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Geachte raad,   
 

Hierbij bieden wij u de Kadernota 2020 aan.  

 

In deze kadernota worden de zogenaamde (financiële) middelenkaders gedefinieerd die bij het 

opstellen van de planning- & controldocumenten voor 2020 en de daaropvolgende jaren moeten 

worden aangehouden. Het eerst op te stellen document waarop deze kaders van toepassing zijn is de 

Begroting 2020-2023. 

 

Om het nut en doel van de middelenkaders voor u als raad te verduidelijken, is bij ieder onderwerp 

van de Kadernota 2020 een beknopte toelichting opgenomen. 

 

In de Inleiding wordt tevens ingegaan op de actuele financiële situatie. Deze situatie is gebaseerd op 

de saldi van de Begroting 2019-2022 nadat de financiële effecten uit de September-, 

Decembercirculaire 2018 en de Najaarsnota 2018 zijn verwerkt. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders. 
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Inleiding 
Om de Begroting 2020-2023 in financieel opzicht vorm te kunnen geven is het noodzakelijk dat de 

hierbij in acht te nemen financiële kaders (middelenkaders) door de raad zijn vastgesteld. In deze 

kadernota worden deze kaders geformuleerd en toegelicht. 

 

Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv), wordt de begroting 

voor een periode van vier jaar vastgesteld. De Begroting 2020 heeft derhalve betrekking op de 

jaargangen 2020 tot en met 2023. De middelenkaders zoals de raad die middels deze kadernota 

vaststelt en de hieraan verbonden financiële effecten worden meerjarig doorgerekend.  

 

De thans toegepaste middelenkaders (Kadernota 2019) worden: 

 Op basis van hernieuwde inzichten, waar noodzakelijk, geactualiseerd. 

 Verlengd tot en met het jaar 2023. 

 

In verband met de in 2018 nieuw geïnstalleerde raad is de Kadernota 2019 niet als onderdeel van de 

Voorjaarsnota 2018 maar als separaat document ter besluitvorming aan uw raad aangeboden. Dit met 

als doel om de overzichtelijkheid binnen het scala aan planning- en controldocumenten te vergroten 

en zowel het doel als de essentie van de kadernota te benadrukken.  

Met betrekking tot voorliggende kadernota is deze benaderingswijze aangehouden. 

 

Als eerste wordt een uiteenzetting van de actuele financiële situatie gegeven. Dit gebeurt op basis van 

de Begroting 2019-2022 (na verwerking van de Najaarsnota 2018, de September- en 

Decembercirculaire 2018). 

Met het oog op de op korte termijn op te stellen Begroting 2020-2023 wordt geschetst hoe deze 

situatie wordt benaderd en hoe zal worden getracht om de financiële situatie weer op orde te krijgen.   
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Actuele financiële situatie 2019 en volgende jaren 
De door de raad vastgestelde Begroting 2019-2022 sloot, met uitzondering van de jaarschijf 2019, met 

positieve saldi. In de periode tussen het opstellen van de Begroting 2019-2022 en januari 2019 

hebben zich meerdere ontwikkelingen voorgedaan die een substantieel negatief effect op de 

begrotingssaldi hebben gehad. Een belangrijke oorzaak is de negatieve ontwikkeling van de 

Algemene uitkering. De ontwikkeling van de Algemene uitkering is gekoppeld aan de ontwikkeling van 

de Rijksuitgaven. Lagere uitgaven leiden derhalve tot een lagere Algemene uitkering. De ontwikkeling 

in 2018 werd voornamelijk veroorzaakt door een afname van de Rijksuitgaven waardoor het accres 

naar beneden is bijgesteld. Het is niet bekend of dit structurele effecten heeft. 

Daarnaast bevatte de Najaarsnota 2018 ontwikkelingen met negatieve financiële effecten.  

Als gevolg van deze ontwikkelingen is momenteel sprake van negatieve saldi in alle jaarschijven van 

de lopende begrotingscyclus. Ten opzichte van de primitieve Begroting 2019-2022 zien de actuele 

saldi Begroting 2019-2022 (na de Decembercirculaire 2018) er als volgt uit: 

 

  2019 2020 2021 2022 

Primitieve Begroting 2019-2022 -/- €    754 €    874 €    582 € 1.369 

Actuele stand -/- € 2.253 -/- € 1.033 -/- € 1.569 -/- €    910 

(bedragen x € 1.000; een negatief genoteerd saldo betreft een financieel nadeel) 

 

Gelet op de op korte termijn op te stellen Begroting 2020-2023 en het wettelijk voorgeschreven 

structureel materieel evenwicht waaraan moet worden voldaan, is het van belang om de meerjarige 

financiële situatie weer op orde te krijgen. 

 

In de uitwerking van onderstaande strategische aanpak dient rekening te worden gehouden met de 

van toepassing zijnde wet- en regelgeving en randvoorwaarden als het Provinciaal toezicht en het 

Coalitieakkoord 2018-2022. 

 

De Provinciale toezichthouder ziet erop toe dat de gemeente een materieel sluitende begroting 

presenteert voor het komende jaar (in casu 2020), of wanneer dit niet het geval is, een sluitende 

meerjarenraming in het laatste jaar van de vierjarige begrotingscyclus (in casu 2023). 

 

Gelet op bovenstaande kaders en regelgeving wordt met betrekking tot de Begroting 2020-2023 het 

uitgangspunt gehanteerd om een negatief saldo voor de jaarschijf 2020 af te dekken met incidentele 

dekkingsmiddelen. Hiermee wordt voldaan aan de richtlijn van het Provinciaal toezicht.  

Mogelijkheden tot het aanwenden van (incidentele) dekkingsmiddelen zullen door het college worden 

onderzocht binnen de Voorjaarsnota 2019.  

   

De ontwikkelingen met betrekking tot de Algemene uitkering zijn nog onduidelijk. Gelet op de 

Rijksbegroting is het de verwachting dat het Rijk meer zal uitgeven. Dit leidt tot een hogere Algemene 

uitkering. De Mei- en Septembercirculaire 2019 vormen hierbij de ijkmomenten en leiden tot inzicht in 

de, op dat moment, actuele financiële situatie. 

 

Voorgesteld wordt om op basis van dit inzicht het proces naar een structurele dekking van de tekorten 

vanaf de jaarschijf 2020 vorm te geven. Dit zal leiden tot voorstellen die in de Voorjaarsnota 2020 tot 

bestuurlijke besluitvorming zal leiden.  
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Tijdspad 

Juli 2019 (VJN 2019): in beeld brengen van de mogelijkheden tot het aanwenden van (incidentele) 

   dekkingsmiddelen ter dekking van een negatief saldo 2020 en opnemen van 

   een taakstelling ter dekking van een structureel tekort.  

Derde kwartaal 2019:  op basis van de Septembercirculaire 2019 de financiële positie actualiseren 

   en eventueel verdere maatregelen treffen. 

 

 

Meerjarenplanning 2020-2023 

De meerjarenplanning is een vast onderdeel van de jaarlijks op te stellen voorjaarsnota. In de 

Voorjaarsnota 2019 zal de Meerjarenplanning 2020-2023 worden opgenomen. De voorgestelde 

budgetaanvragen en investeringen zullen, de geschetste financiële situatie in beschouwing genomen, 

een wettelijk verplicht, noodzakelijk en/of een niet uit te stellen karakter moeten hebben. 
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Hieronder worden de (financiële) middelenkaders van de Kadernota 2020 uiteengezet en beknopt 

toegelicht. 

 

A.  Begroting 2019-2022 is de basis 
De Begroting 2019-2022 vormt de basis voor de Begroting 2020-2023. Deze wordt aangevuld en/of 

verminderd met: 

 Structurele financiële effecten die voortvloeien uit raadsbesluiten die zijn genomen tussen 1 

januari 2019 tot 1 juni 2019. Structurele effecten voortkomend uit besluitvorming na 1 juni 

2019 worden in de zogenaamde aanpassingswijziging verwerkt. Na administratieve 

verwerking worden de geactualiseerde standen van de budgetten ter kennisname aan de raad 

aangeboden. Het aanhouden van 1 juni 2019 als uiterste datum is vanwege het feit dat de 

ambtelijke organisatie op dat moment start met het opstellen van de begroting voor het 

volgende jaar. Op een later tijdstip starten met dit proces leidt qua voortgang van de 

werkzaamheden en plannings-technisch tot problemen.  

 Alle goedgekeurde onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves en voorzieningen (onder 

andere het Meerjarenonderhoudsschema). 

 De ontwikkelingen met betrekking tot de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds uit de 

Meicirculaire 2019.  

 De effecten uit de Voorjaarsnota 2019. Dit document bevat de Eerste bestuursrapportage 

2019 alsmede de Meerjarenplanning 2020-2023. De hieruit voortvloeiende beleidsmatige en 

structurele financiële effecten dienen in de Begroting 2020-2023 te worden opgenomen. 

 De volgende jaarschijf in de vierjarige beleidscyclus, in casu 2023. 

B.  Personeelslasten 
Met betrekking tot de personeelslasten zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: 

 De productieve norm-uren per formatieplaats zijn voor de gehele ambtelijke organisatie 

vastgesteld op 1.425 uur per jaar. 

 Met betrekking tot het loonniveau wordt uitgegaan van het werkelijke niveau per 1 januari 

2019 en het niveau sociale lasten per 1 april 2019. 

 Loonkostenstijging van 2,25% in 2020.  

 De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de vakbonden zijn in december 2018 gestart met 

het overleg voor de Cao Gemeenten 2019. Een akkoord is nog niet bereikt. Zoals hierboven is 

vermeld is voor 2020 en de daaropvolgende jaren uitgegaan van een loonkostenstijging van 

2,25%. Als het uiteindelijke akkoord tot een afwijkend percentage leidt, worden de financiële 

effecten hiervan verwerkt in de eerstvolgende tussentijdse rapportage of de Begroting 2020.  
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C.  Algemene uitkering uit het Gemeentefonds 
De gemeenten ontvangen financiële middelen uit het zogenaamde Gemeentefonds. De grootste en 

voor gemeenten meest belangrijke uitkering uit dit fonds, wordt gevormd door de Algemene uitkering. 

Gemeenten zijn vrij om te bepalen hoe deze middelen worden aangewend. Dit recht (budgetrecht) 

komt toe aan de raad en wordt ook wel de allocatie- of toedelingsfunctie genoemd.   

Hoeveel een individuele gemeente aan Algemene uitkering ontvangt is afhankelijk van enerzijds de  

belastingcapaciteit en anderzijds van specifieke kenmerken van de gemeente. De belastingcapaciteit 

geeft aan hoeveel belasting een gemeente jaarlijks kan innen.  

 

Het Rijk kijkt bij de berekening van de Algemene uitkering naar onder andere de volgende specifieke 

kenmerken: 

 Aantal inwoners. 

 Aantal jongeren. 

 Aantal uitkeringsgerechtigden. 

 Oppervlakte van de gemeente. 

 Grootte van de watergebieden. 

 

Deze kenmerken worden maatstaven genoemd. In totaal worden ruim 60 maatstaven gehanteerd. 

Elke maatstaf heeft een bedrag ‘per eenheid’. De gemeente krijgt dus geld voor iedere inwoner, iedere 

jongere, enzovoorts en wordt berekend door de maatstaf te vermenigvuldigen met het bedrag per 

eenheid. 

 

De ontwikkeling van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling 

van de Rijksuitgaven. Volgens deze methodiek leiden hogere rijksuitgaven tot een hogere uitkering 

aan gemeenten. Geeft het Rijk minder uit dan aanvankelijk was begroot, dan ontvangen de 

gemeenten als gevolg hiervan ook minder. Deze methode wordt ook wel “samen de trap op en samen 

de trap af”-methode genoemd. 

Gedurende het jaar worden de gemeenten aan de hand van een drietal door het Rijk gepubliceerde 

circulaires op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen. In het voorjaar brengt het Rijk de Mei-, naar 

aanleiding van Prinsjesdag de September- en aan het einde van het jaar de Decembercirculaire uit. 

D.  Prijsniveau 
Voor de bepaling van het prijsniveau 2020 is de “Korte termijnraming maart 2019” van het Centraal 

planbureau (CPB) geraadpleegd. 

  

De conclusie luidt als volgt:  

“De Europese economie groeit minder uitbundig dan in de vorige jaren. De bestedingen blijven op peil 

door de werkgelegenheidsgroei en het hogere loonniveau. Naar aanleiding van deze oplopende 

loonkosten stijgt de kerninflatie licht.  

De Nederlandse economie keert terug naar een standaardgroeitempo. De wind uit het buitenland doet 

de Nederlandse economie afkoelen. De uitvoer groeit minder hard dan in vorige jaren. Internationale 

onzekerheden hebben ook hun weerslag op het Nederlandse producenten- en consumenten- 

vertrouwen. De investeringen en consumptie groeien in 2019 en 2020 door, maar minder sterk dan 

voorheen. Daardoor groeit de Nederlandse economie nu weer in lijn met de potentiële groei. Na 

eerdere groeipercentages van ruim boven de 2% wordt voor zowel 2019 als 2020 een bbp-groei van 

1,50% voorzien. 
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De overheidsbegroting is minder expansief dan beoogd. Het Regeerakkoord behelst omvangrijke 

intensiveringen bij onder andere defensie en infrastructuur. Vanwege de uitzonderlijk grote 

onderuitputting in 2018, de krappe arbeidsmarkt en aanwijzingen dat ook dit en volgend jaar de 

uitgaven lager zullen zijn dan gepland, is in deze raming verondersteld dat € 2,5 miljard in 2019 en  

€ 1,0 miljard in 2020 van de intensiveringen niet kunnen worden gerealiseerd. Voor zover het onder 

de in het Regeerakkoord afgesproken uitgavenplafonds past zal een deel van de intensiveringen in 

latere jaren alsnog tot besteding komen.” 

 

Zoals uit tabel 1 blijkt, bedraagt het door het CPB voor het jaar 2020 geraamde prijsmutatie- 

percentage 1,60%. Het ligt voor de hand om dit percentage eveneens voor de Begroting 2020 aan te 

houden. Echter, vanuit 2018 is structureel met een indexatiepercentage van 1,50% gerekend. Als 

richtlijn voor het bijstellen van het gehanteerde indexatiepercentage wordt een afwijking van minimaal 

0,25% met het CPB aangehouden. Dit heeft tot gevolg dat het indexatiepercentage voor 2020 en 2021 

niet wordt bijgesteld. Vanaf 2022 wordt met betrekking tot zowel de lasten als de baten aangesloten 

op de door het CPB geprognosticeerde reeks.   

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  
       

CPB 1,50% 1,50% 1,50% 1,60% 1,60% 1,75% 1,75% 

Heemskerk 0,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,75% 1,75% 

Tabel 1. Prijsniveau 

 

 
E.  Aantal woonruimten en inwoners (situatie per 1 januari van het jaar) 

Inzicht in de meerjarige ontwikkeling van het aantal inwoners en woonruimten is van belang voor de 

berekening van het areaalaccres van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de onroerende 

zaakbelastingen. 

 

Hieronder is de meerjarige ontwikkeling van het aantal woonruimten en inwoners in beeld gebracht. 

Jaar Woningen 
Woon- 

eenheden 
Woon- 

ruimten 
Bijzondere 

woongebouwen 
Inwoners *) 

Gemiddelde 
woonbezetting 

2019 17.350 250 17.600 10 39.094 2,22 

2020 17.450 250 17.700 10 39.316 2,22 

2021 17.550 250 17.800 10 39.360 2,21 

2022 17.700 250 17.950 10 39.512 2,20 

2023 17.800 250 18.050 10 39.732 2,20 

Tabel 2. Aantal woonruimten en inwoners 

*) prognose is gebaseerd op CBS-gegevens met als peildatum 1 januari en de gemiddelde woonbezetting. 

 

 

F.  Rentepercentages 
Om onderbouwde financieringsbeslissingen te kunnen nemen, is het belangrijk om een inschatting te 

maken van de toekomstige renteontwikkeling. Deze zogeheten rentevisie wordt jaarlijks opgesteld en 

is gebaseerd op de verwachtingen van diverse financiële instellingen. 

In de begroting wordt een rente voor kortlopende leningen (≤ 1 jaar) en een rente voor langlopende 



8 

 

leningen (> 1 jaar) gehanteerd. De ontwikkeling van de korte rente is vooral afhankelijk van de inflatie. 

De hoogte van de lange rente wordt vooral bepaald door de economische groei. Als gevolg van de 

economische crisis staan de korte en lange rente al enkele jaren op een erg laag niveau.  

 

De Bank Nederlandse Gemeenten (huisbankier van de gemeente), schetst in de in maart 2019 

uitgebrachte rentevisie de volgende ontwikkelingen. 

De economische groei in de Eurozone blijft in 2019 stabiel op 2,0%. In 2020 komt de groei uit op 

1,80%.  De groei van de consumptie houdt aan, terwijl de groei van de werkgelegenheid licht afneemt. 

Hoewel deze gematigd blijft trekt de loonstijging geleidelijk aan. De investeringen nemen onder 

invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie blijft in 2019 

nagenoeg stabiel op 1,50%. In 2020 wordt een geldontwaarding van 1,60% voorzien. De groei van de 

Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar blijft wat hoger dan in de Eurozone als geheel.  

 

Omschrijving 
Prognose 

2020 
Maart 2019 

Begroting 
2019 

Werkelijk 
2018 

Rente-omslagpercentage 1,50%  1,75% 1,50% 

     

Rente% financieringstekort/-overschot     

Bij tekort     

- rente% kasgeld (3-maands) 0,10% 0,30%  0,10% -0,10% 

- rente% lang geld (10-jaars gelijk) 1,00% 0,50% 1,50% 1,00% 

Bij overschot     

- rente% deposito (3-maands) 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 

      

Eigen financieringsmiddelen     

- Algemene reserve 1,50%  1,50% 1,50% 

Tabel 3. Rentepercentages 

 

In tabel 3 wordt als eerste percentage het zogenaamde rente-omslagpercentage vermeld. Dit begrip 

verdient een nadere toelichting.  

Voor het doen van investeringen trekt de gemeente financieringsmiddelen aan. Deze middelen 

kunnen worden gevonden in de eigen middelen (interne financiering; reserves en voorzieningen) en 

bij derde partijen (externe financiering; geldleningen). Omdat de rentestand aan fluctuatie onderhevig 

is, is in het geval van externe financiering sprake van verschillende rentepercentages.  

Gemeenten passen totaalfinanciering toe. Dit houdt in dat voor de financiering van een bepaald 

project of investering geen aparte financieringsmiddelen worden aangetrokken (projectfinanciering). 

Hierdoor kunnen rentekosten niet direct aan een individuele investering worden gelinkt. 

Totaalfinanciering houdt in dat tegenover de totale boekwaarde van de investeringen de totale 

rentelasten van de aangetrokken financieringsmiddelen wordt geplaatst. De procentuele verhouding 

tussen deze twee grootheden wordt het rente-omslagpercentage genoemd. De berekeningswijze van 

dit percentage wordt voorgeschreven in het Bbv. 

 

Voor toerekening van rente aan nieuwe investeringen wordt het rente-omslagpercentage 

aangehouden.  
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Met betrekking tot de grondexploitaties zijn de volgende rentepercentages van toepassing: 

 Over de niet voor grondexploitatie bestemde gronden zal een rentepercentage worden 

berekend gelijk aan het rente-omslagpercentage (1,50%). 

 Indien sprake is van het ter beschikking stellen van financieringsmiddelen aan de 

grondexploitatie, zal aan de voor exploitatie bestemde gronden een rentepercentage worden 

toegerekend gelijk aan het rente-omslagpercentage (1,50%). 

 Indien sprake is van een overschot aan financieringsmiddelen binnen de grondexploitatie zal 

aan de voor exploitatie bestemde gronden geen rente worden toegerekend. 

 Binnen de grondexploitaties wordt geen rente rekening-courant berekend over de mutaties die 

zich binnen het jaar voordoen. 

 

Met betrekking tot rentetoerekening aan reserves is in de Nota reserves en voorzieningen 2018 

onderstaande beleidslijn geformuleerd: 

 Rentetoevoeging aan bestemmingsreserves en voorzieningen vindt niet plaats.  

 

 

G.  Accressen 
Het kan gebeuren dat als gevolg van aanvaard beleid de aantallen of oppervlakten van binnen de 

gemeente aanwezige factoren toenemen. In een dergelijk geval dient tevens rekening te worden 

gehouden met een stijging van de hieraan verbonden kosten. Dit heeft vooral betrekking op uitbreiding 

van de bebouwde oppervlakte binnen de gemeente (nieuwe of uitbreiding van plantsoenen, wegen, 

openbare verlichting, extra reiniging etc.). 

 

 

H.  Subsidiebeleid 
Subsidies zijn voor de gemeente een belangrijk instrument om de sociale infrastructuur te faciliteren 

en sturing te geven aan de beleidsuitvoering. Vanwege de stijging van autonome kosten, waaronder 

ook de loonkostenontwikkeling, binnen de gesubsidieerde instellingen en het gedurende een aantal 

jaren achterwege blijven van gemeentelijke indexatie, kwam de financiële positie van deze instellingen 

onder druk te staan. Om verdere scheefgroei te voorkomen is in de Kadernota 2019 besloten om de 

subsidies vanaf het jaar 2020 met 1,75% te indexeren. Dit is in afwijking op de indexatie- percentages 

zoals die zijn opgenomen onder D. Prijsniveau. 

 

 

I.  Tarieven 
De tarieven, leges en retributies worden in de Begroting 2020 met 1,50% verhoogd.  

Hiermee wordt aangesloten bij het feitelijke prijsmutatiepercentage voor het jaar 2020 (D. Prijsniveau). 

Vanuit meerjarig oogpunt wordt eveneens aangesloten bij de indexaties zoals opgenomen onder D. 

Met betrekking tot de tarieven Afvalstoffenheffing, Rioolrecht en Marktgelden wordt als uitgangspunt 

100% kostendekkendheid aangehouden. Afhankelijk van de ontwikkeling van deze kosten en met 

inachtneming van bestaande besluitvorming zullen in het dekkingsplan separaat voorstellen worden 

gedaan teneinde dit uitgangspunt daadwerkelijk te realiseren. 

 

 

J.  Risico's en weerstandsvermogen 
Met ingang van 2010 wordt in de berekeningen van de benodigde weerstandscapaciteit uitgegaan van 

een zekerheidspercentage van 80%. Dit houdt in dat dit percentage van de risico’s die de gemeente 
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loopt in ieder geval  kan worden afgedekt. Dit percentage is op basis van het destijds vastgestelde 

risicobeeld bepaald.  

 

Hoewel de in te schatten risico’s worden opgenomen in de planning & controlcyclus, zijn er ook 

moeilijker te voorspellen exogene ontwikkelingen. Deze hebben betrekking op onder andere 

digitalisering, ICT, wetgeving, economische en demografische ontwikkelingen en klimaatinvloeden. 

Dergelijke ontwikkelingen zouden aanleiding kunnen zijn om te opteren voor een hoger 

zekerheidspercentage. 

 

Zoals reeds eerder aangegeven is het zekerheidspercentage thans vastgesteld op 80%. In den lande 

wordt ook een zekerheidspercentage van 90% aangehouden. In de Kadernota 2018 is de afweging 

gemaakt om het zekerheidspercentage op te hogen naar deze 90%. Echter, op dat moment is  

geconcludeerd dat er geen zwaarwegende argumenten waren om de norm daadwerkelijk naar 90% te 

verhogen. Deze situatie is onveranderd. Om deze reden wordt voor de Begroting 2020-2023 

voorgesteld het zekerheidspercentage van 80% te handhaven.  
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Samenvatting meerjarige uitgangspunten 
Onderstaand schema is een samenvatting van de in de Kadernota 2020 geformuleerde 

uitgangspunten. 

 

  
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 

Inwoners en woonruimten      

Inwoners 39.094 39.316 39.360 39.512 39.732 

Woonruimten 17.600 17.700 17.800 17.950 18.050 

Financieel      

Prijsniveau (inflatie) 1,50% 1,50% 1,75% 1,75% 1,75% 

Rente-omslagpercentage 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

Rente% kasgeld (3-maands) 0,10% 0,25% 0,50% 1,00% 1,00% 

Rente% lang geld (10-jaars gelijk) 1,00% 1,50% 1,50% 1,75% 2,00% 

Rente% deposito (3-maands) 0,00% 0,15% 0,25% 0,75% 1,00% 

Rente% eigen financierings-      

middelen (Algemene reserve) 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

Belastingen, tarieven en leges 1,50% 1,50% 1,75% 1,75% 1,75% 

Subsidies 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 

Personeel en organisatie      

Loonkostenstijging 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 

Productieve norm-uren per 
formatieplaats per jaar 

1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 

Risico's en weerstandsvermogen 
     

Zekerheidspercentage 80% 80% 80% 80% 80% 

Tabel 4. Samenvatting meerjarige uitgangspunten 

 

 


