Belastingheffing in gevaar door onvoldoende inzicht kostendekking!
Zijn uw belastingtarieven kostendekkend?
In de afgelopen jaren zijn belastingrechters in verschillende procedures tot de conclusie gekomen
dat de gemeente niet in staat was aannemelijk te maken dat geraamde opbrengsten van leges,
rioolheffing en afvalstoffenheffing lager zijn dan de geraamde lasten. Het gevolg was dat de
belastingverordeningen onverbindend werden verklaard en dat de betreffende gemeenten veel
geld aan belastingopbrengst misliepen.
Op basis van de jurisprudentie blijkt dat de volgende situaties zich bij gemeenten voordoen:
-

Kosten zijn niet goed geraamd, of niet te herleiden tot de begroting;
Kosten zijn niet of niet goed inzichtelijk gemaakt;
Kosten zijn ten onrechte toegerekend;
Baten zijn niet goed onderbouwd, grote projecten zijn niet geraamd;
In procedures komen steeds verschillende cijfers boven water.

Gelet op de financiële risico’s die gemeenten hierbij lopen, is het van groot belang om de
kostentoerekening en de kostenonderbouwing van de relevante heffingen kritisch tegen het licht te
houden voordat de tarieven van 2017 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Tevens is het
goed te onderzoeken of de gemeente nog specifieke kostenposten kan toerekenen, zodat de
opbrengst kan worden gemaximaliseerd.
Welke wijzigingen brengt het nieuwe BBV met zich mee?
Het nieuwe BBV, dat binnenkort in werking treedt, schrijft voor dat de overhead op een
afzonderlijke manier wordt begroot. In de wijze van toerekening aan de producten hebben
gemeenten nog een zekere vrijheid. De verslaglegging van die keuzes moet transparant zijn.
U moet dus uw begrotingsrapportages op een andere wijze inrichten.
Verder heeft de Commissie BBV in diverse antwoorden richtlijnen gegeven hoe om te gaan met
ramingen van opbrengsten van leges bij grote projecten, met begraafrechten en met
voorzieningen en reserves. Weet u welke gevolgen dit heeft voor uw kostentoerekening?
Advies van Van den Bosch & partners
Wij hebben veel ervaring op dit gebied en zijn bij veel beroepsprocedures en onderzoeken
betrokken. Steeds meer gemeenten maken gebruik van onze dienstverlening op het terrein van
kostentoerekening en kostenonderbouwing. Ook u kunt ons advies vragen. Voor een
belastingprocedure, voor een kostentoerekeningsonderzoek of voor een cursus via onze
dochteronderneming, de Academie Lokale Belastingen.
Als u wilt weten wat wij precies voor u kunnen betekenen, kunt u contact opnemen met mr. Edwin
Borghols via telefoonnummer 0184-490149, of via e-mail: e.borghols@vandenbosch-partners.nl.
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