Vragen VVD, de heer Fiechter, tijdens politieke markt van 21 mei 2019
Onderwerp: jaarstukken en begrotingen verbonden partijen
Datum: 4 juni 2019
Vragen m.b.t. Openbaar Lichaam Crematoria Twente:
1. Waarom groeien de uitgaven wel vanwege inflatie maar de inkomsten niet?
U

Antwoord
De uitgaven groeien op basis van de door de gemeenten geadviseerde verhogingen voor
prijzen van uitgaven aan derden. Dit is door OLCT overgenomen.
De inkomsten betreffen uitsluitend het dividend dat Crematoria BV aan OLCT uitkeert.
Over het dividendbeleid zijn op 27-02-2014 afspraken gemaakt. Deze houden in dat de
BV de komende jaren een stabiel dividend uitkeert van € 375.000. Dit maakt dat
gemeenten eenvoudig een jaarlijks gelijk dividend kunnen begroten en realiseren. Als er
in de BV meer waarde wordt gecreëerd dan wordt dit aan het vermogen toegevoegd,
waardoor het in principe op een ander tijdstip terug kan vloeien naar gemeenten.
De baten in de BV zijn overigens, naast inflatie, onderhevig aan de landelijke
sterftecijfers, de trend van cremeren t.o.v. andere vormen van lijkverwerking en de
aanwezigheid en kracht van concurrenten in de omgeving. In de begroting van de BV
worden deze elementen meegenomen, maar voor OLCT is nu nog de geldende afspraak
leidend.
U

U

2. Er is een reserve deelnemingen in het Openbaarlichaam. Het crematorium heeft
toch zelf ook een reserve? Is dat niet dubbel? Wat is het nut van deze reserve?
U

Antwoord
In de jaarstukken geeft OLCT volgende toelichting: De reserve deelneming betreft dat
deel van het eigen vermogen dat is vastgelegd in de deelneming Crematoria Twente B.V.
Aanvullende toelichting:
Bij de start van crematoria Twente heeft OLCT van de gemeenten 1,5 miljoen euro
kapitaal overgedragen gekregen. Boekhoudregels bepalen dat hiervoor aan de
passivazijde een reserve deelnemingen moet worden aangehouden. Dit is het eigen
vermogen van OLCT. Deze bijdrage is door OLCT vervolgens overgedragen aan de BV.
Het gevolg daarvan is dat er aan de activazijde een “deelneming” ontstaat. Hiervoor start
OLCT met een balans met daarop alleen een deelneming en de reserve deelneming. In de
jaren daarna worden kosten gemaakt en dividend ontvangen, wat vervolgens wordt
doorbetaald aan gemeenten. Maar de oorspronkelijke deelneming en reserve deelneming
blijven op de balans staan, totdat ofwel de deelneming wordt verkocht, ofwel de
deelneming aan waarde verliest. Dat laatste kan alleen het geval zijn als de BV minder
eigen vermogen heeft dan het oorspronkelijk ter beschikking gestelde kapitaal.
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Voor de administratief onderlegden (in journaalpostvorm, vereenvoudigd):
Gemeenten

OLCT

CT BV

Activiteit
Grootboekrekening
Activa
Passiva
Activa
Passiva
Activa
Passiva
Start onderneming OLCT Bank
1.500.000
Bijdrage crematorium (lasten)
1.500.000
Bank
1.500.000
Reserve deelneming
1.500.000
Werkkapitaal naar CT BV Deelneming in CT BV
1.500.000
Bank
1.500.000
Bank
1.500.000
Geplaatst kapitaal /Eigen vermogen
1.500.000
BV bedrijfsklaar maken
Investering in nieuwbouw
1.000.000
Investering in machines/ovens
200.000
Opstartkosten bedrijf
100.000
Bank
1.300.000
BV in business
Omzet crematies
3.600.000
Kosten crematies
2.000.000
Vaste kosten (personeel, huisv.)
1.200.000
Bank
400.000

