product of dienst.

Integrale
kostentoerekeningsmethodiek

Is een kostentoerekeningsmethodiek waar zowel de directe als indirecte kosten worden
toegerekend naar de producten.

Intra-comptabel

Een manier van administreren waarbij de financiële gegevens in het grootboek van een
organisatie worden verwerkt.

Iv3 (informatie
voor derden)

Is op dit moment een verplichte indeling van kostenweergave in hoofdfuncties en functies die
aangeleverd dient te worden aan het CBS en is bedoeld voor verantwoording naar derden.

Kapitaallasten

De rente- en afschrijvingskosten van de investering in kapitaalgoederen.

Kostendragers

De eindproducten waaraan de kosten worden toegekend.

Kostenplaats

Is een locatie om aan te geven op welke plaats de kosten worden gemaakt of veroorzaakt.

Overhead

De kosten in een organisatie die gemaakt worden ter ondersteuning en sturing van de
organisatie.

Producten

Alle producten en diensten die de gemeente aanbied aan burgers en ondernemingen.

Programma’s

Een door de gemeente zelf bepaalde hoofdindeling voor kostenweergave in verschillende
categorieën.

Taakveld

Taken die door de gemeente worden uitgevoerd en kunnen dus ook als producten worden
beschouwd.

Staat van Activa

Een overzicht waarin alle activa (investeringen) van de gemeente in staan weergegeven inclusief
de rente en afschrijvingskosten die daarop toegerekend worden.

Staat van Reserves

Een overzicht waarin alle reserves van de gemeente in staan weergegeven inclusief de rente die
daarop toegerekend worden.

Verdeelsleutel

De eenheid die als maatstaf geldt voor de toerekening van kosten.

50

BIBLIOGRAFIE
Boogaard, P., Lam, O., & Wilbrink, D. (2015). Toelichting fijnstructuur gemeente Meierijstad.
gemeente Meierijstad.
Commissie BBV. (2015, Mei 15). Regelgeving BBV. Opgeroepen op Oktober 15, 2015, van Website
van Commissie BBV: http://www.commissiebbv.nl/regelgeving/bbv/
Commissie BBV. (2015, Juli 1). Vernieuwing BBV. Opgeroepen op Oktober 15, 2015, van Website
van commissie BBV: http://www.commissiebbv.nl/downloads/vernieuwing-bbv/
Depla, S. (2014). Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten. Eindhoven:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Gemeente Meierijstad. (2014, November 27). Herindelingsontwerp Meierijstad. Opgehaald van
Website van overheidspublicaties: https://repository.officieleoverheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2014-17979/1/Bijlage/exb-2014-17979.pdf
Gemeente Veghel. (2012). Notitie kostentoerekening gemeente Veghel. Veghel.
Huijben, M., & Geurtsen, A. (2014). Heeft iemand de overhead nog nodig? Den Haag: Academic
Service.
Kam, C. d., Koopmans, L., & Wellink, A. (2011). Overheidsfinanciën. Houten: Noordhoff Uitgevers.
Koetzier, W., & Epe, P. (2009). Management accounting, berekenen, beslissen, beheersen. Houten:
Noordhoff Uitgevers.
Meierijstad. (2015). Besturingsfilosofie gemeente Meierijstad.
Meierijstad. (2015, Maart 26). Herindelingsadvies Meierijstad. Opgehaald van Website van de
Meierijstad:
http://www.meierijstad.nl/document.php?m=29&fileid=37834&f=8c9a9ba636e34c68b703
5b4566d2c745&attachment=0&c=37265
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (2015). Hoofdlijnen vernieuwing Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV). Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
Projectgroep Herindeling. (2015). Plan van aanpak herindeling Meierijstad.

51

