Notitie verwerking opbrengst vervolgingskosten

I
Huidige systematiek
1. De opgelegde vervolgingskosten worden in de loop van het jaar integraal doorgesluisd naar de
financiële administratie van de BWB.
2. De werkelijk ontvangen opbrengsten wegens vervolgingskosten worden door de BWB
maandelijks doorbetaald naar de verschillende deelnemers.
3. Op het eind van het jaar wordt door de BWB aan de deelnemers een nota gestuurd van het
totaal aan opgelegde vervolgingskosten (totaal sub 1), welk bedrag de deelnemers betalen aan
de BWB.
Conclusie:
De deelnemers ontvangen in de loop van het jaar de werkelijk ontvangen opbrengsten wegens
vervolgingskosten en dragen aan het eind van het jaar de totaal opgelegde vervolgingskosten af aan
de BWB. De deelnemers zijn daardoor risicodrager voor de niet te ontvangen vervolgingskosten.
Nadeel
Omvangrijke geldstromen gaan over en weer en zorgen voor extra administratieve overlast.

II
Voorgestelde systematiek.
De BWB sluist periodiek (maandelijks) de opgelegde vervolgingskosten minus de oninbaar verklaarde
vervolgingskosten van die periode door naar de financiële administratie van de BWB.
De werkelijk ontvangen opbrengsten wegens vervolgingskosten worden dus niet meer overgemaakt
naar de deelnemers. Hiertegenover staat dat aan het eind van het jaar ook geen nota meer aan de
deelnemers zal worden gestuurd.
Concreet betekent dit dat binnen de exploitatie van de BWB een lagere opbrengst ontstaat vanwege
het verschil tussen de opgelegde vervolgingskosten en de oninbare vervolgingskosten.
In de kosten verdeelstaat zal bij de component “Innen” een voorschotbedrag ter hoogte van deze
lagere opbrengst van de niet te ontvangen (oninbare) vervolgingskosten per deelnemer worden
toegevoegd. Op het eind van het jaar zal conform de GR afrekening plaatsvinden op basis van
nacalculatie.
Voordeel
 De administratie en registratie van de opbrengst vervolgingskosten blijft alleen en volledig
binnen de BWB.
 Er worden geen gelden rondgepompt tussen de deelnemers en de BWB in de loop van het jaar.
Aandachtspunt
Op basis van ervaringscijfers blijkt dat het percentage van niet te ontvangen (oninbare)
vervolgingskosten gemiddeld per deelnemer uitkomt op 14,25 % van de totaal opgelegde
vervolgingskosten (variërend tussen 10% en 17%). Op basis van het voorliggende voorstel gaan de

deelnemers naar evenredigheid bijdragen aan de niet te ontvangen (oninbare) vervolgingskosten.
Dit vergt een solidariteitsprincipe, hetgeen enigszins voordelig dan wel nadelig kan uitvallen voor de
afzonderlijke deelnemers.

III
Overgangssituatie
Voorgesteld wordt om de nieuwe wijze van verwerking van de vervolgingskosten in te laten gaan
naar de situatie per 31 december 2018. Concreet betekent dit het volgende:
a. De werkelijke opbrengsten wegens vervolgingskosten zullen tot 31 december 2018 nog steeds
aan de deelnemers worden overgemaakt.
b. Op het eind van2018 zal aan de deelnemers (voor de laatste maal) een nota worden gestuurd
van het totaal aan opgelegde vervolgingskosten over 2018.
c. Daartegen zal het totaalbedrag van iedere deelnemer aan openstaande vervolgingskosten per
31 december 2018 aan deze individuele deelnemer worden uitgekeerd. Ter oriëntatie: op dit
moment (situatie per 1 juni 2018) staat nog een totaalbedrag van € 1.655.000 open aan te
vorderen vervolgingskosten.
d. Vanaf 1 januari 2019 zal vervolgens worden gehandeld zoals hiervoor beschreven onder sub II.

IV
Financiële consequenties BWB
Bij de voorgestelde herziening van de verwerking van de vervolgingskosten blijven de niet ontvangen
(oninbare) vervolgingskosten voortaan ten laste van de BWB. Op grond van de in de begroting 2019
geraamde opgelegde invorderingskosten betekent dit een lagere opbrengst binnen de exploitatie
van de BWB van € 306.000 (14,25% van € 2.150.000). Deze lagere opbrengst wordt opgevangen door
de deelnemersbijdrage te verhogen bij de component “Innen” op basis van de totale werkelijke
oninbare vervolgingskosten van het betreffende jaar.
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