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KlWA VERWACHT VEEL VAN METHODIEK

'ABC-methode'geeft
helderheid in kosten
huishoudwater
Nederlandsewaterleidingbedrijven wordenoverspoeld rnetverzoekentothetleverenvanhuishoudwaterinnieuwbouwwijken. Omtebepalenofinvesterenin'ander-water-projecten' zinheeft, isvorig
jaar inhetkadervanhetBcdnjfstakondcrzock hetAKWA-modelontwikkeld.Dit modelvoertop
hoofdlijnen ecukostprijsbcpaliug uitomeeninvesteringsbeslissingteondersteunen.Afgelopen
decemberbogenwaterleidingbedrijven zich tijdensdeKiwa-workshop 'Helderheid inkostenvan
huishoudwater'overdemogelijkheid dewerkelijke(totale)kostenvanhuishoudwaterinbeeldte
brengen metbehulpvanhetzogeheten 'ActivityBasedCosting',ookwelafgekort totABC. Kiwa
verzorgdeonderstaandeartikel naaraanleiding vandeworkshop.
ABCiseenmethodiekafkomstig uit het
bedrijfsleven, diedekostprijs vandeverschillendeproductenvaneenbedrijfzonauwkeurigmogelijkbepaalt.Voorwaterleidingbedrijvenwordteenreëleberekeningvande
kostprijs steedsbelangrijker, omdatzehiermeeinzichtkrijgen indewinstgevendheid
vandeverschillendeproducten inhun pakket
(naasthuishoudwater deproductievan flessenwaterofdemi-water,enhet aanbieden
vandienstenalslaboratoriumanalyses,
octrooienenfacturering) enindefactoren die
dewinstgevendheid bepalen,essentiële informatievoorjuistestrategischebeslissingen in
eenvrijemarkt.Hoemoet immersanders
bepaaldwordenwelkeprijs voor huishoudwaterofeenaansluitpuntgevraagd moet
wordenomuitdekostentekomen?
Debestaande kostenstructuur bijde
waterleidingbedrijven laatziendat waterwinning tot enmet distributie bijna90
procent vandekostprijs uitmaken. Het
percentage indirecrekosten ishoog.Toerekenen vandezeprocessen naar deverschillende producten isgeeneenvoudige zaak,
met alsgevolgdat indetradirionele,op
kubieke mcrersgebaseerde tarievenstrucruur,gemakkelijk sprake kanzijn van
verborgen winst ofverborgen verliesopde
diverseproducten. Bovendien geeft detraditionele kostenmethodiek regelmatig aanleiding tot kruissubsidiëring, waarbij hergrote
volume product het product met een kleiner
volume subsidieert.Meer inzicht indeactiviteiten diedekosten veroorzaken,viaeen
andere kostentoerekening, biedt dewaterleidingbedrijven kansen voor kosrenbesparing.
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ABC-methodiek
Omtoteenbeterekostprijsberekening re
komen,komtdemethodiek van'Activity
BasedCosting'inaanmerking.Ditblijkt uit
eenstudiedieWZHOvorigjaar heeft uitgevoerd.Dezemethodiek,dieinallerleisectoren
srerkinopkomst is,heeft alsuitgangspunt de
activiteiten(processen]diehetbedrijfuitvoert
omtothaarproductenendiensten tekomen.
Alseerstewordendekostenvandezeafzonderlijke processen vastgesteld.
Wanneereenprocesslechts ten dienste
staat vanéénproduct ofdienst, worden de
kosten direct aandatproduct doorberekend.
Indien meerdere producten ofdiensten
gebruik maken vaneenproces,worden de
kosten bij voorkeur verdeeldvia niet-directe
toewijzing met zogenoemde 'costdrivers',
dieeencausaal verband met dekosten
hebben.Voorherproces facturarie isde'cost
driver'bijvoorbeeld hetaantal facturen. De
totale kosten gedeeld door het totale aantal
facturen leverteen kostprijs perfacruur op;
het aantal facturen perproduct ofdienst
(hetvolumevandecostdriver) bepaalt de
facrureringskosten dieaan dat product of
diedienst worden toegerekend. Wanneer
roewijzing met 'costdrivers'niet mogelijk
is,wordrgebruik gemaakt vaneen verdeelsleutel,diepergevalwordt bepaald.
Slechtsderesrpost -deoverhead ofde
kostenvanhet algemene proces-wordt via
eenopslagpercentage verdeeld overde
producten endiensten.Wanneereen
product bijvoorbeeld 20procencvande
roraleberekende kosten toegerekend heeft
gekregen, krijgt hetook20 procenrvande

restpost toegekend. Degrootte vande restpost ismeteen eengoedeindicatievoorde
effectiviteit vandezemethodiek:hoekleiner
derestpost, hoe nauwkeuriger dekosten aan
specifieke producten worden verbonden.

Consequenties
Overstappen opdeABC-methodiek heeft
grote consequenties voor het bedrijfseconomisch functioneren vaneenorganisatie.
Medewerkers zullen bijvoorbeeld uren
moeren gaan schrijven perproject ofproces,
omdewerkelijke kosten helder te krijgen.
Definanciële afdeling moethaar boekhouding flink aanpassen.Verderkanhet nodig
zijn deorganisatiestrucruur aan tepassen:
wat binnen hetABC-modeleenactiviteitis,
kan indebestaande structuur onder
verschillende afdelingen vallen.Demogelijkheid omdeABC-methodiek te koppelen
aan 'ActivityBasedManagement' iseen interessanteontwikkeling voot waterbedrijven.
Dergelijke wijzigingen brengen opzich
overigens ookkosten metzich mee.InvoerenvandeABC-methodiek heeft dusook
eenprijs!Nauwkeurige kostprijsbepaling is
overigens geen eenmalige actie,maar moet
regelmatig uitgevoerd worden.

Verslag workshop
DewaardevandeABC-methodiek bijde
kostprijsberekening voorhuishoudwater was
op9decemberonderwerpvandiscussie
tijdens deworkshop'Helderheid inkosten
vanhuishoudwater'.Tijdens dezeworkshop
behandeldeprofdr.ir.RégineSlagmuldervan
deKatholiekeUniversiteitBrabantdeABCmethodiek alsinstrumenr voorsrrategisch
kostenmanagement. Drs.ChrétienvanEls
vanWZHOzetteuiteen welkeervaringen
zijn bedrijfinmiddels heeft opgedaan met
dezemethodiek.Drs.ErikDooyeweerdRC,
hoofdFEZbijKiwa,gafeenoverzichtvande
bestaandehuishoudwaterprojecten inNederlandenlichttehetAKWA-modeltoe,datin
samenwerking met hetNederlandsEconomischInstituut isontwikkeld als ondersteuningbijhet nemen van investeringsbeslissingenvoor'ander-water-projecten'. Ir.Jan
VreeburgvanKiwabesprakvervolgenshoede
ABC-methodiek helptbij hetbepalen vande
werkelijke kostenvan bluswatervoorziening.
Iederepresentarieleverdeeen stelling
op,waarover in kleineregroepen levendig
werdgediscussieerd doorzoweltechnicials
financieel-economische deskundigen van
waterleidingbedrijven; rweepartijen diete
maken krijgen met deconsequenties van
eeneventuele keuzevooreenandere kostprijsberekeningsmethodiek. Deaanwezigen

warenheterovereensdatde huidige
methode vankostprijsbepaling dewerkelijke kosten enopbrengsten onvoldoendein
beeldbrengt.DeABC-methodiekbiedt
goedeperspectieven omtoteennauwkeuriget kostenberekening tekomen,endatis
ietswaaraan indesteeds commerciëler
wordendemarkt duidelijk behoefte bestaat.
Eénvandeaspectenwaarovernogveel
discussiebestaat,isdeverrekeningvande
kostenvandewaterinfrastructuur. Régine
Slagmulder steldedatje erbijhetbepalenvan
dekostenvaninfrastructuur inprincipevan
zoumoeten uitgaandatje opdenduurhet
heletransportsysteem opnieuwzoumoeten
opbouwen:opdelangetermijn zijn inwezen
allekostenvariabel.Deafschrijving vande
infrastructuur zoudusindeprijs vande
verschillendeproducten moetenworden
opgenomen.Tegelijkertijd ligthetnetwetker
al,enishetzaakomhetzoveelmogelijkte
benutten.Devraagisalleenhoejediekosten
aandeverschillendewaterproductenzou
moeten toerekenen.ChrétienvanEls,dieeen
toelichtinggafopdeervaringendieWZHO
totnutoemetdeABC-methodiekheeft opgedaan,bevestigdedaternoggeenhardcausaal
verband isvoorkostentoerekening wanneer
dooreenpijp bijvoorbeeld watervoot
verschillendetoepassingen wordt getransporteerd.Elkesoortwatersteltzijn eigeneisen
aanhetontwerpvanhettransportsysteemen
voothetbepalenvaneengoedecostdriveris
eennaderetechnischeuitwerkingnoodzakelijk.Demethodiekdieistoegepastvoorhet
verdelenvaninfrastructuurkosten voorMusendrinkwater,dieJanVreeburginzijn lezing
toelichtte,lijkt echterveelbelovend.Ingrote
lijnen zoudendekostenpergetransporteerde
kubiekemetervanelkewatersoortverdeeld
kunnen worden.Vanuitdezaalkwamverder
desuggestieomdekostenvan infrastructuur
inhetvastrechtoptenemen,alsonderdeel
vanhetproduct aansluitpunt.
Samenvattend noemde discussievoorzitter ir.JanvandenBergvanWMOhet
uitwerken vaneen verrekeningsmethode
voordeinfrastructuur danookalsbelangrijk onderwerp datverdermoet worden
uitgewerkt.Samenwerking incontractonderzoek ishiervoor eengoede mogelijkheid.Tevensisdemogelijke koppelingvan
ABCmet'ActivityBasedManagement'een
goedeverbreding van toepassingsmogelijkheden vanABC,netalshetanalyserenen
dus voorkomen van kruissubsidiëring.
ABC isvolgensKiwaeenveelbelovende
methodiek, dieopmaatgemaakt voorde
waterwereld, eenbelangrijke bijdrage levert
aanhetkostenbewust en-effectief opereren
opeenopenmarkt, *["
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Duurzaam stedelijk
waterbeheer
Gelderlandinbeeld
VeelGeldereegemeentenhebbendeajgelopenjarcn plannengemaaktvoorduurzamer(stedelijk)
waterbeheer.Hetboekje 'Waterindebuurt'laatzienwelkeplannenalzijn uitgevoerd.Hetiseen
gezamenlijke uitgavevande provincie,dewaterschappenendewaterleidingbedrijven inGelderland.
Departijen hopenhiermeedeinvoeringvannieuwevormenvanduurzaam waterbeheerenigszinste
kunnenstimuleren.
Hetboekjegeeft eenoverzichtvanelf
projecten invelschillendegemeentenin
Gelderland.Debeschrevenprojecten zijnzeer
divers,zowelwatbetreft doelalskosten.Zo
wotdteenvoorbeeld inNijmegen beschreven,
waarbij hetregenwatet rondhetKoningspleinenwinkelcentrum Mariënburgopgevangenwordtennaareentankonderhet
pleingepompt.Vanuitdietankworden
fonteintjes, 'bedriegertjes', gevoed,waar
vooralkinderendegrootstelolmeehebben.
Hetwaterdatnietdoordefonteintjes wordt
gebruikt,verdwijnt indegrond.
Eenheelanderproject isinApeldoorn
uitgevoerd,waareenlaaggelegen weginhet
verledenvoorveelproblemenzorgde. Een
paarkeerperjaarstonderwaterindekelders
vandelaagstgelegenhuizen.Bijhetopknappenvandewegzijn tweesoorten buizen
ondet dewegaangebracht:detraditionele
rioolbuizen eninfiltraticbuizen.Hetisde
bedoelingdat(tegenjwater viadewaterdoor-

latendeinfiltratiebuizen indegrond terechtkomt,maaralsdezevolis,wordthetwatet
alsnogviahetrioolafgevoerd. Dewegisook
verhoogd,enondereenaantalhuizeniseen
regenbassin aangelegd,waarhetwateruitde
dakgotenindegrond kaninfiltteten, zodat
het rioolverderontlast wotdt.
Indenieuwbouwwijk Polderdrift in
Arnhem wordtwatetbespatingverdoorgevoerd.Hetregenwaterwordtopgevangen
engebruikt voordewasmachine,waarnahet
opnieuwwordtverzameldengebruiktomde
toilettendoortespoelen.Hetextraleidingssysteemkostongeveer3000guldenper
woning,maarleverreenwaterbesparingop
van60procent.

Beslisbomen
Behalvedezeenandereprojecten bevat
het boekjeinformatie overdeWarerkansenkaart,eeninstrument ontwikkeld door
waterschappen waarmeegemeentendefactot
'water'inéénoogopslagkunnen zienbijde
(eventuele)ontwikkelingvaneennieuwbouwproject.Ookstipthetboekje 'beslisbomen'aan.Zezijn eenhulpmiddel bijhet
makenvankeuzestussen alternatievenvoor
deafvoer vanregenwater.Deprovincie
Gelderland,Nuon,degemeenteApeldoornen
WaterschapVeluwehebben naar aanleiding
vanonderzoeknaardeeffecten van infiltratie
opdebodemkwaliteiteenbeslisboomvoor
hetafkoppelen vanregenwater vastgesteld.
Tenslottegeeft hetboekje eenkortoverzichtvanverschillendesubsidiesdiegemeentenkunnen aanvragenbijdeprovincieen
waterschappen voorprojecten ophetgebied
vanduurzaam waterbeheer.
Voormeerinformatie:provincieGelderland
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