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Inleiding
1 Probleemstelling

In de provincie Gelderland is momenteel circa 8.500 km riool aanwezig. Doel van

deze omvangrijke ondergrondse infrastructuur is zoveel mogelijk afvalwater in te

zamelen en te transporteren naar rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzis) teneinde ongezuiverde lozingen op oppervlaktewater en bodem (inclusief grondwater) zoveel mogelijk te voorkomen.
Op het terrein van inzameling en transport van afvalwater in Gelderland doen
zich drie problemen voor:
er is een achterstand in het vervangen van riolen die in slechte tot zeer slechte staat verkeren (circa 500 km);
b er zijn 33.500 woningen en 4.790 bedrijven die niet op de riolering zijn aangesloten en nagenoeg ongezuiverd lozen op bodem of oppervlaktewater;
c tijdens zware regenval vinden er overstortingen uit rioolstelsels op oppervlaktewater plaats die voor grote vervuiling kunnen zorgen.

a

Genoemde drie problemen veroorzaken een belasting van het milieu, die moet
worden teruggedrongen. Het opheffen dan wel verminderen van de problemen is
tot op heden nog onvoldoende gerealiseerd.
Hiervoor zijn twee oorzaken te geven:
gemeenten (de beheerders van de riolering) kampen met een verslechterende financiële positie, hetgeen al tot een hoge belastingdruk heeft geleid;
2 er is onvoldoende inzicht in de effecten van verschillende saneringsmaatregelen op het milieu.
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De rioleringsproblematiek is voor de VNG afdeling Gelderland aanleiding geweest de provincie Gelderland te verzoeken een stimulerende en cordinerende
rol te vervullen bij het zoeken naar oplossingen. De provincie Gelderland heeft
hierop positief gereageerd. Met als uitgangspunt dat er diverse overheden
belang hebben bij rioleringen, is zij van mening dat voor een efficiënte en
effectieve behandeling van de rioleringsproblematiek een gezamenlijke aanpak
nodig is. De stuurgroep "Bestuurlijk Overleg Rioleringen Gelderland' (BOR-G)
werd opgericht. Hierin zijn naast de provincie Gelderland vertegenwoordigd: de
Gelderse gemeenten, de Gelderse regio's en de Gelderse zuiveringsschappen.
Door deze stuurgroep is in september 1992 het project 'labyrinth" opgestart.
De doelen van het project "Labyrïnth" zijn:
- het bevorderen van een tijdige realisering van het rioleringsbeleid in de
provincie Gelderland;
- het bevorderen van het besef dat hiervoor een gezamenlijke aanpak nodig is
van alle bij de riolering betrokken (overheids)instanties;
- het aanreiken van praktische hulpmiddelen aan gemeenten ten behoeve van
de opstelling van een rioleringsplan conform de Wet milieubeheer (Leidraad
Riolering).
Om deze doelstellingen te realiseren is aan een onder de stuurgroep resorterende projectgroep de opdracht verleend om de volgende vier zaken uit te werken:
1 ontwikkel een praktische methode om prioriteiten te kunnen stellen op basis
van milieurendement.;
2 verschaf inzicht in de brutokosten van rioleringen in de provincie Gelderland en de gevolgen daarvan voor het gemeentelijk rioolrecht;
3 leg de (financiële) medebetrokkenheid van (semi-)overheden en waterbedrijven bij rioleringen vast;
4 geef concrete aanbevelingen voor het gemeentelijk financieel beheer van
rioleringen.
Voor de uitwerking van deze opdracht wordt de projectgroep ondersteund door
een viertal werkgroepen. In dit rapport worden de bevindingen van werkgroep 4
gepresenteerd. Deze werkgroep heeft aanbevelingen gegeven hoe gemeenten
kunnen omgaan met financiële vraagstukken op het terrein van de riolering.
2 Opdracht aan de werkgroep

Aan werkgroep 4 is de opdracht gegeven om te komen tot concrete aanbevelingen voor het gemeentelijke financiële beheer van rioleringen. Een efficiënt en
effectief (financieel) beheer van de riolering door gemeenten is immers gelet op
de problematieken van groot belang. In dit verband zijn de volgende vragen gesteld:

Welke afschrijvingstermijnen op investeringen zijn verantwoord?
Hoe is schoksgewijze verhoging van het rioolrecht cq schoksgewijze belasting van de gewone dienst te voorkomen?
Moet bij het rioolrecht rekening worden gehouden met de heffingsmaatstaven?
Wat zijn de voor- of nadelen van het meeliften van het rioolrecht met de nota's
van de nutsbedrijven?
Moet honderd procent kostendekking worden nagestreefd?
Welke kosten/opbrengsten moeten of kunnen verantwoord worden op de
functie (produkt) riolering in de begroting/rekening voor de verkrijging van een
juist inzicht in de netto kosten daarvan?
Welke kostenelementen mogen in het rioolrecht worden meegenomen?
De letterlijke opdracht aan de werkgroep was:
"Geef concrete aanbevelingen voor het omgaan met de problematieken zoals
genoemd onder de vraagstelling. Indien de werkgroep op andere problemen stuit
brengt zij deze ook tot uitdrukking, en geeft daarover ook aanbevelingen."

3 Samenstelling werkgroep

E. Harland
J. van Steenbeek
W. van der Vliet
W. Vogel
E.W.J. Wanders
Mr. H.A. Wiggers

4 Werkwijze

Gemeente Tiel, Sector Stadsontwikkeling en Beheer
Gemeente Ede, Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en
Beheer, voorzitter
Gemeente Wijchen, Sector Financiën, lnformatievoorz,
en Automatisering
Zuiveringschap Oost Gelderland
Provincie Gelderland
Advocaat en belasting adviseur gemeenten

Getracht is in een aantal bijeenkomsten te komen tot eensluidende en duidelijke
advisering. Daar de aan de werkgroep voorgelegde problematiek kan worden
onderverdeeld in financiële en juridische vraagstukken, zijn aanvankelijk twee
afzonderlijke adviezen opgesteld. Deze adviezen zijn in de nota onder de
hoofdstukken C, D en E samengevoegd. De in hoofdstuk B opgenomen conclusies en aanbevelingen zijn daarvan het resultaat.
In hoofdstuk C wordt aangegeven welke kosten kunnen worden toegerekend
aan het beheer en het onderhoud van het rioolstelsel en op welke wijze deze
inzichtelijk in de begroting en de rekening van de gemeente kunnen worden verantwoord. Hoofdstuk D bevat de behandeling van de vragen rond de financiering. In hoofdstuk E wordt ingegaan op het verhaal van de hiervoor bedoelde
kosten door middel van de heffing van rioolrecht of op andere wijze.
In dit kader wordt tenslotte nog verwezen naar de nota "Gemeentelijke belastingen in Gelderland '93", zoals deze is uitgebracht door de provincie Gelderland in
mei 1993. Deze nota bevat onder meer informatie over de heffing van rioolrecht
in de Gelderse gemeenten.
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Conclusies en aanbevelingen

1 Welke afschrijvingstermijnen op
investeringen zijn verantwoord?

Allerhande afschrijvingstermijnen zijn van een onderbouwing te voorzien. Voor
een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de pagina's 1 5tot en met 18. Uit
het gestelde blijkt dat de kortste termijn de voordeligste is. Naar gelang de afschrijvingstermijn langer wordt gesteld, zijn de lasten per jaar weliswaar lager,
maar de som van de totale kosten (de kapitaallasten) is daarbij dan hoger.
In geval van een min of meer vast volume aan jaarlijkse investeringen, is het
rechtstreeks ten laste van de exploitatie opnemen van deze investeringen aan te
bevelen (volledige afschrijving in het eerste jaar). Hierdoor wordt het vaste jaarlijkse investeringsvolume gelijkmatig en tegen de laagste kosten gefinancierd.
Dit zelfde moet eigenlijk ook gelden voor de niet tot de vaste kern behorende
investeringen. Indien toch gekozen wordt (moet worden) voor afschrijvingen, is
de technische levensduur het absolute maximum. Dit laatste betekent, dat geen
kosten ten laste van de exploitatie mogen komen, indien het investeringsobject
niet meer in gebruik is.

2 Hoe is schoksgewijze verhoging van
het rioolrecht cq schoksgewijze
belasting van de gewone dienst te
voorkomen?

De schokken worden voornamelijk veroorzaakt door het grillige verloop van de
investeringen. De geboden oplossing is twee-ledig. In de eerste plaats zal na de
opstelling van het meerjarenplan inzicht worden verkregen in de technische
wenselijkheid van de investeringstijdstippen. Hierdoor wordt het grillige verloop
inzichtelijk gemaakt. Door middel van het stellen van prioriteiten zal echter een
eerste egalisatie van de geplande investeringen verkregen worden.
Om de dan nog bestaande pieken en dalen in de uitgaven af te vlakken kan
gekozen worden voor vorming van een egalisatievoorziening. Op pagina 18 en
volgende is de werking van deze voorziening nader uitgewerkt. Afhankelijk van
het tijdstip waarop investeringen moeten worden gedaan en de omvang daarvan
kan de stand van de voorziening variëren. Met het oog op de lange looptijd van
het rioolbeheersplan en de vele daarin opgenomen aannamen wordt
geadviseerd een negatieve omvang van het egalisatievoorziening zo beperkt
mogelijk te houden. Het spreekt voor zich, dat bij de regelmatige evaluaties van
het meerjarige rioleringsplan ook de voorziening betrokken wordt.
Als (bijkomende) voordeel heeft de vorming van een voorziening de stroomlijning
van de financieringsbehoefte tot gevolg, waardoor:
- rentetoerekening wordt geminimaliseerd
- er een gesloten circuit van geldmiddelen ontstaat
Overigens heeft de Commissie voor de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften op 10 oktober 1989 al vastgesteld, dat het inrichten van een voorziening
als bedoeld, niet in strijd is met de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften.

3 Moet bij het rioolrecht rekening
worden gehouden met de heffingsmaatstaven?

De maatstaf van heffing dient een zeker verband te houden met de door de
gemeente verleende dienst. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur
spelen in het fiscale recht inmiddels een belangrijke rol.
Geadviseerd wordt de maatstaf van heffing van het rioolrecht, mede in relatie tot
de aan te wijzen belastingverplichtingen, zorgvuldig te kiezen, teneinde mogelijke onverbindendverklaring van de verordening door de rechter uit te sluiten. Voor
een meer uitgebreide advisering wordt verwezen naar pagina 21 en verder.

4 Wat zijn de voor- of nadelen van het
meeliften van het rioolrecht met de
nota's van de nutsbedrijven?

Voor zover het betreft de invordering van de gemeentelijke heffingen kan het
voor gemeenten aantrekkelijk zijn gebruik te maken van de diensten van een
nutsbedrijf. Deze bedrijven beschikken over een actueel gebruikersbestand en
hebben veelal een efficiënt incasso-systeem. Als mogelijke voordelen van het
'meeliften' van de betaaltermijnen van de gemeentelijke heffing met de nota's
van het nutsbedrijf worden genoemd de grotere spreiding van deze termijnen en
de lagere inningskosten. Aan haar bundel 'Model-verordeningen Gemeentelijke
Belastingen' heeft de VNG onlangs een Handleiding meeliften' toegevoegd. Bij
het gebruik maken van gegevens van derden (bijvoorbeeld waterverbruikgegevens van nutsbedrijven) moet overigens rekening worden gehouden met de
beperkingen en de mogelijkheden van de Wet persoonsregistraties en de Wet op
de omzetbelasting 1968. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen
naar de onderdelen "Meeliften met nota's nutsbedrijven" (pagina 25) en de daarop volgende behandeling inzake de Wet persoonsregistraties.

5 Moet honderd procent kostendekking worden nagestreefd?

Op grond van het door de minister van VROM geformuleerde beleidsstandpunt
d.d. 22 februari 1990 dient een honderd-procent-kostendekkingsplan te worden

gemaakt met betrekking tot het geheel van het gemeentelijke rioolbeheer. Hierbij
dienen zowel de directe als de indirecte kosten te worden betrokken.
De dekkingsmiddelen kunnen uitgesplitst worden naar verschillende inkomstenstromen. Genoemd kunnen worden:
- rioolrecht
• bijdragen van de Algemene dienst
- bijdragen van andere overheden
- bijdragen van particulieren (bijdrage in huisaansluitingen)
De verrekeningen mer de rioleringsvoorziening zijn geen inkomsten of uitgaven,
maar dienen slechts ter egalisatie.
6 Welke kosten / opbrengsten moeten
of kunnen verantwoord worden op de
functie (produkt) riolering in de
begroting / rekening voor de verkrijging van een juist inzicht in de
netto kosten daarvan?

Met ingang van 1995 zullen nieuwe comptabiliteitsvoorschriften van toe
passing zijn. Onder meer zal daarin het toerekenen van de apparaatskosten
aan de functies verplicht worden gesteld. Geadviseerd wordt naast de directe
kosten nu reeds de indirecte kosten toe te rekenen aan de exploitatie van het
rioolstelsel. Voor een inzicht in hetgeen hierbij onder directe en indirecte kosten wordt verstaan, wordt verwezen naar de pagina 11.
Door middel van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds wordt een vergoeding voor de kosten van de bestuursorganen ontvangen. Geadviseerd
wordt deze kosten niet als indirecte kosten toe te rekenen aan de exploitatie
van het rioolstelsel. (zie pagina 12)
De onderlinge vergelijkbaarheid van de diverse gemeenten is het meest gediend met de verantwoording van soortgelijke inkomsten en uitgaven op de
functie 722 (Riolering en waterzuivering). Extra-comptabele berekeningen
moeten zoveel mogelijk worden uitgesloten. Geadviseerd wordt het bij de
verordening rioolrecht over te leggen overzicht van inkomsten en uitgaven en
de in de begroting op de functie 722 opgenomen cijfers zoveel mogelijk op
elkaar af te stemmen.
Voor het herstellen of vervangen van delen van het rioolstelsel dient meestal
het wegdek te worden opengebroken. Voor de toerekening aan de functie
722 van de kosten van het openbreken en het herstellen van het wegdek verdient het vooralsnog aanbeveling uit te gaan van sleufbreedte.

7 Welke kostenelementen mogen in
het rioolrecht worden me egenomen?

Het reinigen van wegen, straten en pleinen is onder meer van belang voor de
instandhouding van het gemeentelijk rioolstelsel. Het is dan ook mogelijk een
deel van deze kosten door te berekenen in de tarieven van het rioolrecht. Een
uniforme kostenverdeelsleutel voor de diverse met het reinigen van wegen,
straten en pleinen gediende doelen kan echter niet worden aangegeven. (zie
pagina 12)
De hoogte van de verfijningsuitkering riolering uit het Gemeentefonds is
afhankelijk van de gemiddelde kapitaallasten en het aantal aansluitingen. Met
het oog op de nauwe relatie met de exploitatie van het rioolstelsel ligt het voor
de hand, dat met deze uitkering bij de tariefstelling van het rioolrecht rekening
wordt gehouden. Vooral wanneer in de kostenopzet van het rioleringsplan
rekening is gehouden met de kapitaallasten voortvloeiende uit de daarbij
behorende investeringen. Dit is echter niet noodzakelijk cq verplicht, omdat
de verfijningsuitkering deel uit maakt van de algemene uitkering uit het
Gemeentefonds. Met het oog op het karakter van de algemene uitkering,
behoeft de verfijningsuitkering riolering niet als inkomst bij de exploitatie van
het rioolstelsel in casu de financiering van het meerjaren rioleringsplan te
worden betrokken. Een bijkomend voordeel hiervan is, dat de mogelijkheid
van verhaal van kosten door middel van het rioolrecht niet wordt beperkt.
Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar pagina 24.
De kapitaallasten van investeringen ten behoeve van het rioolstelsel kunnen
zowel door middel van de heffing van baatbelasting als door middel van de
heffing van rioolrecht worden verhaald. Heffing van het één, sluit heffing van
het ander niet uit. Zie hiervoor pagina 24. Geadviseerd wordt bij de tariefstelling van het rioolrecht met de eventueel geheven baatbelasting riolering rekening te houden.

8 Overige aandachtspunten

1

De aanleg en de exploitatie van het rioolstelsel is in beginsel een overheidstaak. Het gevolg hiervan is dat de gemeente niet als omzetbelastingpiichtig is
aan te merken en derhalve de verschuldigde omzetbelasting niet in vooraftrek
kan brengen. Dit is in beginsel slechts mogelijk indien de betreffende
werkzaamheden worden uitgevoerd door een zelfstandige rechtspersoon,
opgericht door een gemeente, eventueel in samenwerking met andere overheids- en/of particuliere instanties. Een toelichting is opgenomen op pagina
13. Het spreekt voor zich, dat indien sneller wordt afgeschreven, het voordeel
in financiële zin voor wat betreft de omzetbelasting zal afnemen.

Het Europees aanbestedingsrecht is ook van toepassing op werkzaamheden
in verband met de exploitatie van het rioolstelsel. Hierover is een toelichting
opgenomen op pagina 14. Het niet-naleven van de Europese regelgeving kan
tot schadeclaims leiden. Bij aanbestedingen in verband met het rioolstelsel
dient de Europese regelgeving in acht te worden genomen.
In 1993 heffen 11 Gelderse gemeenten nog geen rioolrecht. Geadviseerd
wordt voor het verhaal van de kosten van het rioolstelsel een afzonderlijk
rioolrecht te hanteren omdat daarin het profijtbeginsel en het beginsel de
vervuiler betaalt het best tot hun recht komen. Heffing via de onroerendezaakbelasting (O.Z.B.) kan problemen opleveren. Zie hiervoor de betreffende
paragraaf op pagina 27.
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Verantwoording financiële gegevens

1 Relevante voorschriften

Ingevolge de huidige Gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften (GCV) behoren
tot de functie 722:
Riolen en rioolgemalen: riolen/afvalwaterleidingen/rioolgemalen/ontvangen rioolretributies- c.q. rechten (artikel 272 letter h(inmiddels i)
gemeentewet).
Bestrijding verontreiniging oppervlaktewateren:
rioolwaterzuivering/bestrijding oppervlaktewaterverontreiniging.
Onderzoek naar de bestrijding van oppervlaktewaterverontreiniging
ad b.
valt buiten de opdracht aan de projectgroep en is dus verder buiten
beschouwing gelaten. Overigens wordt dit niet als een taak beschouwd, waarvoor de gemeente in eerste instantie verantwoordelijk
is.
De GCV zijn in 1985 vastgesteld. Vanaf dat tijdstip hebben zich ontwikkelingen
voorgedaan als gevolg waarvan knelpunten zijn ontstaan bij de toepassing van
deze voorschriften en de aan de hand daarvan door de commissie voor de GCV
uitgebrachte adviezen. Enkele van deze ontwikkelingen zijn:
- de toenemende behoefte om bedrijfsmatiger te gaan werken;
- de nadere uitwerking van de begroting en rekening tot beleids- en
beheersinstrument en
- het kabinets-standpunt over single-audit.
De binnen afzienbare tijd in werking te treden nieuwe Gemeentewet maakt een
technische aanpassing van de comptabiliteitsvoorschriften reeds noodzakelijk.
Deze aanpassing heeft in relatie tot de ontstane knelpunten geleid tot een
evaluatie van de voorschriften. Hierover zijn diverse rapporten uitgebracht, met
als uiteindelijk resultaat een voorstel tot een fundamentele herziening.
Het ontwerp-besluit is inmiddels in de Ministerraad behandeld en aan de Raad
van State om advies voorgelegd. De nieuwe comptabiliteitsvoorschriften (NCV)
zullen naar verwachting begin 1994 in het Staatsblad worden gepubliceerd. De
inwerkingtreding is gepland op 1 januari 1995.
In deze notitie is ervan uitgegaan dat de voorstellen als opgenomen in de circulaire van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 15 september 1993
zullen worden overgenomen. Indien de nieuwe voorschriften afwijken van de huidige voorschriften wordt dit in deze nota duidelijk aangegeven.

2 Onderscheid directe en indirecte
kosten

Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks samenhangen met de door de
gemeente verrichte specifieke dienstverlening. Aangenomen wordt dat de directe kosten onmiddellijk als zodanig kunnen worden herkend en toegerekend. De
directe kosten kunnen worden onderscheiden in personeelskosten, huisvestingskosten en materiële kosten. Ook de kosten van voor de specifieke
dienstverlening gevraagde externe adviezen kunnen hiertoe worden gerekend.
De indirecte kosten zijn de kosten die niet rechtstreeks samenhangen met de
door de gemeente verrichte dienstverlening. Het onderscheid tussen directe en
indirecte kosten is niet altijd even duidelijk aan te geven. lnterpretatieverschillen
kunnen dan ook niet worden uitgesloten.
Bij de als indirect aan te merken kosten dient een onderscheid te worden
gemaakt tussen:
indirecte kosten die wel in enig verband staan met de specifieke dienstverlening en
indirecte kosten die geen verband hebben met de specifieke dienstverlening.
Het gaat hier om de personeelskosten voor ondersteuning, zoals
bijvoorbeeld het management en de typiste, de huisvestingskosten van
de betreffende afdeling en de materiële kosten, zoals meubilair van de
gehele afdeling.
Hieronder worden verstaan:
personeelskosten die samenhangen met het algemeen bestuur,
zoals beleidsvoorbereiding en bezwaarprocedures en de kosten die
samenhangen met de algemene ondersteuning zoals een portier en
een telefoniste;
huisvestingskosten, zoals de kosten van publieke ruimten (centrale
hal en kantine) en
materiële kosten, zoals de kosten van onderhoud van de publieke
ruimten.
In verband met de indirecte kosten wordt dikwijls het begrip overheadkosten'
gebruikt. Aan dit begrip worden verschillende betekenissen toegekend. Soms
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wordt hieronder verstaan de kosten als hiervoor bedoeld onder 2. Dus de kosten
die door de organisatie, waarvan het taakveld deel uitmaakt, worden veroorzaakt
om te kunnen functioneren, maar waarvan het verband met de produkten van het
taakveld nauwelijks kan worden aangegeven. Gesteld zou kunnen worden dat
het hier de kosten betreft die voor een (deel-)budgethouder niet meer beheersbaar zijn. In andere gevallen wordt onder overheadkosten juist bedoeld dat deel
van de indirecte kosten als hiervoor omschreven onder 1 dus de kosten waarvan
nog een zeker verband met de specifieke dienstverlening kan worden aangetoond.
In verband met deze tegenstrijdige uitleg zal het begrip overheadkosten' in deze
notitie niet worden gebruikt.
3 Toerekening Indirecte kosten

De laatste jaren is bij overheidsinstanties een toenemende behoefte aan een
bedrijfsvoering volgens bedrijfseconomische grondslagen te constateren. Eén
van de uitgangspunten daarbij is dat de kosten van een organisatie zo zuiver
mogelijk aan de produkten moeten worden toegerekend. In verband hiermee
wordt in de NCV toerekening van de indirecte kosten aan de diverse functies dan
ook verplicht gesteld. Deze indirecte kosten kunnen door middel van een kostenverdeelstaat worden doorbelast.
De huidige voorschriften bevatten voor zover het de doorbelasting van de apparaatskosten betreft een beperking. Kortheidshalve is de regeling zoals deze van
toepassing is tot de inwerkingtreding van de nieuwe voorschriften opgenomen in
bijlage II.
Bij de doorberekening van de indirecte kosten blijft overigens de regel van kracht
dat verrekeningen binnen de gewone dienst niet zijn toegestaan. Deze verrekeningen zijn in strijd met één van de uitgangspunten van de comptabiliteitsvoorschriften, inhoudende dat de gewone dienst niet door allerlei interne overboekingen mag worden opgeblazen', maar een reëel beeld moet geven van de totale
baten en lasten. Deze regel betekent alsnog een zekere beperking voor de doorbelasting van indirecte kosten.

4 Kosten bestuursorganen

In verband met de wijze van bekostiging kunnen de bestuursorganen op verschillende manieren worden benaderd.
In de comptabiliteitsvoorschriften zijn voor de bestuursorganen afzonderlijke
functies opgenomen. Dit betekent dat daaraan zowel de directe als de indirecte
kosten moeten worden toegerekend. De bestuursorganen kunnen mede met het
oog hierop worden beschouwd als een afzonderlijk gemeentelijk produkt.
Een meer bedrijfsmatige opvatting is het aanmerken van de uiteindelijke kosten
van de bestuursorganen als door te berekenen indirecte kosten. Zonder deze
bestuursorganen kan de gemeentelijke dienstverlening tenslotte niet plaatsvinden. Anders dan in het bedrijfsleven bestaan tegen doorberekening van deze
kosten en het verhaal daarvan, bijvoorbeeld door middel van het rioolrecht, toch
bedenkingen en wel omdat met dit verhaal opnieuw een bedrag voor hetzelfde
doel wordt verkregen. De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is immers
met name bedoeld voor de bekostiging van de bestuursorganen. Daarbij komt
nog dat het vinden van een reële omslag voor deze kosten waarschijnlijk op
onoverkomelijke problemen stuit. Gedacht wordt hierbij onder meer aan het tijdschrijven door de gemeentelijke bestuurders.
Geadviseerd wordt dan ook de kosten van de bestuursorganen niet in de toerekening op te nemen. In verband met het toenemende bedrijfsmatige handelen
van de gemeente wordt het doorbereken van de kosten van de bestuursorganen
in de produkten van de gemeente echter niet uitgesloten geacht.

5 Straatreiniging

De kosten van straatreiniging dienen ingevolge de comptabiliteitsvoorschriften te
worden verantwoord op de functie 210; wegen, straten en pleinen. Met het reinigen van de wegen, straten en pleinen worden echter meerdere doelen gediend.
In eerste instantie natuurlijk de verkeersveiligheid en in samenhang daarmee de
Openbare orde. In die zin is het dan ook logisch dat functie 210 in beeld is.
Het reinigen van de wegen, straten en pleinen kan echter ook in verband worden
gebracht met de functies 721, reiniging en 722, riolering en waterzuivering. Het
ligt voor de hand dat onder het straatvuil ook huishoudelijk- en bedrijfsvuil
aanwezig is. Gedacht wordt hierbij aan zwerfvuil. Het verwijderen daarvan
behoort in feite tot de kosten van de huis- en bedrijfsvuilophaaldienst. Daarnaast
wordt door middel van het verwijderen van het straatvuil voorkomen dat het
rioolstelsel extra wordt belast. Het tijdig verwijderen van het straatvuil zal
positieve gevolgen hebben voor staat van het rioolstelsel. Zo kan hierdoor
bijvoorbeeld het aantal verstoppingen en ook de slijtage van het buizenstelsel
worden beperkt. Dit zal kostenbesparend werken.
Een aantal gemeenten berekent in verband met de voormelde overwegingen
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een deel van de kosten van straatreiniging door in de tarieven van het reinigingsrecht en het rioolrecht. Deze benadering wordt niet afgewezen. De vraag die zich
hierbij voordoet is welke verdeelmaatstaf reëel is. Gesteld kan worden dat de
verdeling van de kosten een arbitraire zaak is. De plaatselijke omstandigheden
zullen hierbij naar onze mening een doorslaggevende rol spelen. Een bepaalde
verhouding kan dan ook bezwaarlijk worden aangegeven. In ieder geval is het
niet mogelijk de totale kosten in één van beide voormelde heffingen door te berekenen.
6 Omzetbelasting

In het arrest van 3 maart 1993, nr. 28.441 is in geschil geweest of de aanleg en
het onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel een overheidstaak is.
De Hoge Raad concludeert dat bij het aanleggen en onderhouden van een
rioolstelsel ten behoeve van zichzelf, een gemeente niet optreedt als privaatrechtelijk, maar als publiekrechtelijk rechtspersoon. Zij handelt in het specifiek
voor haar geldende regime als overheid en kan derhalve niet worden aangemerkt als ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968. Hierbij is
niet van belang of de werkzaamheden in eigen beheer of in opdracht van het
gemeentebestuur door derden wordt verricht. Vorenstaande betekent dat de
omzetbelasting terzake van de aanleg en het onderhoud van het rioolstelsel niet
in vooraftrek kan worden gebracht en dat over het rioolrecht geen omzetbelasting is verschuldigd.
Wanneer de investeringen en/of het onderhoud worden gepleegd door een fiscaal ten opzichte van de gemeente zelfstandige rechtspersoon kan deze rechtspersoon de omzetbelasting welke terzake de aanleg en het onderhoud van het
rioolstelsel in rekening wordt gebracht wellicht wel in vooraftrek brengen. Een
zelfstandige rechtspersoon als bedoeld zou door de gemeente eventueel in
samenwerking met andere overheids- en particuliere instanties kunnen worden
opgericht.
De gemeente ontvangt in die situatie van de rechtspersoon facturen ter zake van
de exploitatie van het rioolstelsel. De door middel van die facturen in rekening
gebrachte bedragen zijn aan de heffing van omzetbelasting onderworpen. Deze
omzetbelasting is bij de gemeente niet verrekenbaar en vormt derhalve een kostenpost. Het voordeel voor de gemeente is dat de omzetbelasting op investeringen niet voorgefinancierd hoeft te worden. Het totale financiële voordeel is overigens waarschijnlijk groter dan alleen dit financieringsvoordeel. Omdat dit
uiteindelijke voordeel sterk afhankelijk is van de feitelijke situatie, wordt hierop in
het kader van deze nota niet nader ingegaan.
Het exploiteren via een rechtspersoon als bedoeld waarin meerdere gemeenten
samenwerken en waarin zij zeggenschap hebben, biedt verder de mogelijkheid
om specialistische kennis en apparatuur voor gemeenten te behouden. Op deze
wijze kan een minder afhankelijke positie van de gemeente van het bedrijfsleven
beter worden gewaarborgd. De financiële, fiscale en juridische verhoudingen
tussen de deelnemers dienen echter goed onderzocht en geregeld te worden.
Ten aanzien van de vraag of de gemeente voor het aansluiten van eigendommen op het rioolstelsel al dan niet als ondernemer in de zin van de Wet op de
omzetbelasting 1968 moet worden aangemerkt lijkt de volgende onderverdeling
van belang:
de aansluiting vanaf het eigendom tot aan de perceelsgrens;
de aansluiting vanaf de perceelsgrens tot aan de rioolstreng en
het tot stand brengen van de verbinding tussen de hiervoor bedoelde aansluitingen.
ad a.

Aangezien het hier geen voor de openbare dienst bestemd gemeentewerk betreft is in beginsel geen sprake van een overheidstaak. Indien
de gemeente deze werkzaamheden uitvoert kan zij dan ook als ondernemer worden aangemerkt. Het is echter niet uitgesloten dat de inspecteur hierover in verband met het voormelde arrest inmiddels een
andere zienswijze heeft.

ad b.

Deze aansluiting ligt in openbare gemeentegrond en maakt een onlosmakelijk deel uit van het voor de openbare dienst bestemde rioolstelsel. De gemeente handelt in dit geval als publiekrechtelijk rechtspersoon en is dan ook niet aan te merken als ondernemer.

ad c.

Deze verbinding kan slechts met toestemming van de gemeente als
beheerster van het rioolstelsel worden aangebracht. Een technisch
verantwoorde uitvoering is in het algemeen belang zodat het in de rede
ligt om deze verbinding onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur tot stand te brengen. Dit kan naar onze mening worden beschouwd als een publiekrechtelijke taak.
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7 Europees aanbestedingsrecht

Bij het beheer en onderhoud van rioleringen speelt inmiddels de Europese regelgeving ook een rol. Op grond van de Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten dienen overheden namelijk opdrachten voor het uitvoeren van werken,
de levering van produkten en het verrichten van diensten Europees aan te besteden. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeente een aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen dient te plaatsen om zodoende
ook aannemers uit de andere landen van de gemeenschap de mogelijkheid te
bieden in te schrijven op het werk.
Van toepassing zijn onder meer de richtlijn Werken' (71/305/EEG) en de richtlijn
'Leveringen' (77162/EEG). Verder is op 1 juli 1993 de richtlijn 'Diensten'
(92150/EEG) in werking getreden. Opdrachten van nutsbedrijven voor het uitvoeren van werken en voor het leveren van produkten vallen sinds 1 januari 1993
onder de richtlijn 'Nutssector' (90/531/EEG).
Elk van deze richtlijnen kan van belang zijn voor het beheer en onderhoud van
het rioolstelsel. Zo is de richtlijn 'Leveringen' van toepassing als de waarde van
de rioolbuizen meer dan 200.000 ECU, ofwel f 462.696,-, bedraagt. Naast de
richtlijn 'Leveringen' kan ook de richtlijn 'Werken' of de richtlijn 'Diensten' van toepassing zijn. Zo zijn volgens bijlage 1 A van de richtlijn 'Diensten' de bepalingen
van deze richtlijn van toepassing op opdrachten voor het verrichten van diensten
op het gebied van riolering, afvalverwerking en vuilophaaldiensten. Ook hier
geldt echter weer als één van de voorwaarden voor toepasselijkheid dat het
drempelbedrag wordt overschreden. Dit bedrag is in de richtlijn 'Diensten' eveneens 200.000 ECU. Voor de richtlijn 'Werken' geldt een bedrag van 5.000.000
ECU (J 11.567.400,-). De verschillende richtlijnen verbieden het overigens een
opdracht te splitsen om aldus beneden het drempelbedrag te blijven.
Toepassing van de zojuist genoemde richtlijnen is voor lagere publiekrechtelijke
lichamen verplicht op grond van nationale regelgeving zoals de Wet aanbesteding lagere publiekrechtelijke lichamen. Niet-naleving van de richtlijnen kan zoals ook uit de jurisprudentie blijkt - leiden tot honorering van schadeclaims van
benadeelde leveranciers of aannemers en eventueel tot opschorting van de aanbestedingsprocedure. De praktijk heeft geleerd dat toegekende schadeclaims
kunnen oplopen tot 17 procent van de aanneemsom.
Naast de mogelijkheid voor een benadeelde aannemer of leverancier om voor de
nationale rechter te procederen tegen bijvoorbeeld een gemeente die de aanbestedingsrichtlijnen niet of onjuist heeft toegepast, kan deze ook een klacht indienen bij de Europese Commissie. Uiteindelijk kan zelfs het Europese Hof van
Justitie tot oordelen geroepen worden.
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Financiering gemeentelijk rioolbeheer

1 Technische of economische
levensduur

Veelal wordt afgeschreven op basis van de technische levensduur. Bij rioleringswerken wordt voor de financiële afschrijving vaak uitgegaan van 40 jaar. De
achterliggende gedachte hierbij is, dat de lasten gelijkmatig verdeeld worden
over de periode waarin gebruik gemaakt wordt (kan worden) van het object. In de
loop van de afschrijvingstermijnen kunnen zich onder andere de volgende wijzigingen voordoen,
doordat het object buiten gebruik wordt gesteld wegens een niet te herstellen
defect, wordt de resterende boekwaarde afgeboekt.
doordat het object langer in gebruik wordt gehouden, wordt in sommige
gevallen de afschrijving per jaar bijgesteld op basis van de nieuwe verwachte
gebruiksduur.
-

-

Bij de jaarlijkse afschrijving wordt in het bedrijfsleven, in verband met de concurrerende tariefstellingen, ook rekening gehouden met de economische levensduur. In deze voert het te ver om deze methodiek uitvoerig toe te gaan lichten. In
principe komt het hierop neer, dat wanneer het object waarop wordt afgeschreven vervangen zou kunnen worden door een object met lagere lasten voor
afschrijving en rente, de bovenmatige afschrijving en rente ten laste van de
bedrijfswinst wordt gebracht en niet meer in de prijs van de geleverde produkten
wordt verwerkt. Tevens vindt herwaardering van de activa plaats. Op basis van
de Gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften (Hfdst II, §3, art 25, lid 4) worden
de activa van de algemene dienst echter gewaardeerd "op het bedrag van de
kosten, dat daaraan is besteed, verminderd met de daarvoor ontvangen bijdragen en het bedrag van de gecumuleerde afschrijvingen'. Het aanleggen van herwaarderingsvoorzieningen is dus niet mogelijk.
Overigens wordt in tegenstelling hierop aan gemeentelijke takken van dienst
(ex.art. 252 gemeentewet) de mogelijkheid van herwaardering wel toegestaan
(GCV, Hfdst III, §2, art 50, lid 2) "Bij toepassing van een andere waarderingsgrondslag dan die gebaseerd op het beginsel van de aanschaffings- of vervaardigingskosten wordt dit in de toelichting vermeld."
Van vaststelling van de jaarlijkse afschrijving op basis van de economische
levensduur wordt binnen de gemeentelijke overheid derhalve zelden gebruik
gemaakt. De nieuwe comptabiliteitsvoorschriften bevatten overigens de volgende enigszins afwijkende regeling. Zowel in de sector overheid als in de sector
bedrijven dient te worden uitgegaan van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
als waarderingsgrondslag van de activa en de passiva. De vaste activa met een
beperkte gebruiksduur worden in beginsel jaarlijks afgeschreven volgens een
stelsel, dat op de toekomstige gebruiksduur is afgestemd. Het stelsel van baten
en lasten brengt voorts met zich mee, dat extra afschrijvingen als gevolg van
nieuwe inzichten in de technische en economische levensduur een verplicht
karakter hebben. Uitgaande van het principe dat specifieke doorbelasting dient
plaats te vinden op basis van de laagst maatschappelijke kosten mogen de kapitaallasten evenals in het bedrijfsleven in elk geval niet hoger zijn dan noodzakelijk.
2 Het ideaal-complex

Bij toepassing van het ideaal-complex wordt er van uit gegaan, dat er sprake is
van een min of meer gelijk blijvend volume van investeringen. Deze methode
wordt in het bedrijfsleven veel toegepast om de financiering van vervangingsinvesteringen te regelen.
Ter illustratie een eenvoudig voorbeeld:
Een huisvuilophaaldienst van een gemeente van 55.000 inwoners beschikt over
8 huisvuilauto's. De wagens worden in 8 jaar afgeschreven. Ter financiering wor den leningen afgesloten met de algemene dienst. De kapitaallasten worden volledig door middel van tarieftoepassing doorbelast aan de door de reinigingsrechten gedekte kosten. Elk jaar wordt één van de wagens vervangen. Omdat sprake
is van lineaire afschrijving komt elk jaar een min of meer gelijk bedrag Vrij uit de
afschrijvingen. De vrijkomende bedragen worden ingezet als aflossing op de
afgesloten leningen. Voor de investering van de te vervangen wagen wordt weer
voor een nagenoeg gelijk bedrag een lening afgesloten. Wanneer prijswijzigingen buiten beschouwing worden gelaten, is de financieringsbehoefte bij deze
methode constant 50% van de totale vervangingswaarde. De jaarlijkse kapitaallasten (afschrijving en rente) zijn ook constant. Daar de kapitaallasten ruim 50%
van de kosten met betrekking tot de huisvuilwagens betreft en de overige kosten
min of meer constant zijn, zijn de reinigingsrechten hiermee ook constant te houden.
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3 Rentelasten

De kapitaallasten bestaan uit afschrijving en rente. De verhouding tussen deze
twee onderdelen is in de eerste plaats afhankelijk van de wijze van afschrijving
(lineair of annuitair). In onderstaande grafieken is het voorbeeld van een 40-jange afschrijving met 8% rente verwerkt bij een investering van f 400.000.
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In het geval van lineaire afschrijving is de vaste jaarlijkse
afschrijving 10.000. De kapitaallasten in het eerste jaar zijn
42.000. In het laatste jaar
10.800. De gemiddelde kapitaallast is 26.400 per jaar.

In het geval van annuitaire
afschrijving is de afschrijving in
het eerste jaar 1.544 en in het
laatste jaar 31.059. De rente is
resp. 32.000 en 2.485.
De lasten zijn gelijkblijvend
33.544 per jaar.

Naast het verschil door een andere wijze van afschrijving doet zich ook een
verschil in de verhouding tussen rente en afschrijving voor als gevolg van een
andere duur van de afschrijvingstermijnen. Natuurlijk is daarbij ook het totaal van
de kapitaallasten van belang. Door langere termijnen te kiezen komt men natuurlijk op lager kapitaallasten per jaar uit. Dit is een voordeel voor de korte termijn.
Op de langere termijn houdt één en ander in, dat de lasten voortvloeiende uit de
investering hoger worden naarmate de termijn van afschrijven langer wordt.
In de volgende tabellen zijn de afschrijvingen, de rente en de totale kapitaallasten bij verschillende looptijden achtereenvolgens in het geval van lineaire en in
het geval van annuitaire afschrijving verwerkt. De hiervoor omschreven effecten
zijn hierin duidelijk waarneembaar. Ook in deze voorbeelden is uitgegaan van
een investering van 400.000 tegen 8%, maar met verschillende looptijden.
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4 De laagste kapitaallasten

Uit het vorengaande is duidelijk, dat het op het moment van investeren direct
afschrijven de laagste kapitaallasten tot gevolg heeft. Hiervoor keren we even
terug naar ons voorbeeld met betrekking tot de huisvuilwagens. In het geval van
het eerder genoemde voorbeeld bestaat de som van de kapitaallasten bij het volgen van het ideaal-complex (aanschafwaarde per auto van f 400.000, rentepercentage 8%) uit de afschrijving van f 400.000 en een rentelast van f144.000.
De som van de kapitaallasten per jaar is dan f 544.000. Een tweede methode is
om elk jaar het bedrag van de investering rechtstreeks ten laste van de exploitatie te brengen. In de hierna volgende grafiek zijn de exploitatie-lasten van deze
twee methoden naast elkaar gezet.
Verloop kapitaallasten bij ideaal-complex
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jaren
In dit voorbeeld is duidelijk te zien, dat reeds na ongeveer 5,5 jaar de kapitaallasten hoger zijn dan de jaarlijkse investering. Deze hogere last ten opzichte van
directe afschrijving op den duur is f 144.000 per jaar.
5 Wijze van rentetoerekening

Een ander punt van afwijkingen in de hoogte van de kapitaallasten bestaat uit de
rente toerekening. De rente kan vooraf of achteraf worden toegerekend. Met
andere woorden, de rente wordt toegerekend op basis van de boekwaarde voor
(boekwaarde 1 januari) of na (boekwaarde 31 december) afschrijving. Ook toerekening op basis van de gemiddelde boekwaarde wordt wel toegepast. In de
onderstaande tabellen zijn de factoren opgenomen van de som van de kapitaallasten ten opzichte van het bedrag van de geactiveerde investering.
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Bij een investering van / 400.000, een rentepercentage van 8 en een afschrijvingstermijn van 40 jaar bedraagt het totaal van de kapitaallasten in geval van
rentetoerekening vooraf:
bij lineaire afschrijving
f 1.056.000 (2,64 x f 400.000) en
bij annuitaire afschrijving
f 1.340.000 (3,35 x f 400.000).
Bij rentetoerekening achteraf zijn deze bedragen:
bil lineaire afschrijving
f 1 .024.000 (2,56 x f 400.000) en
bij annuitaire afschrijving
f 1.244.000 (3,11 x f 400.000).
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6 Verantwoorde
afschrijvingstermijnen

Allerhande afschrijvingstermijnen zijn van een onderbouwing te voorzien. Uit het
vorenstaande blijkt, dat de kortste termijn de voordeligste is. De lasten van de
daarbij behorende leningen zijn per jaar weliswaar lager bij een langere afschrijvingstermijn, maar de totale kapitaallasten zijn dan hoger.
In geval van een min of meer vast volume aan jaarlijkse investeringen is het
rechtstreeks ten laste van de exploitatie opnemen van deze investeringen aan te
bevelen. Hiermee wordt het vaste jaarlijkse investeringsvolume gelijkmatig en
tegen de laagste kosten gefinancierd. Dit zelfde moet eigenlijk ook gelden voor
de niet tot de vaste kern behorende investeringen. Indien toch gekozen wordt
(moet worden) voor afschrijvingen, is de technische levensduur het absolute
maximum. Dit betekent, dat geen kosten ten laste van de exploitatie mogen
komen, indien het investeringsobject niet meer in gebruik is.

7 Schokken in de financierings.
behoefte

In het voorgaande is aangegeven, dat de incidenteel noodzakelijke hoge investeringen, waarop niet wordt afgeschreven schokken in de financieringsbehoefte en
behoefte aan dekkingsmiddelen veroorzaken.
Ludiek gesteld kunnen schokken op drie manieren voorkomen worden.
Geen uitgaven.
Exact gelijke uitgaven.
Egalisatie van de uitgaven.
De mogelijkheden a en b zijn slechts ter illustratie toegevoegd. Immers, vanuit
het beheer bezien, is het punt beven irreëel als het punt a. Blijft over de egalisatie van de uitgaven.

8 Egalisatie door middel van
temporisering

De schokken in de uitgaven doen zich met name voor in de investeringen. Het
reguliere beheer en exploitatie daarentegen zijn veelal al redelijk gelijkmatig. Bij
kleinere gemeente zullen deze schokken relatief gezien groter zijn dan bij grotere
gemeenten, omdat bij de laatsten de wet van de grote aantallen opgaat. Een
eerste mogelijkheid voor egalisatie van de lasten is er door te kiezen voor afschrijving op de investeringen. in het voorgaande is echter gebleken, dat dit niet
de goedkoopste oplossing is.

9 Reële oplossingen om schokken
te voorkomen

De geboden oplossing is twee-ledig. In de eerste plaats bestaat na de opstelling
van het meerjarenplan inzicht in de technische wenselijkheid van de investeringstijdstippen. Veelal zal dit een uiterst grillig verloop te zien geven. Door
middel van het stellen van prioriteiten kan echter een eerste egalisatie van de
geplande investeringen verkregen worden.
Om de dan nog bestaande pieken en dalen in de uitgaven af te vlakken kan
gekozen worden voor vorming van een voorziening.

10 Egalisatievoorziening

Een egalisatievoorziening functioneert naar onze mening slechts optimaal indien
inzicht bestaat in de ontwikkeling van de kosten op langere termijn. Het ligt voor
de hand deze termijn gelijk te stellen aan de langste termijn van de technische
levensduur gehanteerd voor het betreffende werk.
Een knelpunt dat zich kan voordoen is dat een groot deel van de vervangingsinvesteringen in het begin van de gekozen termijn moet worden gedaan. Dit kan
tot gevolg hebben dat de egalisatievoorziening aanvankelijk negatief is. Uitgaande van het bedrijfsmatig handelen van de gemeente zou dit in principe geen probleem behoeven te zijn. Desondanks menen wij dat het creëren van sterk
negatieve voorzieningen moet worden voorkomen. Een argument hiervoor is, dat
in een plan met een lange looptijd veel aannamen zijn begrepen, hetgeen de
mogelijkheid tot het bewust of onbewust verschuiven van lasten naar toekomstige generaties niet uitsluit. Zoals reeds gesteld, kan het stellen van prioriteiten bij
de vervanging een egaliserende werking hebben. Het probleem zou verder kunnen worden ondervangen door -indien daarvoor is gekozen- in plaats van de
investeringen te beschouwen als gewone uitgaven en dus eenmalig af te
schrijven, deze investeringen in meerdere jaren af te schrijven.
In dit verband wordt nog opgemerkt, dat uit de cijfers van de begrotingen van
gemeenten binnen Gelderland over 1993 kan worden afgeleid dat in totaal voor
een bedrag van f 35.1 miljoen (ofwel f 25 per inwoner) beschikbaar is aan
reserves ten behoeve van de instandhouding van het rioolstelsel. In deze
gegevens zijn de inwoneraantallen en de egalisatievoorzieningen van gemeenten die een rioleringsplan op meerjarenbasis hanteren en bedoelde voorzieningen uitsluitend aanwenden om een schoksgewijze tariefaanpassing, respectievelijk een schoksgewijze belasting van de gewone dienst, te voorkomen
niet verwerkt.
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Ter illustratie een fictief cijfervoorbeeld (bedragen x f 1.000). In de onderstaande
tabel wordt ervan uitgegaan, dat de investeringen inmiddels aan de hand van prioriteitsstelling zijn bijgesteld tot een minimaal noodzakelijk model.
In het voorbeeld is gekozen voor de volgende uitgangspunten:
In de eerste jaren moet naar verhouding veel worden geïnvesteerd. Dit is met
name het geval voor de buitengewone investeringen (kwaliteitsmaatregelen
en buitengebied).
Uit voorgaande jaren zijn nog kapitaallasten te verwerken.
De verfijningsuitkeringen worden afgebouwd.
Een stijging van het rioolrecht met 2% per jaar, die zowel uit een stijging van
het aantal aansluitingen als uit gelijkmatige reëele kostenstijgingen voortkomt.
De exploitatielasten stijgen vooralsnog niet, omdat er overgestapt wordt van
calamiteiten-beheer naar een beheersplan.
De bijdrage ten laste van de algemene middelen is vastgesteld en bevroren.

11 Werking van de voorziening
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In dit voorbeeld bestaat de naaste toekomst uit jaren, waarin door de vele
noodzakelijke investeringen relatief gezien sprake is van een forse financieringsbehoefte. Gekozen zou kunnen worden van activering en afschrijving. In het
voorgaande is al duidelijk geworden dat dit een dure oplossing is. Toch moeten
de middelen aanwezig zijn om de werken te kunnen realiseren. Door middel van
vorming van een voorziening (in dit geval misschien overdreven negatief) wordt
de feitelijke totale financieringsbehoefte in beeld gebracht, en wordt alleen
daarvoor geld aangetrokken, wat echt nodig is. Daarnaast komt het feit, dat ook
voor het financieringsaspect gekozen wordt voor een integrale benadering in
plaats van een "calamiteiten-beleid". De rentelasten worden hierdoor relatief
lager. Deze lasten worden overigens wel doorbelast naar de voorziening.
Het voordeel de vorming van een voorziening ten opzichte van de traditionele
afschrijving (40 jaar) in de gewijzigde vorm door middel van fondsvorming bestaat in het voorbeeld uit:
rentelasten bij traditionele afschrijving over
f 26.870.000
de eerste 15 jaar totaa
5.270.000
rentetoerekening in het geval van fondsvorming
over de eerste 15 jaar totaal
Over een periode van de eerste 15 jaar geeft dit al een
f21.600.000
voordeel van
-

-

-

Dit is gemiddeld ruim f 1,4 miljoen per jaar.
Het geheel overziende zal de voorziening gemiddeld een 0-saldo moeten gaan
krijgen. De rente-toerekening zal dus dienovereenkomstig worden.
Uitgaande van een gemiddelde investering van f 27f 8 miljoen per jaar bedraagt
de rente bij traditionele financiering ruim f 4,7 miljoen per jaar.
Omdat het hiervermelde cijfervoorbeeld op een fictie is gebaseerd zijn in bijlage
III nog een drietal variantberekeningen weergegeven waarbij de voorbeeldgemeente voor de berekening van de brutokosten van de te nemen rioleringsmaatregelen als basis is genomen. (Deze berekeningen zijn afkomstig van het Ingenieursbureau "Oranjewoud").
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12 Honderd-procent-kostendekking

De vraag of honderd-procent-kostendekking moet worden nagestreefd, kan op
twee wijzen worden benaderd:
Bijdragen anders dan door middel van rloolrecht

In de eerste plaats kan met voornoemde vraag bedoeld worden of andere middelen dan die verkregen door rioolrecht mogen worden ingezet ten behoeve van de
financiering. Hierop kan kort geantwoord worden. Het opleggen van rioolrecht is
niet voorgeschreven. Wanneer wel rioolrecht wordt geheven, dan is het ook niet
vereist om alle kosten door te berekenen. Met andere woorden het is niet verplicht om honderd procent kostendekking door middel van rioolrecht te effectueren.
Gesloten vorm van financiering

In de tweede plaats kan de vraag benaderd worden vanuit de gedachte van een
gesloten vorm van financiering. Hierover kan verwezen worden naar het door de
minister van VROM geformuleerde beleidsstandpunt inzake toekomstig rioleringsbeheer van 22 februari 1990. Hierin is de plicht tot een gesloten financieringsstelsel aangegeven.
Het meerjarenplan met betrekking tot de riolering dient dan ook voorzien te zijn
van een deugdelijke gesloten vorm van financiering. Het meerjarenplan geeft
dus niet alleen inzicht in al de directe en indirecte kosten met betrekking tot de
riolering, maar geeft tevens aan door middel van welke geldstromen deze kosten
worden gedekt.
Hierbij moet tevens gekeken worden, welk deel van het rioolbeheer wel en welk
deel niet door middel van bepaalde geldstromen (bijvoorbeeld rioolrecht) mogen
worden gedekt.
Indien door middel van een rioleringsvoorziening wordt gewerkt, mag dit niet een
"dump-plaats" worden. Met andere woorden: de gesloten financiering op de lange termijn geeft een voorziening weer met een maximum- en een minimumgrens. Daarnaast dient deze voorziening alleen ter egalisatie en kan dus niet
ingezet worden voor andere doeleinden. Het gemiddelde saldo over de volle
jaartermijnen moet het nulpunt benaderen. Alleen als aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, is sprake van een gesloten vorm van financiering. De
voorziening is alleen een hulpmiddel en geen geldstroom op zich. Wanneer het
saldo van de voorziening te hoog of te laag wordt zal op termijn bijstelling van de
andere geldstromen van en naar de voorziening (o.a. het rioolrecht) noodzakelijk
zijn.
13 De Gelderse situatie 1993

In de naaststaande tabel is de situatie
van 1993 weergegeven met betrekking
tot de aan het inwoneraantal gewogen
gemiddelde dekkingspercentages van
het rioolrecht en het reinigingsrecht.
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Tevens wordt opgemerkt, dat de hoogste klasse slechts 4 gemeenten (Ede, Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn) betreft. Het weergeven van de gemiddelden is in
deze klasse minder zuiver. De procentuele dekking met betrekking tot het rioolrecht binnen deze groep varieert namelijk zeer sterk. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de nota "Gemeentelijke belastingen in Gelderland
'93".
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Heffing rioolrecht

1 Relevante voorschriften

a. De gemeenten hebben ingevolge het bepaalde in artikel 277, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de gemeentewet de bevoegdheid rechten te heffen
voor:
het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst
bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn;
het genot van door of vanwege de gemeente verstrekte diensten, tenzij
deze bedrijfsmatig worden verstrekt of bestaan in het tijdelijk ter beschikking
stellen van gemeentepersoneel."
b. Artikel 279 van de gemeentewet luidt: "Belastingverordeningen betreffende
leges en rechten, bedoeld in artikel 277, eerste lid, onderdelen a, b 1, b 2 of b
4, worden niet goedgekeurd, indien de geraamde opbrengst van die leges en
rechten uitgaat boven de geraamde gemeentelijke uitgaven ter zake."

2 Belastingplichtigen en maatstaf
van heffing

De heffing van het rioolrecht berust op het profijtbeginsel. Individuele toerekening van de tasten van de dienstverlening is als gevolg van de ruime omschrijving in artikel 279 echter niet vereist. De verdeling van de lasten over degenen die gebruik maken van de werken of inrichtingen of het genot hebben van de
gemeentelijke dienstverlening is in eerste instantie een autonome bevoegdheid
van het gemeentebestuur.
Dit betekent onder meer dat
het rioolrecht kan worden
Klasse a*ntal .
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bende krachtens eigendom
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42
î48
men. Het bepaalde in artikel
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277 van de gemeentewet kan namelijk op beide categorieën van toepassing zijn.
Het recht kan uiteraard ook gelijktijdig van zowel de eigenaar als van de gebruiker worden geheven.
De gemeente heeft tevens een zekere vrijheid voor zover het betreft het bepalen
van de maatstaf van heffing. Deze maatstaf van heffing dient uiteraard wel verband te houden met de aard van de heffing. Zo is het niet toegestaan de eigenaar te belasten naar rato van de afgevoerde hoeveelheid afvalwater. Zie het
arrest van 15 juli 1986, nr. 23.881, Belastingblad 1986, blz. 583.00k is het in verband met het gelijkheidsbeginsel niet mogelijk voor belastingplichtigen die in
gelijke omstandigheden verkeren verschillende maatstaven van heffing te hanteren.
Voor wat betreft de verdeling van de kosten over de belastingplichtigen is het te
doen gebruikelijk dat de belastingrechter marginaal toetst. Slechts indien willekeurige of onredelijke heffing wordt geconstateerd zal de verordening onverbindend worden verklaard.
In Gelderland wordt in 20 gemeenten een rioolrecht van de eigenaar en in 43
gemeenten een rioolrecht van de gebruiker geheven. In 12 gemeenten wordt
zowel van de eigenaar als van de gebruiker geheven. Een veel gebruikte maatstaf van heffing is een klasse-indeling afhankelijk van de hoeveelheid afgevoerd
afvalwater. Een belangrijk gegeven hierbij is de hoeveelheid van het nutsbedrijf
afgenomen hoeveelheid water of de opgepompte hoeveelheid water. Voor een
overzicht van de in Gelderland gehanteerde heffingsmaatstaven en tarieven
wordt kortheidshalve verwezen naar de eerder aangehaalde nota "Gemeentelijke belastingen in Gelderland 1993".

3 Periode waarop de uitgaven
betrekking hebben en tijdstip
vaststelling

Ten aanzien van de vraag op welk tijdvak de in het rioolrecht door te berekenen
lasten betrekking dienen te hebben en op welk tijdstip deze lasten moeten warden vastgesteld wordt het volgende opgemerkt. Gegeven het uitgangspunt in het
belastingrecht dat de belastingplichtigen vooraf het tarief moeten kennen kan bij
de vaststelling van het tarief slechts worden uitgegaan van ramingen. Bij een
tijdvakbelasting als het rioolrecht ligt het voor de hand als heflingstijdvak te
kiezen voor het begrotingsjaar, ofwel het kalenderjaar.
Vooral in gemeenten waar de aanslagen rioolrecht 'meeliften' met de nota's van
het nutsbedrijf wordt nogal eens een van het kalenderjaar afwijkend heffingsjaar
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gehanteerd. Het heffingsjaar wordt in die gevallen gelijkgesteld aan het verbruiksjaar van het nutsbedrijf. De consequentie hiervan is echter dat een bij de
rioolrechtverordening gevoegd exploitatieoverzicht in principe een overzicht van
baten en lasten in het betreffende heffingsjaar (is verbruiksjaar) dient te bevatten. Met een afschrift van de baten en lasten van de functie 722 als opgenomen
in een begroting kan in die gevallen in feite niet worden volstaan.
Bij nacalculatie zullen in de meeste gevallen verschillen tussen de geraamde en
de werkelijke kosten worden geconstateerd. In verband met het feit dat met
ramingen moet worden gewerkt is het ontstaan van afwijkingen onvermijdelijk.
Het achteraf verhogen van tarieven is in het belastingrecht, ter waarborging van
de rechtszekerheid van de belastingplichtigen, echter uitgesloten. Het verlagen
van de tarieven is daarentegen wel mogelijk, maar -afhankelijk uiteraard van de
hoogte van het bedrag- in verband met de te verwachten omslachtige administratieve verwerking daarvan, niet aan te bevelen.
Om de realiteit van de ramingen te beoordelen kan overigens in de goedkeuringsprocedure van belastingverordeningen een overzicht van werkelijke kosten
van een vorig dienstjaar worden gevraagd.
Ten aanzien van de vraag of en in hoeverre het is toegestaan calculatieverschillen mee te nemen bij de tariefstelling voor het komende heffingsjaar wordt nog
het volgende opgemerkt. Uitgangspunt van de GCV is dat verschillen tussen de
ramingen en de werkelijke cijfers verrekend worden met de algemene reserve.
Het verrekenen tussen dienstjaren is niet toegestaan. Het verlagen van het tarief
voor een komend heffingsjaar in verband met een voordelig calculatieverschil zal
niet op problemen stuiten. Deze handelwijze is voordelig voor alle toekomstige
belastingplichtigen.
Dit is niet het geval indien het tarief voor een komend heffingsjaar wordt ver hoogd met een nadelig resultaat van een vorig heffingsjaar. In dat geval doet zich
het probleem voor dat 'nieuwe' belastingplichtigen betalen voor 'kosten' van
diensten waarvan zij geen gebruik hebben gemaakt, hetgeen in strijd is met het
retributieve karakter van het rioolrecht. Gelet op het feit, dat een nadelig resultaat
van een vorig jaar niet kan worden gezien als een last voor het begrotingsjaar,
kan deze handelswijze voorts leiden tot het verhalen van meer dan honderd procent van de kosten door middel van de heffing van rioolrecht. Zie in dit verband
ook paragraaf 5. In principe moet het verrekenen van nadelige resultaten in
tarieven voor het komende heffingsjaar dan ook worden afgewezen.
4 Strekking begrip 'uitgaven'

Het zinsdeel "uitgaven ter zake" als opgenomen in voormeld artikel 279 van de
gemeentewet biedt de mogelijkheid tot een ruime mate van lastenverhaal. Uit
deze tekst kan worden afgeleid dat alle kosten die een zeker verband hebben
met de exploitatie van het rioolstelsel verhaald kunnen worden.
Dus naast de directe kosten ook de indirecte kosten.
Een specifiek probleem vormt het verhaal van de kosten van investeringen. Tot
voor kort was het niet toegestaan verder te gaan dan het verhalen van de kosten
van investeringen die zich voor het komende hefflngsjaar aandienden. Deze
visie is inmiddels gewijzigd in zoverre dat het is toegestaan reserveringen voor
toekomstige vervangingsinvesteringen te beschouwen als kosten die kunnen
worden verhaald door middel van de heffing van rioolrecht. De te zijner tijd te
vervangen voorzieningen zijn immers reeds aanwezig en het is in ook het belang
van de huidige belastingplichtigen dat de continuïteit van deze voorzieningen
wordt gewaarborgd. Dit conti nuïteitsrisico kan aanwezig zijn als gevolg van de te
hanteren waarderingsgrondslag, die ingevolge artikel 25 van de GCV de historische kostprijs is, of als gevolg van in het verleden verkregen eenmalige bijdragen of opbrengsten uit grondverkopen. Op het moment waarop de voorzieningen
vervangen moeten worden is wellicht geen of onvoldoende ruimte binnen de
gewone dienst aanwezig om de kosten van deze investeringen te kunnen opvangen. Reserveringen kunnen voorkomen dat bij noodzakelijke vervanging de
tarieven schoksgewijs moeten worden verhoogd. Zie in dit verband ook advies
no. 10 van de Commissie voor de GCV.
Met het reserveren voor vervangingsinvesteringen wordt een soortgelijk effect
bereikt als met het hanteren van een egalisatievoorziening. Het uitgavenpatroon
van de gewone dienst verloopt gelijkmatiger en schoksgewijze verhoging van de
tarieven van het rioolrecht kan worden voorkomen. De egalisatievoorziening
heeft echter een ruimere strekking aangezien het naast egalisatie van vervangingsinvesteringen ook egalisatie van andere inkomsten en uitgaven mogelijk
maakt.
In dit verband wordt nog gewezen op artikel 229b opgenomen in het wetsvoorstel
tot wijziging van de Gemeentewet met betrekking tot de materiële belastingbepalingen. Het eerste lid van dit artikel bevat een bepaling overeenkomstig artikel
279 van de vigerende gemeentewet. Het tweede lid luidt als volgt: "2. Onder de in
het eerste lid bedoelde lasten worden mede verstaan bijdragen aan reserves
voor de vervanging van de desbetreffende voorziening." Het is niet toegestaan

de geraamde lasten van uitbreidingsinvesteringen die zich aandienen voor de
periode nâ het heffingsjaar door te berekenen in het rioolrecht. Dit heeft te maken
met het retributieve karakter van de heffing. De belastingplichtigen kunnen
slechts tot betaling worden verplicht voor de lasten van diensten waarvan
daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt. Doorberekening van reserveringen voor
uitbreidingsinvesteringen na het heffingsjaar zou betekenen dat de huidige
belastingplichtigen betalen voor dienstverlening aan toekomstige belastingplichtigen. Dit is niet toegestaan. In de Memorie van toelichting op het voormelde
wetsvoorstel is dit standpunt nogmaals verwoord.
5 Maximale heffing

Uit artikel 279 kan verder worden afgeleid dat het maken van winst op het onderdeel riolering niet is toegestaan. Ten hoogste honderd procent van de geraamde
kosten mag worden verhaald. In de nota 'Gemeentelijke belastingen in Gelderland 1993" is een overzicht opgenomen van de dekkingspercentages rioolrecht
per 1 januari 1993. Hierbij wordt aangetekend dat bij het opstellen van dit overzicht zoveel mogelijk is uitgegaan van door de gemeente bij de belastingverordening gepresenteerde cijfers. Tot op heden komt het veelvuldig voor dat een
gemeente bij de verordening rioolrecht een exploitatieoverzicht voegt dat van de
cijfers opgenomen in functie 722 van de begroting afwijkt. In veel gevallen is dit
het gevolg van het extra-comptabel verhalen van (een deel van) de indirecte kosten. De uitgangspunten die bij deze doorberekening worden gehanteerd verschillen daarbij ook nogal eens. Het extra-comptabel verhalen van kosten holt echter
de betekenis van de begroting als beleidsdocument uit. Dit klemt temeer nu in de
afgelopen jaren de relatieve en de absolute omvang en daarmee het belang van
de gemeentelijke heffingen is toegenomen. Het opstellen van deze extra-comptabele berekeningen dient dan ook zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit sluit
voorts in zekere zin aan op de single-audit gedachte. In de NCV wordt de doorbelasting van de apparaatskosten voorgeschreven. De betekenis van het overzicht zal door deze voorgeschreven doorbelasting van de apparaatskosten in elk
geval toenemen.

6 Heractiveren vervroegd
afgeschreven investeringen

In het verleden gebeurde het nogal eens dat rendabele investeringen vervroegd
werden afgeschreven, bijvoorbeeld door het inzetten van een voordelig saldo
van een rekening. Het doel was veelal het creëren van structurele ruimte binnen
de gewone dienst.
Deze indertijd gehanteerde methodiek kan nu een probleem opleveren. Steeds
meer gemeenten zijn namelijk van mening dat, mede in verband met het proces
van het bewustmaken met de milieuproblematiek van de inwoners, door middel
van de heffing van rioolrecht de werkelijke kosten van het instandhouden van het
rioolstelsel in beeld moeten worden gebracht. Indien vervroegd is afgeschreven
geeft de begroting geen duidelijk beeld meer van de totale kosten van de
voorzieningen. De kapitaallasten zijn immers niet meer (volledig) zichtbaar. Een
oplossing waaraan nogal eens wordt gedacht in de hiervoor bedoelde situatie is
het heractiveren van de betreffende vervroegd afgeschreven activa. De betreffende gemeenten ondervinden in dat geval echter het nadeel van het in het verleden gevoerde beleid. Een dergelijke post kan namelijk niet meer worden aangemerkt als een last in de zin van de GCV. Zie in dit verband ook het artikel
'kostenberekening in de gemeentelijke belastingen' van drs. G.J.S. UhI als opgenomen in Belastingblad 1989, blz. 267. In dit kader wordt nog opgemerkt dat in
de NCV is bepaald, dat op vaste activa met een beperkte gebruiksduur in
beginsel jaarlijks wordt afgeschreven volgens een stelsel, dat op de verwachte
toekomstige gebruiksduur is afgestemd. Resultaat-afhankelijke afschrijvingen
zijn slechts toegestaan, voorzover deze gemotiveerd bij democratische besluitvorming plaatsvinden. Bedrijfseconomisch wordt het echter juister geacht resultaten ten gunste van de reserves te brengen.

7 Niet door te berekenen kosten

Als in beginsel niet in het rioolrecht door te berekenen kosten worden genoemd
de kosten voor:
beleidsvoorbereiding;
handhaving, toezicht en controle en
inspraak-, bezwaar- en beroepsprocedures.
Het belangrijkste motief voor de wetgever de toerekening van deze kosten in het
rioolrecht niet te accepteren is het feit dat het hier kosten betreft die worden gemaakt in het belang van de gehele gemeenschap en derhalve het individuele
belang te boven gaan. Het gaat hierbij om het bepalen van het beleid, de handhaving en de eventuele heroverweging daarvan. De hiervoor bedoelde kosten
worden geacht te zijn gedekt uit de algemene middelen van de gemeente of door
specifieke uitkeringen. Het belang daarvan voor de gemeenschap gaat uit boven
het belang van het individu. Een uitzondering wordt gemaakt voor de eerste con-
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trole. Het is toegestaan deze kosten toe te rekenen aan de specifieke dienstverlening. Indien kosten als voormeld op de betreffende functie tot uitdrukking zijn
gebracht dienen deze bij de tariefstelling buiten aanmerking te blijven. Ten
aanzien van het rioolbeheersplan wordt in dit verband nog het volgende opgemerkt. In feite gaat het hier om kosten van beleidsvoorbereiding. Daar het rioolbeheersplan echter specifiek wordt opgesteld voor het veilig stellen van de
gemeentelijke dienstverlening, kunnen de kosten daarvan naar onze mening
desondanks worden doorberekend in het rioolrecht. Slechts voor dat deel van
het plan dat betreft de uitbreiding van het rioolstelsel kunnen de kosten na het
heffingsjaar niet worden meegenomen.
8 Verfijningsuitkering rioleringen

9 Baatbelasting riolering

Via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds ontvangen de gemeenten voor
bepaalde aansluitingen op het rioolstelsel een genormeerde gelijkblijvende bijdrage voor een periode van vijfentwintig jaren. Dit bedrag is bedoeld als vergoeding van de kapitaallasten van de investering.
Vanaf 1989 zijn geen nieuwe verfijningsuitkeringen meer verstrekt. Dit betekent
dat de regeling over een periode van 25 jaar wordt afgebouwd. De middelen van
de vervallen verfijningsuitkering blijven beschikbaar binnen het Gemeentefonds,
maar worden via de algemene verdeelmaatstaven aan de gemeenten uitgekeerd. Voor de totaliteit van gemeenten heeft deze maatregel derhalve geen
gevolgen. Voor een individuele gemeente kan de afbouw echter wel gevolgen
hebben. Hoewel de gevolgen per gemeente moeilijk zijn te kwantificeren, kan in
het algemeen worden gesteld, dat een gemeente die in het verleden op ruime
schaal gebruik heeft gemaakt van de verfijningsregeling op termijn een nadeel
zal ondervinden. Voor een gemeente die op beperkte schaal gebruik heeft
gemaakt zal deze operatie op termijn (althans voor wat betreft de omvang van de
algemene uitkering) voordelig zijn. De verfijningsuitkering rioleringen is een
onderdeel van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze inkomst
dient ingevolge de GCV te worden verantwoord op de functie 921. In verband
met het karakter van de algemene uitkering kan ook deze verfijningsuitkering als
een algemeen dekkingsmiddel worden beschouwd en behoeft derhalve niet in de
tariefstelling van het rioolrecht te worden betrokken. Dit standpunt is bevestigd in
het arrest van 8 april 1987, nr. 24 340, Belastingblad 1987, blz. 342. in het grootste deel van Gelderse gemeenten wordt de verfijning dan ook ingezet als algemeen dekkingsmiddel. In totaal wordt in 1993 door de Gelderse gemeenten een
bedrag van f 57,8 miljoen aan verfijningsuitkering riolering ontvangen, ofwel f.
31,-- per inwoner. Het al dan niet meenemen van de verfijning riolering als
inkomst van het rioolstelsel bij de berekening van het rioolrecht is vooral voor de
belastingplichtigen van belang. Uitgaande van honderd procent kostenverhaal
door middel van het rioolrecht betekent het niet meenemen als inkomst van de
verfijning riolering een hogere heffing van gemiddeld voor 1993 ad f 31,-- per
inwoner. Met het oog op het karakter van de verfijning en teneinde de mogelijkheid tot verhaal van kosten door middel van het rioolrecht niet te beperken kan
worden geadviseerd de verfijningsuitkering rioleringen niet als inkomst bij de
exploitatie van het rioolstelsel te betrekken.
Bij honderd-procent-kostenverhaal betekent het niet meenemen van de verfijningsuitkering rioleringen in de tariefstelling van het rioolrecht dat de 'daartegenoverstaande' kapitaallasten opnieuw worden verhaald. Mede met het oog op de
duidelijke relatie met de kosten van aanleg van het rioolstelsel zou -ondanks de
voormelde jurisprudentie- de verfijningsuitkering rioleringen ook in de tariefstelling van het rioolrecht als inkomstenpost kunnen worden betrokken. Een bijkomend voordeel van deze handelwijze is dat het jaarlijks vervallende deel van de
verfijningsuitkering door middel van het rioolrecht geleidelijk op de inwoners kan
worden verhaald. Het profijtbeginsel is hiermee het meest gediend.
Eén en ander vraagt een (gemeentelijk) politiek standpunt.
Ingevolge het bepaalde in artikel 273a van de gemeentewet heeft het gemeentebestuur de bevoegdheid 'ter zake van in bepaalde gedeelten van de gemeente
gelegen onroerende zaken, die door voorzieningen, die zijn tot stand gebracht
door of met medewerking van het gemeentebestuur, zijn gebaat, over een ter mijn van ten hoogste dertig jaren een jaarlijkse belasting ter verkrijging van een
billijke bijdrage in de lasten van voorzieningen van degenen die van die onroerende zaken het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht'.
Hoewel opbrengst van de baatbelasting ingevolge de GCV wordt verantwoord op
functie 920 van de gewone dienst wordt gelet op de relatie met de kosten van het
rioolstelsel geadviseerd met deze opbrengst - voorzover betrekking hebbend op
de aanleg van riolering - bij de tariefstelling van het rioolrecht rekening te houden. De opbrengst baatbelasting heeft op grond van het voormelde wettelijke
voorschrift een duidelijke relatie met de kapitaallast van de investering.
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Naar onze mening wordt op de juiste wijze met de heffing van baatbelasting
omgegaan indien met het volgende rekening wordt gehouden.
Om te beginnen zou bij de tariefstelling voor het rioolrecht het door middel van
baatbelasting verhaalde deel van de jaarlijkse kapitaallast van de betreffende
investering buiten beschouwing moeten blijven. Indien de door middel van baatbelasting verhaalde kapitaallast volledig in de tariefstelling voor het rioolrecht
wordt meegenomen wordt deze kapitaallast namelijk voor een deel twee keer
verhaald. Het omslaan over alle belastingplichtigen van de kapitaallast die
(deels) wordt verhaald door middel van de baatbelasting betekent voorts dat de
baatbelastingplichtigen nogmaals, zij het waarschijnlijk voor een gering deel,
twee keer betalen.
Het ligt voor de hand in aansluiting hierop de betreffende baatbelastingplichtigen
niet aan te slaan voor de kapitaallasten van soortgelijke elders in de gemeente
gerealiseerde voorzieningen. Het arrest van 1 februari 1984, nr. 22.243, Belastingblad 1984, blz. 176, inzake de Verordening rioolrecht van de gemeente Vinkeveen en Waverveen, lijkt dit echter in de weg te staan. In dit verband wordt
melding gemaakt van de in het wetsvoorstel tot aanpassing van de materiële
belastingbepalingen van de nieuwe Gemeentewet opgenomen ruimere mogelijkheden tot differentiatie van de tarieven. Hiermee verliest voormeld arrest
waarschijnlijk zijn betekenis.
Slechts het niet via de baatbelasting verhaalde deel van de kapitaallasten kan
zonder bezwaar door middel van het rioolrecht over alle belastingplichtigen
gezamenlijk worden omgeslagen.
Het lijkt erop dat in de praktijk zeker niet in alle gevallen met het vorenstaande
rekening wordt gehouden. Overigens is dit zoals aangegeven gelet op de jurisprudentie vooralsnog niet volledig mogelijk. Dat het heffen van een baatbelasting
naast een rioolrecht niet altijd even gelukkig is moge echter duidelijk zijn. Een
oplossing voor de geschetste problematiek zou zijn ôf geen baatbelasting heffen
5f lasten van nieuwe voorzieningen consequent verhalen door middel van de
heffing van baatbelasting. Indien gekozen wordt voor heffing van baatbelasting
ligt het voor de hand de overige lasten van beheer en onderhoud van het rioolstelsel te verhalen op de gebruiker.
In dit verband is nog van belang hot arrest van 15 juni 1988, nr 25 405, Belastingblad 1989, blz. 176, waarin de Hoge Raad heeft uitgesproken dat de opbrengst
van het rioolrecht in beginsel niet in mindering hoeft te worden gebracht op de
kosten die door middel van baatbelasting worden verhaald. Het hiervoor gebruikte argument was dat de heffing van dit rioolrecht haar grondslag vindt in het
gebruik dat een belastingplichtige van de riolering maakt en als zodanig niet
staat tegenover de kosten van aanleg van de riolering.
Eenvoudigheidshalve is in het in de nota "Gemeentelijke belastingen in Gelderland 1993" opgenomen overzicht van het dekkingspercentage per gemeente de
opbrengst baatbelasting riolering telkens in mindering gebracht op de jaarlijkse
lasten.
10 Meeliften met nota's nutsbedrijf

Voor zover het betreft de invordering van de gemeentelijke heffingen kan het
voor gemeenten aantrekkelijk zijn gebruik te maken van de diensten van een
nutsbedrijf. Deze bedrijven beschikken over een actueel gebruikersbestand en
hebben veelal een efficiënt incasso-systeem. Als mogelijke voordelen van het
'meeliften' van de betaaltermijnen van de gemeentelijke heffing met de nota's
van het nutsbedrijf worden genoemd de grotere spreiding van deze termijnen en
de lagere inningskosten. Aan haar bundel 'Model-verordeningen Gemeentelijke
Belastingen' heeft de VNG onlangs een 'Handleiding meeliften' toegevoegd.
Kortheidshalve wordt naar deze handleiding verwezen. Aanvullend wordt nog
het volgende opgemerkt.
Handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, betreffende betalingen, overmakingen en schuldvorderingen, met uitzondering van de invordering van
schuldvorderingen, zijn vrijgesteld van omzetbelasting ingevolge het bepaalde in
artikel 11, eerste lid, onderdeel j.2. van de Wet op de omzetbelasting 1968. Deze
bepaling maakt niet geheel duidelijk wanneer een handeling betreffende een
schuldvordering overgaat in de invordering van een schuldvordering. In het algemeen wordt aangenomen dat de vrijstelling van toepassing is indien de
dienstverlening niet verder gaat dan het aanbieden van de kwitantie en het innen
van de geldsom. In elk geval is deze niet van toepassing indien de inning van
geldvorderingen deel uitmaakt van een complex van diensten.
Uit de arresten van 16 september 1992, nrs. 27.095 en 27.523, Belastingblad
1993, blz. 93 en 96, kan de conclusie worden getrokken dat de vergoeding die
het nutsbedrijf voor het meeliften in rekening brengt moet worden gezien als een
dienst betreffende de invordering van schuldvorderingen. Voor deze diensten
wordt zoals hiervoor aangegeven omzetbelasting geheven.
Een beroep op de vrijstelling lijkt echter door deze uitspraken nog niet geheel uitgesloten. De feitelijk situatie is daarbij bepalend.
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11 Wet persoonsregistraties

Indien voor de heffing en de invordering van het rioolrecht gebruik wordt gemaakt
van bestanden van derden met persoonlijke gegevens, hetgeen het geval kan
zijn indien wordt 'meegelift' met de nota's van het nutsbedrijf, dient rekening te
worden gehouden met de op 1 juli 1989 in werking getreden Wet persoonsregistraties. Ingevolge deze wet kunnen persoonsgegevens slechts aan derden worden vertrekt indien:
zulks voortvloeit uit het doel van de registratie;
zulks wordt vereist ingevolge wettelijk voorschrift en
zulks geschiedt met toestemming van de geregistreerde.
ad a.

Hoewel de houder van de registratie, in dit geval het nutsbedrijf, het
doel zelf kan omschrijven, is het niet waarschijnlijk dat in deze omschrijving ook rekening wordt gehouden met het verstrekken van verbruiksgegevens aan gemeenten ten behoeve van de heffing van rioolrecht. Indien een gemeente gebruik wenst te maken van de
persoonsregistratie van het nutsbedrijf dient de doelomschrijving derhalve veelal te worden aangepast. Overigens kan dit probleem worden
omzeild door in de verordening zodanige tariefklassen op te nemen dat
alle woningen in dezelfde klasse vallen. Deze wet is namelijk niet van
toepassing op bedrijven, zodat het verstrekken van gegevens daaromtrent niet onder de doelomschrijving behoeft te vallen.

ad b.

Teneinde aan dit voorschrift te kunnen voldoen zou gedacht kunnen
worden aan het opnemen in de gemeentelijke belastingverordening
van de verplichting voor het nutsbedrijf gegevens te verstrekken.
Ingevolge het bepaalde in artikel 284 van de gemeentewet zijn echter
onder meer de artikelen 49. 49a en 56 van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen (AWR) echter niet van toepassing op de gemeentelijke
heffingen. Het gevolg hiervan is dat de gemeenten de bevoegdheid
missen om aan derden de verplichting op te leggen tot het vertrekken
van gegevens die voor de belastingheffing van belang zijn. De
gemeenten zijn dus aangewezen op de vrijwillige medewerking van het
nutsbedrijf.
In dit verband is van belang het wetsvoorstel 21.287. Dit voorstel
betreft een wijziging van de AWR, de gemeentewet en enkele andere
wetten in verband met de aanpassing van de administratieve verplichtingen ten dienste van de belastingheffing door gemeenten en
waterschappen. Onder meer wordt hierin voorgesteld een nieuw artikel
290a aan de gemeentewet toe te voegen, waarin is bepaald dat bil
algemene maatregel van bestuur (amvb) regels kunnen worden gesteld waarbij onder andere de hiervoor aangehaalde artikelen van de
AWR geheel of gedeeltelijk van toepassing kunnen worden verklaard,
dan wel regels kunnen worden gesteld die overeenkomen met deze
artikelen. De voordracht voor deze algemene maatregel van bestuur
moet worden gedaan door de Minister van Binnenlandse Zaken,
onderscheidelijk de Minister van Verkeer en Waterstaat. Omtrent de
strekking van deze amvb bestaat nog geen duidelijkheid. De Tweede
Kamer heeft dit wetsvoorstel inmiddels aanvaard (situatie
1 november 1993).

ad c.

Hoewel het uiteraard toegestaan en mogelijk is aan alle belastingplichtigen toestemming te vragen lijkt de kans gering dat deze ook van
allen wordt verkregen. Overigens is op grond van het bepaalde in artikel 47 van de AWR de belastingplichtige verplicht gegevens en
inlichtingen te verstrekken die voor de vaststelling van de eigen belastingschuld van belang kunnen zijn.

Uit het vorenstaande kan worden afgeleid dat de privacy-wetgeving de gemeente belemmert in haar taak als belastingheffer. De amvb als bedoeld in het
nog in de gemeentewet op te nemen artikel 290a kan een belangrijke verbetering
betekenen.
Tenslotte wordt nog gewezen op artikel 10, derde lid, onderdeel e, van het
Besluit genormeerde vrijstelling (Stb. 1990, 16). Ingevolge deze bepaling kan de
registratie van een nutsbedrijf worden gebruikt voor het verlenen van medewerking aan de heffing en de invordering van gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor zover dat op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit gebruikelijk
was. De voortzetting van de verstrekking van gebruikersgegevens door het nutsbedrijf ten behoeve van de gemeentelijke heffingen zoals dat voor de inwerkingtreding van de Wet persoonsregistraties gebruikelijk was is hiermee veilig gesteld.

12 Rioolrecht en onroerendezaakbelastingen

Het al dan niet heffen van een rioolrecht is een autonome bevoegdheid van het
gemeentebestuur. Deze bevoegdheid vloeit voort uit het bepaalde in de artikelen
272 en 277 van de gemeentewet. De vraag of het mogelijk is naast de onroerende-zaakbelastingen (OZB) een rioolrecht te heffen heeft de Hoge Raad in zijn
arrest van 21 januari 1981, nr. 20.305, VN 1981 blz. 390, bevestigend geantwoord. Daaraan lag de overweging ten grondslag dat de geschiedenis van de
totstandkoming van de wettelijke regeling inzake de heffing van onroerende
zaakbelastingen geen aanwijzing oplevert dat de wetgever aan de gemeenten
de bevoegdheid heeft willen ontnemen om naast OZB nog een rioolrecht te heffen.
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via de heffing van de OZB. Een deel van de opbrengst wordt extra-comptabel
afgezonderd om daarmee de kosten van het rioolstelsel te dekken. Strikt formeel
gezien wordt in dat geval geen rioolrecht geheven.
Tegen deze handelwijze bestaan de navolgende bedenkingen.
Door het verhalen van de kosten van het rioolstelsel via de OZB weet de
gemiddelde inwoner niet meer waarvoor belasting wordt betaald. Het principe
'de vervuiler betaalt' komt in de OZB in elk geval niet tot uitdrukking.
Het karakter van de beide heffingen verschilt principieel. Het rioolrecht is te
kwalificeren als een retributie en berust op het profijtbeginsel. Deze heffing is
bedoeld als vergoeding voor een individueel gerichte gemeentelijke dienst.
De OZB is een belasting met een algemeen karakter. Hiertegenover staat
geen specifieke gemeentelijke dienst.
Het verschillende karakter van de beide heffingen kan tot gevolg hebben dat
de belastingplichtige minder rechtsbescherming geniet dan de rechtsbescherming die van toepassing is indien een afzonderlijk rioolrecht zou worden geheven. Dit kan het geval zijn indien de maatstaf van heffing van de
OZB niet kan worden gehanteerd voor de in het fictieve rioolrecht aangewezen belastingplichtigen. Niet uitgesloten moet worden dat het verhalen
van de kosten van rioolstelsel via de OZB mede op grond van deze overweging problemen oplevert.
Ondanks de hiervoor aangehaalde bedenkingen wordt het verhalen van de kosten van het rioolrecht door middel van de OZB niet op voorhand uitgesloten
geacht. Geadviseerd wordt echter een afzonderlijk riool recht te heffen.
Ten aanzien van het hanteren van de maatstaf van heffing van de OZB voor de
heffing van rioolrecht wordt het volgende opgemerkt. De staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken heeft op 4 april 1986 op Kamervragen geantwoord dat naar
zijn oordeel de waarde in het economische verkeer een onvoldoende relatie
heeft met de mate van genot die de eigenaar van een onroerende zaak heeft van
het hebben van een aansluiting op de gemeentelijke riolering. In dit antwoord is
echter voorbij gegaan aan het door de Hoge Raad gewezen arrest van 2juli
1983, nr. 22.051, Belastingblad 1983, blz. 459. Daarin is de belastbare
opbrengst gebouwd uitdrukkelijk als grondslag voor het rioolrecht aanvaard.
Gelet op de relatie tussen de maatstaven van heffing 'economische waarde en
'de belastbare opbrengst gebouwd' rijst de vraag of de Hoge Raad de maatstaf
van heffing waarde in het economisch verkeer voor het rioolrecht zou verwerpen.
Zeker als deze maatstaf wordt gebruikt voor een bepaalde klasse-indeling.

13 Openbreken en herstellen
van het wegdek

Voor het herstellen of vervangen van delen van het rioolstelsel dient meestal het
wegdek te worden opengebroken. Het ligt voor de hand, dat de kosten van het
openbreken en ook de kosten van het herstel van het wegdek door middel van
het rioolrecht kunnen worden doorberekend. De vraag rijst echter hoever met
deze doorberekening kan worden gegaan. In de praktijk wordt het herstellen of
vervangen van het riool dikwijls aangegrepen om tevens het wegdek te vernieuwen of te reconstrueren. In beginsel kunnende meerkosten daarvan echter
niet in het rioolrecht worden opgenomen. Mede met het oog op de technische
mogelijkheden wordt geadviseerd bij de verdeling van de kosten uit te gaan van
de sleufbreedte. In hoeverre de kosten van een vernieuwde en verbeterde afdeklaag van de sleuf kunnen worden meegenomen is een arbitraire zaak. Een advies over deze kostenverdeling kan dan ook niet worden gegeven. Overigens
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kan deze problematiek worden verkleind, indien de tijdstippen van vervanging
van de riolering en vervanging van het wegdek zoveel mogelijk op elkaar zijn
afgestemd.
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F093/U920, voorstellen tot herziening van de provinciale en gemeentelijk
comptabiliteitsvoorschriften
- TK 1986-1987 19826 'Notitie Riolering'
'Van zorg naar realisatie', handleiding voor de aanpak van het rioleringsbeheer in gemeenten, opgesteld door advies- en ingenieursbureau Grontmij
NV., in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers
(NVWB mei 1990).
- Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, TB 88/449/u4, 31
oktober 1989, met betrekking tot Gemeentelijke Comptabiliteitsvoorschriften.
• TK 1987-1988, 20565 (Wijziging van de Gemeentewet op het stuk der belastingen, limitering onroerende goedbelastingen, leges en rechten), in het
bijzonder nummer 140a, pagina 2 en 3 met betrekking tot de matige winst en
het kostenbegrip.
- Provincie Gelderland
Nota "Gemeentelijke belastingen in Gelderland
1993"
uitgave Provincie Gelderland mei 1993
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Bijlage II
REGELING GEMEENTELIJKE COMPTABILITEITSVOORSCHRIFTEN
INZAKE TOEREKENING APPARAATSKOSTEN
Ten aanzien van het doorberekenen van de apparaatslasten is in het besluit
GCV onder meer het volgende gesteld. De lasten van de niet direct functioneel
toe te rekenen lasten van het bestuursapparaat worden in beginsel verantwoord
op hoofdfunctie 0, met dien verstande dat het deel van de lasten van het
bestuursapparaat dat betrekking heeft op de andere hoofdfuncties behoudens
op functie 002 ook rechtstreeks kan worden verantwoord op functie X00 'algemeen beheer' van de betreffende hoofdfunctie.
Bij de totstandkoming van de GCV is uitgangspunt geweest dat het niet noodzakelijk is alle apparaatslasten functioneel toe te rekenen. Daarbij is gesteld dat
de GCV beogen per functie een reëel lastenbeeld tot uitdrukking te laten komen,
dat evenwel niet wordt vertroebeld door allerlei ondoorzichtige en voor een
belangrijk deel arbitraire toerekeningen van de apparaatslasten. Toerekening
van apparaatslasten zou, zeker in situaties waarin geen lastenverhaal mogelijk
is, ook weinig nut hebben. In de gevallen waarin wel lastenverhaal mogelijk is
zou het tarief extra-comptabel kunnen worden bepaald aan de hand van een
opslag voor de op de X00-functie verantwoorde apparaatslasten.
Aangezien mede als gevolg van het toenemend bedrijfsmatig werken de in de
GCV neergelegde visie op de verantwoording van de apparaatslasten in de
praktijk problemen opleverde heeft de Commissie voor de GCV daaromtrent een
afzonderlijk advies uitgebracht. In dit advies -nummer 9- is beklemtoond dat het
gestelde in de GCV ten aanzien van de apparaatslasten meer een uitgangspunt,
ofwel een kwaliteitseis, is. Eventuele toerekening aan uiteindelijk de functies en
de sub-functies behoort te berusten op objectieve en toetsbare maatstaven.
Onder meer de volgende aanbevelingen worden in dit advies gedaan:
Apparaatskosten die in een rechtstreeks en eenduidig verband staan met,
dan wel op grond van een objectieve en toetsbare verdeelsleutel kunnen worden toegerekend aan de desbetreffende (sub)functie, worden ook functioneel
toegerekend. Dit betekent onder meer dat alle kosten van beleidsvoorbereiding, uitvoering en ondersteuning voor zover ze functioneel zijn te duiden ook
functioneel worden toegerekend.
Apparaatskosten waarvan niet eenduidig is ten behoeve van welke
functies(s) zij worden gemaakt maar waarvan wel eenduidig kan worden vastgesteld ten behoeve van welke hoofdfunctie zij worden gemaakt, worden op
de X00-functie, algemeen beheer, van de desbetreffende hoofdfunctie,
geraamd en verantwoord. Hiertoe kan bijvoorbeeld behoren (een deel van)
de directie van een dienst met staf. Ook kunnen hiertoe reproduktie-kosten,
portokosten e.d. worden toegerekend.
Alle overige apparaatskosten (onder meer algemene bestuurskosten, waaronder bijvoorbeeld de secretaris met bijbehorend apparaat) worden op
functie 002, bestuursapparaat, geraamd en verantwoord. Voorts behoren tot
de functie 002 de apparaatskosten verband houdend met activiteiten van
algemeen bestuurlijke aard, waar onder bijvoorbeeld bevolkingsregisters,
verkiezingen, dienstplicht-aangelegenheden.
De wijze van toerekening van de apparaatskosten wordt als onderdeel van de
toelichting op de begroting, aangegeven en onderbouwd. De functioneel toegerekende apparaatskosten worden per (sub)functie afzonderlijk zichtbaar
gemaakt in het beleidsdeel van de begroting en rekening. Daarnaast wordt
als onderdeel van de begroting en rekening inzicht verschaft in de grondslag
voor toerekening van apparaatskosten naar de (sub)functies van de gewone
dienst en de kapitaaldienst (bijvoorbeeld in de vorm van een kostenverdeelstaat met toelichting en verdeelmaatstaven).
Voor alle duidelijkheid wordt nogmaals opgemerkt dat het vorenstaande slechts
een advies is en dat verdergaande doorberekening op basis van toetsbare en
objectieve maatstaven tot de mogelijkheden behoort.
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Bijlage III

BEREKENINGEN VOOR DE KOSTENDEKKING VAN DE RIOLERINGSUITGAVEN
In hoofdstuk D 11 is aan de hand van een fictief rekenvoorbeeld de werking van
de egalisatievoorziening weergegeven. In deze bijlage worden een drietal
variantberekeningen weergegeven, waarbij de voorbeeldgemeente voor de
berekening van de brutokosten van de te nemen rioleringsmaatregelen als basis
is genomen. (Deze berekeningen zijn aangeleverd door het ingenieursbureau
Oranjewoud)
Uitgangspunten bij varantberekeningen:
V8ripntberekening 1:

geen fonds, wel aanvulling uit algemene middelen, annuïtaire afschrijving investeringen.
Vpriantberekening 2:

fondsvorming, geen aanvulling uit algemene middelen, annuïitaire afschrijving
investeringen.
Vpripntberpkeninp 3:

fondsvorming, geen aanvulling uit algemene middelen, directe afschrijving investeringen.
Geconstateerd kan worden dat deze berekeningen aansluiten bij het gestelde
onder hoofdstuk D 11 (de werking van de voorziening)
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