Quickscan
kostendekkendheid!

Een laatste check van de kostendekkende
tarieven is een goed begin van 2018!
Zijn uw belastingtarieven goed onderbouwd?
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 waren dan de geraamde lasten. Het gevolg was dat de belastingverordeningen onverbindend werden verklaard en dat de betreffende gemeenten veel geld aan belastingopbrengst misliepen. 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 2018 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Ook is
het goed te onderzoeken of de gemeente nog specifieke kostenposten kan toerekenen, zodat de opbrengst kan worden gemaximaliseerd.
Heeft u de nieuwe BBV-wijzigingen al helemaal doorgevoerd?
Het nieuwe BBV 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. Wij komen nog regelmatig tegen dat gemeenten nog niet voldaan hebben aan de nieuwe vereisten. 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 aan ons advies vragen. Wij kunnen u helpen bij een belastingprocedure, een kostentoerekeningsonderzoek voor u uitvoeren of via onze dochteronderneming
(de Academie Lokale Belastingen) een cursus bij u op locatie verzorgen.
In deze tijd van het jaar hebben we weer de speciale quickscan-actie! Tijdens deze actie krijgt u op
korte termijn inzicht in de risico’s die u loopt met uw kostendekkende heffingen. En dat tegen een
bescheiden prijs. Afhankelijk van het aantal heffingen dat u wilt laten controleren, krijgt u van ons in
een offerte snel voorgerekend wat het u kost. Als we snel tot zaken komen, kunt u de resultaten nog
meenemen in de vaststelling van de kostendekkende tarieven 2018!
Als u meer wilt weten over wat wij precies voor u kunnen betekenen, kunt u contact opnemen met
mr. Edwin Borghols via telefoonnummer 0184-490149 of via e.borghols@vandenbosch-partners.nl.

