Notitie verwerking opbrengst vervolgingskosten vanaf begroting 2021
Vanaf begroting 2021 wordt de systematiek met betrekking tot de verwerking vervolgingskosten1
aangepast. De vervolgingskosten worden dan in zijn geheel buiten de begroting van de BWB gehouden
en een op een afgedragen aan de deelnemers. Dit is financieel ook zo vertaald in de vastgestelde
begroting 2021. Deze omzetting van systematiek vereist in de uitwerking echter nog een administratieve
verwerking van het openstaande saldo aan vervolgingskosten, welke in deze memo nader wordt
toegelicht.

Verantwoording vervolgingskosten t/m 2020
Tot en met boekjaar 2020 zijn er twee vormen van werkwijzen geweest met betrekking tot de
vervolgingskosten:
I.

Systematiek t/m boekjaar 2018

II.

Systematiek boekjaar 2019 en 2020

De opgelegde (minus oninbaar) vervolgingskosten hebben de deelnemers altijd ‘ontvangen’ via een
verlaging van de deelnemersbijdrage. T/m 2018 werden de bruto opgelegde vervolgingskosten
verantwoord als baat in de begroting van de BWB (inclusief oninbaar), in 2019 en 2020 zijn de netto
opgelegde vervolgingskosten verantwoord als baat in de begroting van de BWB (minus oninbaar).
Bij de overgang van systematiek 1 naar systematiek 2 zijn alle openstaande vervolgingskosten, stand
31-12-2018, uitgekeerd door de BWB aan de deelnemers. Hierdoor hadden de deelnemers geen
openstaande post vervolgingskosten meer. Alles wat aan vervolgingskosten is opgelegd (minus
oninbaar) hebben de deelnemers dus ook daadwerkelijk (vooruit)ontvangen.
Binnen de belastingadministratie van de BWB is deze openstaande post aan vervolgingskosten wel
aanwezig. Daarom blijven binnen de huidige situatie alle ontvangen vervolgingskosten binnen de
administratie van de BWB.

Systematiek vanaf begroting 2021
Vanaf boekjaar 2021 wordt de opbrengst vervolgingskosten niet meer in de begroting van de BWB
verdisconteerd, wat leidt tot een (administratieve) verhoging van de deelnemersbijdrage. De ontvangen
vervolgingskosten worden in het vervolg direct afgedragen aan de deelnemers. Omdat deze
ontvangsten ook oudere jaren betreft, welke al eerder door de BWB aan de deelnemers zijn afgedragen,
kan dit niet 1 op 1 worden doorgevoerd.
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Waar ‘vervolgingskosten’ genoemd wordt, worden ook de boetekosten en rente bedoeld.

Om de overgang naar de vastgestelde nieuwe systematiek uit te kunnen voeren, dient daarom eenmalig
het openstaande bedrag aan vervolgingskosten, stand per 31-12-2020, door de deelnemers te worden
betaald aan de BWB.
Door dit te doen ontstaat bij de deelnemers weer een juiste verantwoording van de openstaande post
vervolgingskosten. Hier komen de daadwerkelijke ontvangsten uit vervolgingskosten vervolgens
rechtstreeks tegenover te staan.
Dit voorstel heeft geen invloed op de exploitatie van de BWB of van de deelnemers, het is enkel een
liquiditeitsstroom die eenmalig plaatsvindt voor een juiste verdere invoer van de systematiek.

Overgangsvoorstel
Om bovenstaande administratieve verwerking uit te voeren wordt het volgende voorgesteld:
-

De openstaande post vervolgingskosten, stand 31-12-2020, wordt per individuele deelnemer
aan de BWB uitgekeerd. Ter indicatie, de stand op 30-6-2020 bedraagt € 1.268.0002;

-

Het bedrag dat te vorderen is door de BWB zal worden verrekend met de periodieke afdracht
aan de deelnemers, zodat er geen extra geldstromen over en weer hoeven te gaan.

Ter illustratie is in de bijlage een schematische weergave geplaatst van de verschillen tussen de huidige
systematiek van verwerking vervolgingskosten en de systematiek vanaf begroting 2021.
Etten-Leur, augustus 2020
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In bijlage 2 wordt een indicatie per deelnemer gegeven, stand 30-6-2020

Bijlage 1
Schematische weergave verschil huidige methodiek vervolgingskosten en nieuwe methode
vervolgingskosten.

Bijlage 2
Stand openstaande vervolgingskosten/boete per 30-6-2020 uitgesplitst per deelnemer ter indicatie:
Deelnemer
Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Breda
Gemeente Dongen
Gemeente Etten-Leur
Gemeente Halderberge
Gemeente Moerdijk
Gemeente Oosterhout
Gemeente Roosendaal
Gemeente Rucphen
Gemeente Woensdrecht
Gemeente Zundert
Ws Brabantse Delta
Totaal

Openstaande kosten
30-6-2020
126.000
283.000
23.000
54.000
41.000
45.000
67.000
160.000
17.000
29.000
16.000
407.000
1.268.000

