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Afvalstoffen

Geachte voorzitter/leden,

Hierbijsturen wij u ter kennisname de Begroting 2016 en de Jaarrekening 2014 van

de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Deze stichting is gekenmerkt als

verbonden partij en valt daarmee onder het PS-protocol Verbonden Partijen.

Het LMA registreert van de grotere bedrijven op welke wíjze zij zich ontdoen van hun

afval. Deze gegevens worden landelijk gebruikt voor het toezicht op de afvalstromen,

De Begroting 2016 en de Jaarrekening 2014 wijken niet af van de al eerder vastge-

stelde Meerjarenbegroting. Beide zijn conform de meerjarige afspraken over de uit-

voering van de taken tussen de Stichting LMA en Rijkswaterstaat.

Financiering van het LMA vindt thans nog plaats door de twaalf provincies, een situa-
tie die mogelijk na2O16 verandert. Overlegd wordt of het niet beter is de financiering
en het bestuurlijke toezicht plaats te laten vinden door het Ministerie van I en M.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

, secretaris

Bijlagen:

wa.coll
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Begroting  
 
In de volgende tabel zijn weergegeven de begrotingen 2015 en 2016 en de meerjarenraming 2017 t/m 
2019. Tot en met 2016 wordt het LMA bekostigd door de provincies waartoe in het verleden door 
IenM het provinciefonds is opgehoogd. M.i.v. 2017 zal een ander, in overleg tussen IenM, IPO en 
VNG te bepalen, regime gaan gelden.  
 
Begrotingstabel 

 

O mschri jving Begroting Begroting Opmerkingen

2015 2016 2017 2018 2019

Opbrengsten

Provincies

Basisbijdrage aan het LMA 3.264.200 3.295.553 3.327.207 3.359.164 3.359.164 

Korting i.v.m. BTW compensatie

Bezuiniging -816.050 -823.888 -831.802 -839.791 -839.791 

Subtotaal 2.448.150 2.471.665 2.495.405 2.519.373 2.519.373 

Rentebaten en lasten 27.000 27.000 28.000 28.000 28.000 

Totaal  opbrengsten 2.475.150 2.498.665 2.523.405 2.547.373 2.547.373 

Exploitatiekosten

Bestuurs- en toezichtskosten

Directie 65.000 145.200 35.000

AG-LMA 48.000 48.000 48.000

Advies algemeen (incl audits) 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Opdracht RWS

Subtotaal 130.000 210.200 100.000 17.000 17.000

Personeelskosten

Rijkswaterstaat 1.026.171 1.464.038 1.464.038 1.434.3581.434.358 Opdracht RWS

Inhuur Rijkswaterstaat (ICT e.a.) 443.829 Opdracht RWS

Subtotaal 1.470.000 1.464.038 1.464.038 1.434.358 1.434.358

Voorlichting, informatie  

Diverse kosten 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000

Subtotaal 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000

Automatiseringskosten 

Technisch beheer en hosting 418.000 426.000 434.000 442.000 442.000 Opdracht RWS

Wijzigingen / uitbreiding 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Opdracht RWS

Abonnementen, licenties e.d. 65.000 73.000 73.000 73.000 73.000 Opdracht RWS

Overige automatiseringskosten 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Opdracht RWS

Subtotaal 548.000 564.000 572.000 580.000 580.000

Kantoorkosten 

Drukkosten met LMA logo 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000Opdracht RWS

Verzekeringen 3.000 3.000 3.000

Juridische bijstand 14.000 14.000 14.000

Accountants- en advieskosten 31.000 31.000 31.000

Huur vergaderruimtes 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000Opdracht RWS

Diverse kantoorkosten + onvoorzien 20.000 15.000 10.000

Subtotaal 80.000 75.000 70.000 12.000 12.000

2.245.000 2.330.238 2.223.038 2.060.358 2.060.358 

Opbrengsten uit projecten

Vanuit project certificaten 35.000 35.000 35.000 35.000

Vanuit project NHR

Subtotaal 35.000 35.000 35.000 35.000

Eigen projecten (RWS)

I.v.m. AMICE, dienstverlening etc 254.275 422.072 66.967 103.549 92.218 Opdracht RWS

Subtotaal 254.275 422.072 66.967 103.549 92.218

2.499.275 2.787.310 2.325.005 2.198.906 2.187.576 

Exploitatiesaldo -24.125 -288.645 198.400 348.467 359.797 

Meerjarenraming

Totaal  exploitatiekosten 
(excl projecten en overboeking alg 
reserve)

Totaal  exploitatiekosten 
(inclusief projecten en overboeking 
alg reserve)
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TOELICHTING 
 
 

Inleiding en samenvatting  
 
Bestuursbesluit van 2 oktober 2014 (99) is dat de begroting in het vervolg een samenvatting is van de 
vroeger gescheiden documenten Meerjarenbegroting, begroting en jaarwerkplan. Voor 2016 is 
gekozen voor een opzet waarbij de begroting bestaat uit  
- de door de Raad van Toezicht vastgestelde meerjarenbegroting 2014 t/m 2017 
- de samenvatting van het door Rijkswaterstaat opgestelde werkplan 2016 
- een onderdeel met wijzigingen t.o.v. deze meerjarenbegroting ondermeer bestaande uit  

- de verdeling van de exploitatiekosten over Rijkswaterstaat en de Stichting LMA 
- de kredieten die in 2015 zijn verleend; 
- de consequenties die het voorgaande heeft voor de algemene reserve en bestemmingsreserve 

Onderhavige begroting 2016 is de eerste begroting in de nieuwe vorm waarin de financiële gegevens 
m.i.v. 2015 zijn aangepast aan de door het bestuur vastgestelde jaarrekening 2014 en de actuele 
inzichten m.b.t. de structurele exploitatie (incl. projecten). De jaren 2017 t/m 2019 zijn bijgevoegd om 
inzicht te geven in de doorwerking van de bedragen in de jaren dat het LMA niet meer bekostigd 
wordt door de provincies. Bij het opstellen van de begroting 2016 is rekening gehouden met de 
bijdrage van de provincies waar de Raad van Toezicht in haar schriftelijke vergadering van december 
2014 mee heeft ingestemd.  
 
Leeswijzer 
De begroting is samenvattend weergegeven in de begrotingstabel op pagina 1. De hoofdzaken van de 
onderdelen opbrengsten, exploitatiekosten, reserves en risico’s worden toegelicht op de pagina’s 3 t/m 
8. In de bijlagen 1 t/m 4 is een meer gedetailleerde toelichting op de opbrengsten en de 
exploitatiekosten opgenomen.  
 
Samenvatting 
In 2016 nemen de directiekosten toe door een grotere inzet van de directie in het spoor van de transitie 
en het starten van meerdere verkenningen ten behoeve van betaalde dienstverlening, compliance en 
real-time-melden. Met betrekking tot RWS kan gemeld worden dat dat m.i.v. 2016 extern ingehuurde 
medewerkers vervangen zullen zijn door medewerkers van RWS voor het uitvoeren van structurele 
taken.  
 
De resultante van mutaties (structureel en projectmatig) vindt zijn weerslag in de ontwikkeling van de 
algemene reserve en bestemmingsreserve. Voor tegenvallers bij bijvoorbeeld lopende projecten of 
voor nieuwe projecten of onderdelen daarvan is vanwege meevallers een bedrag van € 661.197,- 
beschikbaar. De reserve loopt meer op dan in vorige begrotingen het geval was. Dit biedt verder 
perspectief voor de bekostiging van projecten m.b.t. de omgevingsdiensten.  
 
De risico’s voor 2016 hebben betrekking op AMICE. In 2016 loopt het bestaande contract voor beheer 
en hosting met CGI af. Het is op dit moment is nog niet bekend wat de financiële gevolgen zijn van 
het onderbrengen bij een nieuwe hostingpartner. Daarnaast zal er in 2016 een beveiligingsonderzoek 
worden uitgevoerd op AMICE (BIR-toets). Afhankelijk van de uitkomst heeft dit financiële 
consequenties.  
De overige risico’s hebben betrekking op 2017 of later. Het betreft het niet tijdig realiseren van de 
nieuwe financieringswijze en het niet in de pas lopen van de indexering van de provinciale bijdrage 
met de indexering op de tarieven die RWS in rekening brengt bij de stichting. Deze laatste is allen van 
toepassing op het moment dat de nieuwe financieringswijze gerealiseerd is. 
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Opbrengsten 
 
Basisbijdrage provincies aan het LMA 
In het convenant tussen het Ministerie van IenM en de provincies is de basisbijdrage van de provincies 
aan het LMA vastgelegd op een bedrag van € 2.792.487,- (prijspeil 2005). De basisbijdrage 2014 is in 
bijlage 1 van de Meerjarenbegroting 2014 t/m 2017 bepaald uitgaande van de indexering volgens de 
september circulaire 2013 van het provinciefonds. Voor de jaren na 2014 is de index voorlopig 
berekend als het gemiddelde van de voorgaande 5 jaren.  
 
Korting in verband met BTW compensatie 
De in het convenant genoemde bijdrage van € 2.792.487,- (prijspeil 2005) is berekend uitgaande van 
de situatie dat het LMA haar uitvoerende taak heeft uitbesteed aan een organisatie die BTW in 
rekening brengt. Omdat het LMA zelf geen BTW kan terugvragen wordt die teruggevorderd bij de 
provincies via het BTW compensatiefonds (BCF). De werkelijke kosten van de provincies komen 
derhalve overeen met genoemde bijdrage verminderd met de terug te vragen BTW.  
RWS heeft besloten m.i.v. 2014 wel BTW in rekening te brengen waardoor de eerdere situatie weer 
hersteld is en waarbij geen sprake meer is van korting op de provinciale bijdrage en de bijdrage vanuit 
de provincies weer op het oude niveau is teruggebracht (behoudens de indexering en het hierna 
genoemde m.b.t. de bezuiniging). E.e.a. is aan de RvT voorgelegd die hiermee heeft ingestemd.  
 
Bezuiniging 
De in vorige begrotingen aangegeven bezuiniging op de provinciale basisbijdrage oplopend tot 25% 
voor 2013 en volgende jaren, waar het ministerie van IenM in november 2011 mee heeft ingestemd, is 
inmiddels gerealiseerd. Bij de realisatie van de daaraan gekoppelde maatregelen speelt het LMA in op 
zich voordoende ontwikkelingen en inzichten. Tot op heden is alleen sprake van uitstel van enkele 
maatregelen en niet van afstel (zie de volgende paragraaf “Exploitatiekosten”). 
 
Herberekende bijdrage 
De basisbijdrage verminderd met de bezuiniging leidt tot een herberekende bijdrage van de provincies 
voor 2015 en 2016 die per afzonderlijke provincie is weergegeven in bijlage 1. M.i.v. 2017 zal de 
bijdrage naar verwachting (ook) door anderen dan de provincies worden verleend. Overleg daarover 
met IenM, VNG/gemeenten en IPO/provincies is gaande.  
 
Rentebaten en -lasten 
De rente inkomsten voor 2016 e.v. jaren zijn gebaseerd op een globaal berekende kaspositie van het 
LMA de komende jaren tegen een rente van afgerond 1%. 
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Exploitatiekosten  
 
 
De exploitatiekosten zijn weergegeven in de begrotingstabel waarbij in de laatste kolom is aangegeven 
welke exploitatiekosten behoren tot de opdracht aan Rijkswaterstaat. De in de begrotingstabel 
genoemde posten worden op hoofdlijn hierna toegelicht. De details zijn uitgewerkt in de volgende 
bijlagen: 
Bijlage 2:  Toelichting exploitatiekosten (excl. project- en personeelskosten); 
Bijlage 3:  Toelichting personeelskosten; 
Bijlage 4:  Toelichting projectkosten; 
 
Exploitatiekosten  
Met ingang van 1 januari 2014 heeft de Stichting LMA t/m 2016 verzocht aan  RWS voor het met een 
grote mate van zelfstandigheid uitvoeren van de LMA taken. Per 1 januari 2015 is een volgende stap 
gezet naar de beoogde situatie in 2017 (RWS aangewezen als landelijke meldinstantie). E.e.a. is verder 
uitgewerkt in bijlage 2 (toelichting exploitatiekosten excl. project- en personeelskosten) en in bijlage 3 
(toelichting personeelskosten).  
Per saldo nemen de exploitatiekosten (excl. personeelskosten en excl. projecten) in 2016 toe van 
€775.000,- (volgens begroting 2015) tot € 866.000,- volgens onderhavige begroting 2016. Het verschil 
van € 91.000,- wordt veroorzaakt door de toename van de directiekosten en omdat m.i.v. 2016 de 
besparing van het afschaffen van certificaten (€ 35.000,-) geboekt worden. 
 
Personeelskosten 
De personeelskosten die Rijkswaterstaat in rekening brengt zijn gebaseerd op de inzet van de RWS 
medewerkers en de tarifering op basis van de “Handleiding Overheidstarieven 2016”. Per saldo dalen 
de personeelskosten in 2016 licht t.o.v. de begroting 2015, van €1.470.000,- tot €1.464.000,-. Echter 
de inzet van RWS neemt met ca. 1.000 uur toe. Dat de personeelskosten min of meer gelijk blijven is 
mede een gevolg van de vervanging van ingehuurde medewerkers door medewerkers van RWS. 
 
Projectkosten 
De kosten voor projecten in de begroting 2016 nemen toe in vergelijking tot de raming uit de 
begroting 2015. Oorzaak hiervan is het doorschuiven van de voorzieningen voor projecten zoals 
‘Europese aanbesteding AMICE en transitie’. 
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Algemene reserve en bestemmingsreserve 
 
M.b.t. de reserve wordt onderscheid gemaakt in de algemene reserve en de bestemmingsreserve die 
hierna worden toegelicht.  
 
Algemene reserve 
De algemene reserve is bedoeld voor enerzijds de opvang van calamiteiten, eventueel toekomstig 
negatief exploitatieresultaat en onverwachte ontwikkelingen en voor de bouw van een nieuw 
meldsysteem (opvolger van AMICE). Voor dat laatste was een bedrag gereserveerd van € 2.640.000,-. 
Tijdens de bestuursvergadering van 5 april 2012 is besloten niet meer uit te gaan van een nieuw 
meldsysteem maar het huidige AMICE systeem up-to-date te houden. Zodra een nieuw AMICE 
project of de verhoging van een bestaand AMICE project in de begroting wordt vrijgegeven door het 
bestuur, worden de daarvoor benodigde bedragen uit de algemene reserve overgeheveld naar de 
bestemmingsreserve ten laste van de reservering ‘up-to-date houden AMICE’. Aan deze 
overgehevelde bedragen wordt evenals voorgaande jaren de voorwaarde verbonden dat ze alleen voor 
het beoogde doel (AMICE) ingezet zullen worden. Indien dus besparingen bereikt worden ten gevolge 
van de gerealiseerde AMICE projecten worden die teruggeboekt naar de algemene reserve. 
De samenstelling van en ontwikkeling in deze reserve is weergegeven in navolgende tabel. 
 
Tabel algemene reserve 

 
 
Met betrekking tot de bovenstaande tabel kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt: 
- verstrekte kredieten in 2015 worden zichtbaar na verwerking jaarrekening 2015 en in begroting 

2017. 
- afgesloten projecten in 2015 worden zichtbaar na verwerking jaarrekening 2015 en in begroting 

2017. 

Opvang calamiteiten e.d. 
Een bedrag van € 553.056,- is bestemd voor de opvang van calamiteiten, onverwachte toekomstige 
negatieve exploitatieresultaten en onverwachte ontwikkelingen.  
 
Up-to-date houden van AMICE, overheveling naar bestemmingsreserve en opbrengsten uit projecten 
M.i.v. 2016 wordt voor het project ‘Alternatief certificaten’ de opbrengst, € 35.000,-  geboekt en 
gevoegd bij de reservering ‘up-to-date houden AMICE’. In tegenstelling tot eerder aangegeven worden 
de opbrengsten uit het project ‘NHR’ niet meer geboekt. In de afsluitende rapportage van de 
analysefase van dit project is geconcludeerd dat voortzetting van het project om verschillende redenen 
niet verstandig is (wettelijke verplichtingen, businesscase, nieuwe leverancier) Daarom heeft het 
bestuur in november 2015 besloten de uitvoering hiervan op te schorten totdat de aansluiting op NHR 
wettelijk verplicht word, 2021, of eerder indien het LMA wordt aangewezen om aan te sluiten. 
 
Saldo algemene reserve cumulatief 
Het saldo algemene reserve cumulatief verminderd met de reserve voor opvang calamiteiten bereikt in 
2015 zijn laagste niveau, € 424.390, - en neemt daarna jaarlijks toe. Dit (jaarlijks toenemende) saldo 
kan benut worden voor de doeleinden die eerder zijn genoemd. 
  
  

Tabel Algemene reserve Jaarrekening 

stand per 

Prognose

31-12-2014 2015 2016 2017 2018 2019

Algemene reserve

T.b.v. opvang calamiteiten 553.056
T.b.v. up to date houden AMICE 424.390
Overheveling naar / van bestemmingsreserve
Opbrengsten uit projecten

I.v.m. project NHR (geen abonnement meer op koppelsoftware HI
I.v.m. project alternatief certificaten 35.000 35.000 35.000 35.000

Jaarsaldo 0 35.000 35.000 35.000 35.000

Saldo Algemene reserve cumulatief 977.446 977.446 1.012.446 1.047.446 1.082.446 1.117.446

Financiële ontwikkeling
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Bestemmingsreserve 
De bestemmingsreserve is bedoeld voor enerzijds projecten voor het up-to-date houden van AMICE 
en anderzijds voor het opvangen van eventuele tekorten in de exploitatie vooral ten gevolge van 
bijzondere projecten en activiteiten in het kader van verdere implementatie en optimalisering van het 
gebruik van het nieuwe meldsysteem, zoals dat sinds 2005 benut wordt. Voorkomen dient te worden 
dat de bestemmingsreserve negatief wordt. Doet die situatie zich desondanks voor dan kan alsnog 
teruggevallen worden op de algemene reserve.  
 
Tabel bestemmingsreserve 

 
 
Met betrekking tot bovenstaande tabel moet opgemerkt worden: 
- beschikbaar Krediet per 1-1-2015 volledig onder prognose 2015 geplaatst. 
- verstrekte kredieten in 2015 worden zichtbaar na verwerking jaarrekening 2015 en in begroting 

2017. 
- afgesloten projecten in 2015 worden zichtbaar na verwerking jaarrekening 2015 en in begroting 

2017. 

Bestemmingsreserve 
Onder bestemmingsreserve staan twee onderdelen genoemd.  
- de reserve per 31/12/2014 (€ 719.692,-) zoals opgenomen in de jaarrekening 2014, voor 

toekomstige genoemde projecten en voor het opvangen van een tekort in de exploitatie;  
- de reserve per 31/12/2014 (€ 646.491,-) voor door het bestuur toegekende projecten zoals 

opgenomen in de jaarrekening 2014; 
 
Jaarlijkse opbrengsten en exploitatiekosten 
De jaarlijkse opbrengsten en exploitatiekosten (excl. projecten) komen overeen met de bedragen 
opgenomen in de begrotingstabel op pagina 1. 
 
Opbrengsten uit projecten en projecten 
Genoemde opbrengsten uit project zijn een resultaat van het afronden van het project ‘Alternatief 
certificaten’. De besparingen worden vanaf 2016 gerealiseerd. Dit in tegenstelling tot de eerder 
geraamde besparing van het project ‘NHR’. Hiervan heeft het bestuur in november 2015 besloten de 
uitvoering hiervan op te schorten totdat de aansluiting op NHR wettelijk verplicht word, 2021, of 
eerder indien het LMA wordt aangewezen om aan te sluiten.  
De projecten komen overeen met de bedragen die zijn opgenomen in respectievelijk de tabel AMICE 
projecten en de tabel algemene projecten in bijlage 4 “Toelichting projecten”.  
 
Saldo bestemmingsreserve cumulatief als resultante van exploitatietekort / overschot  
Uit de tabel blijkt dat voor alle jaren het cumulatieve saldo positief is met voor 2016 als laagste een 
bedrag van € 661.197,-. Dit positieve saldo kan op de gebruikelijke wijze ingezet worden om tekorten 
op te vangen of algemene projecten uit te financieren. Als uitgangspunt geldt daarbij dat het 
cumulatieve saldo nimmer negatief mag worden. Met andere woorden: voor tegenvallers c.q. voor 

Tabel bestemmingsreserve Jaarrekening 

stand per

Prognose

31-12-2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bestemmingsreserve

Beschikbaar voor toekomstige projecten en exploitatie 719.692
Beschikbaar voor toegekende projecten 646.491

Jaarlijkse opbrengsten 2.475.150 2.498.665 2.523.405 2.547.373 2.547.373
Exploitatiekosten (excl projecten en excl overboeking naar algemene reserve) -2.245.000 -2.330.238 -2.223.038 -2.060.358 -2.060.358 
Opbrengsten uit projecten (overboeking naar algemene reserve)

I.v.m. project NHR (geen abonnement meer op koppelsoftware 0 0 0 0
I.v.m. project certificaten -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 

Projecten

Europese aanbesteding AMICE / Transitie beheer en hosting AMICE -250.000 0 0 0
Inspectieview Milieu -115.000 0 0 0
Up-to-date houden AMIE (t/m 2021) -57.072 -31.967 -103.549 -92.218 
Migratie BBR naar NHR 0 0 0 0
Kwaliteitshandboek en werkvoorschriften 0 -35.000 0 0

Exploitatie overschot / tekort (-) -416.341 -288.645 198.400 348.467 359.797
Saldo Bestemmingsreserve cumulatief 1.366.183 949.842 661.197 859.598 1.208.064 1.567.862

Financiële ontwikkeling
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wenselijke nog te prioriteren algemene projecten is er op basis van deze cijfers t/m 2016 nog een 
financiële ruimte van € 661.197,-. 
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Risico’s  
 
Op basis van de huidige inzichten wordt uitgegaan van de hierna genoemde en toegelichte risico’s die 
aanzienlijke financiële consequenties kunnen hebben. 
 
Toekomstige financiering LMA functie 
Het ministerie van IenM, het IPO en de VNG zijn in 2013 niet tot een structurele overeenstemming 
gekomen over met name de financieringswijze van de toekomstige LMA-functie. Inmiddels zijn in 
2015 de gesprekken weer opgepakt en worden er afspraken tussen IenM, IPO en VNG uitgewerkt. Dit 
moet in 2016 resulteren in een overeenkomst. De doorlooptijd van het traject vormt een risico om 
tijdig de uitwerking te implementeren. Dit zal geen effect hebben op de begroting van 2016 maar wel 
op die van 2017 en die daarna. 
 
Tarifering Rijkswaterstaat m.b.t. de uitvoering van de LMA-functie 
De opbrengst van het LMA is afkomstig van de provincies en wordt in principe jaarlijks bijgesteld met 
de indexatie van het provinciefonds. De tarifering van RWS sluit aan bij de “Handleiding 
Overheidstarieven”. Deze tarifering loopt niet altijd in de pas met de indexatie van het provinciefonds. 
Op het moment dat een hogere tarifering niet opgevangen kan worden binnen de begroting moeten de 
stichting en RWS in overleg treden. 
 
Technisch beheer en hosting AMICE 
Het technisch beheer en de hosting van AMICE zijn uitbesteed aan CGI (voorheen Logica). Het 
bestaande contract loopt af in het voorjaar van 2016, voor de transitie is ook een voorziening 
opgenomen. Onduidelijk is welke consequenties het nieuwe contract zal hebben. Vooralsnog is er in 
de begroting 2016 van uitgegaan dat de kosten gelijk blijven. 
 
Toetsing AMICE aan BIR 
Alle applicaties bij de rijksoverheid moeten voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst 
(BIR). Deze schrijft het basisniveau voor informatiebeveiliging bij de Rijksoverheid voor. Het BIR 
zorgt voor één heldere set afspraken zodat het juiste beveiligingsniveau (vertrouwelijkheid, integriteit 
en beschikbaarheid) wordt gehanteerd. 
Nu eigenaarschap van AMICE door de stichting is overgedragen aan RWS zal ook AMICE worden 
onderworpen aan een BIR-toets. Hier komen mogelijk maatregelen uit voort die geïmplementeerd 
moeten worden. Of en welke consequenties deze maatregelen hebben voor de kosten is nog niet 
bekend. 
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Bijlage 1 Bijdrage 2015 en 2016 van de afzonderlijke provincies 
 
 
 

 
 



 

 10

Bijlage 2 Toelichting exploitatiekosten (exclusief project- en personeelskosten) 
 
 
In het navolgende worden de diverse exploitatieposten in de begrotingstabel toegelicht.  
 
Bestuurs- en toezichtskosten 
 
Ad Directiekosten 
In 2015 is een nieuwe weg ingeslagen met de stichting. Onder leiding van een nieuw benoemde 
directeur wordt de positionering van het LMA ten opzichte van de omgevingsdiensten krachtig 
vormgegeven. In 2016 zal de inzet van de directeur en de extra inzet voor positionering en 
verkenningen worden geïntensiveerd wat leidt tot een ophoging tot €145.200,-. Naast de gebruikelijke 
taken als directeur en de eerder genoemde extra inzet voor de positionering zal hij ook verkenningen 
laten uitvoeren met betrekking tot betaalde dienstverlening, compliance en real-time-melden. 
Daarnaast zal hij erop moeten toezien dat de nieuwe koers die is ingezet geborgd zal worden zodat de 
continuïteit na de liquidatie van de stichting niet in gevaar komt. De gemiddelde inzet over 2016 zal 
daarmee uitkomen op 2 - 3 dagen per week. 
 
Ad AG-LMA 
Dit is een post bestemd voor de dekking van de kosten van de leden van de Adviesgroep LMA (AG-
LMA) die afkomstig zijn vanuit de omgevingsdiensten. 
 
Ad Advies algemeen 
Dit bedrag is bedoeld voor het verrichten van klanttevredenheidsonderzoek en audits. Voor 2016 is 
voorzien in een klanttevredenheidsonderzoek èn een benchmark.  
 
Personeelskosten 
Daarvoor zij verwezen naar bijlage 3 “Toelichting personeelskosten”. 
   
Opbrengsten uit projecten 
Vanuit de algemene reserve, die voor een groot deel bedoeld is voor het up-to-date houden van 
AMICE, worden investeringen voor projecten bekostigd. Een deel van die projecten (“Certificaten”) 
leidt tot structurele besparingen of opbrengsten (minder personeelsinzet, minder licenties e.d.). Om die 
weer terug te laten vloeien naar de algemene reserve zijn deze opbrengsten voorlopig als kostenpost in 
de begrotingstabel opgevoerd.  
De besparingen door het project ‘Alternatief certificaten’ worden vanaf 2016 gerealiseerd. Dit in 
tegenstelling tot de eerder geraamde besparing van het project ‘NHR’. In de afsluitende rapportage 
van de analysefase van het project ‘NHR’ is geconcludeerd dat voortzetting van het project om 
verschillende redenen niet verstandig is (wettelijke verplichtingen, businesscase, nieuwe leverancier) 
Daarom heeft het bestuur in november 2015 besloten de uitvoering hiervan op te schorten totdat de 
aansluiting op NHR wettelijk verplicht word, 2021, of eerder indien het LMA wordt aangewezen om 
aan te sluiten.  
 
Voorlichting en informatie 
Bij deze post gaat het om drukkosten voor brochures, voor stands op symposia e.d. Voorlopig is 
aangenomen dat deze post de komende jaren constant blijft op een bedrag van € 17.000,- / jaar.  
 
Automatiseringskosten 
 
Ad Technisch beheer en hosting 
Het technisch beheer en de hosting van AMICE zijn uitbesteed aan CGI (voorheen Logica). M.i.v. 1 
januari 2014 wordt CGI aangestuurd door Rijkswaterstaat. Het bestaande contract loopt af in 2016, 
voor de aanbesteding is ook een voorziening opgenomen. Onduidelijk is welke consequenties het 
nieuwe contract zal hebben. Vooralsnog is er in de begroting 2016 van uitgegaan dat de kosten gelijk 
blijven. 
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Ad Wijziging / uitbreiding (CGI) 
Deze post is bedoeld voor adaptief en correctief onderhoud van het meldsysteem AMICE en is de 
komende jaren constant gehouden. 
 
Ad Abonnementen, licenties 
Deze kosten worden gemaakt voor:  
- de aansluiting op diginetwerk wat in de plaats is gekomen van het eerdere Gemnet (ca. €16.000,-); 
- de abonnementskosten voor een jaarlijkse postcodetabel (ca. € 1.700,-); 
- de licentie op software die het gebruik van de website meet (ca. € 300,-). 
- de licentie op koppelsoftware voor het uniek identificeren van bedrijven. In tegenstelling tot 

eerdere ramingen waarin deze post voor 2016 en verder wegviel zal door het opschorten van de 
realisatie van het project ‘NHR’ er een nieuwe licentie op deze software genomen moeten worden. 
Voor 2016 wordt uitgegaan van een bedrag van € 55.000,- . 
 

Kantoorkosten 
 
Ad drukkosten met LMA logo 
Aangezien RWS voorlopig nog blijft werken met het merk “LMA”, dienen deze kosten voor het 
drukken van briefpapier, enveloppen e.d. ook in 2016 gehandhaafd te blijven.  
 
Ad verzekeringen 
De Stichting LMA heeft momenteel een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Er is vanuit gegaan dat beide verzekeringen blijven 
voortbestaan tot in 2017, waarvoor in 2016 nog premie betaald wordt.  
 
Ad Juridische bijstand 
Voorlopig worden de tot op heden geraamde bedragen voor juridische kosten voor 2016 en 2017 
hetzelfde gehouden in verband met zich wellicht nog voordoende kwesties en liquidatie stichting in 
2017, waar juridisch advies gewenst is.  
 
Ad Accountants- en advieskosten 
Deze kosten die hetzelfde zijn gehouden als voorgaande jaren worden t/m 2017 nog gemaakt. In 2017 
staan de kosten mede in het licht van de liquidatie van de Stichting.  
 
Ad Huur vergaderruimte 
M.i.v. 2015 kan het LMA voor het vergaderen niet automatisch meer een beroep doen op de 
vergaderfaciliteiten bij RWS in Utrecht bij het Centraal Station en moet commerciële vergaderruimte 
worden ingehuurd door RWS. Voor de diverse overleggen met vooral medewerkers van 
omgevingsdiensten is het namelijk gewenst Utrecht als centrale vergaderlocatie aan te houden.   
 
Ad Diverse kantoorkosten 
Deze kosten zijn in 2016 ongeveer hetzelfde gehouden als in 2015 en dienen voor wat kleinere posten 
als externe kopieerkosten, uittreksels van de KvK . Het overgrote deel is bestemd voor “onvoorzien”. 
 
Eigen projecten  
Daarvoor zij verwezen naar bijlage 4 “Toelichting projectkosten”. 
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Bijlage 3: Toelichting personeelskosten 
 
In onderstaande tabel zijn opgenomen de kosten voor personeel in dienst van RWS (1) en door RWS 
van derden gecontracteerd (2). De huidige omvang van deze post is de resultante van een aantal 
afspraken uit het verleden en een aantal voorstellen voor 2015 e.v. De bedragen ad 1 zijn geïndiceerd 
zoals geformuleerd op pagina 3 bij “Basisbijdrage provincies aan het LMA”  terwijl voor de bedragen 
ad 2 een index van jaarlijks 2% is gehanteerd. 
 
Tabel personeelskosten  

 
 
De posten in de tabel genummerd 1 t/m 5 worden als volgt toegelicht: 
Ad 1. Personeelskosten zoals overeengekomen in 2005 
Voor 2005 werd de uitvoering van de LMA taak uitbesteed aan een particulier bureau. M.i.v. 2005 is 
overgegaan tot uitbesteding in het publieke domein en wel aan eerst Agentschap NL, het agentschap 
waaraan ook het toenmalig VROM verwante uitvoerende taken had ondergebracht. In de tabel is 
uitgaande van het toenmalige contract met Agentschap NL voor 2005 de raming aangegeven van de 
personeelskosten voor de lange termijn (prijspeil 2005).  
 
Ad 2. Mutaties t/m 2011 
Behalve de inflatiecorrectie (volgens de indexen van de opvolgende circulaires van het 
provinciefonds) op de in 2005 geraamde stabiele situatie (2a), zijn hier de personeelskosten genoemd 
die inspelen op de na 2005 gebleken situatie te weten: 
- 2b. het falen van de identificatie van bedrijven middels het Basis Bedrijven Register, waardoor 

een eigen identificatiesysteem moest worden ingericht; 
- 2c. de aanvankelijk te gering geraamde ICT capaciteit mede in relatie tot het vorige punt 2b. 

Omschrijving soort personeelskosten Contract 2016 2017 2018

2005

1. Personeelskosten zoals overeengekomen in 2015

a Structurele stabiele situatie (pp2005) 1.134.072 1.134.072   1.134.072   1.134.072   
b Aanloopkosten (2005) 222.619    

c Opvang piekbelasting (2005) 351.000    

d Subtotaal (excl. Inflatiecorrectie) 1.707.691 1.134.072   1.134.072   1.134.072   

2. Mutaties t/m 2011

a Inflatiecorrectie provinciefonds 204.303      217.158      230.136      
b Personeelskosten ivm identificatie bedrijven (miv 2008) 65.678        66.309        66.946        
c Personeelskosten ICT derden (miv 2008) 99.470        101.459      103.489      

d Subtotaal zoals overeengekomen vóór bezuinigingsoperatie 369.451      384.926      400.571      

3. Mutaties ivm bezuinigingen 2012

a Aangepaste procedure verwerkersummers (miv 2012) -3.117         -3.147         -3.177         
b Schriftelijk melden niet meer toegestaan (miv 2018 ipv 2016)
c Elektronisch muteren door melders (miv 2013) -8.312         -8.392         -8.472         
d Aangepaste procedure accounts en certificaten (miv 2015 ipv 2014) -35.336       -35.676       -36.018       
e Inlevering flexibiliteit om in te spelen op tegenvallers (miv 2012) -89.353       -90.211       -91.078       
f Beperking inhuur Logica (miv 2014) -67.626       -68.979       -70.358       
g Algemene bezuiniging verspreid over diverse posten (miv 2012) -51.950       -52.449       -52.952       

h Subtotaal incl. (aangepaste0 bezuiniging -255.694     -258.854     -262.055     

4. Mutaties m.i.v. 2012

a Personeelskosten i.v.m. RUD's e.a. (miv 2012) 51.950        52.449        52.952        
b ICT coordinator (miv 2015) 83.232        84.897        86.595        
c Uitbreidng taak RWS )miv 2015) 20.192        20.386        20.582        
d Besparing (nader te benoemen door RWS miv 2016) -              -20.386       -20.582       
e Geen toerekeing hoofd UO-LMA (miv 2015) -89.855       -90.718       -91.589       
f Inhuur meldkamer obv werkelijke kosten (miv 2015) -67.644       -68.293       -68.949       

g Subtotaal -2.125         -21.665       -20.991       

5. Correctie i.v.m. BTW vrij maken + aansluiting op werkplan

a Mitatie i.v.m. btw 2c, 3f, 4b, 4e en 4f -19.972       -20.371       -20.779       
b Mutatie ivm btw overhead RWS + afronding -31.474       -31.802       -32.135       

c Subtotaal -51.446       -52.173       -52.914       

6. Totaal (ex. BTW) 1.194.258   1.186.306   1.198.683   

7. BTW (21%) 250.794      249.124      251.723      

8. Totaal begroot 1.707.691 1.445.052 1.435.430 1.450.406 
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Ad 3. Mutaties i.v.m. bezuinigingen 2012  
Op de bezuinigingen is uitgebreid ingegaan in de meerjarenbegroting 2012 t/m 2016. In totaal kon 
door de bezuinigingen de provinciale bijdrage met 25% verlaagd worden. Het aandeel van de 
personeelskosten daarin is als aangegeven, verdeeld over de posten 3a t/m 3g.  
Voor de post 3.b kan worden aangegeven dat schriftelijk melden nog is toegestaan en dat dit op z’n 
vroegst pas na 2018 kan worden afgeschaft. Het afschaffen van het schriftelijk melden vereist 
aanpassing van de Algemene Wet Bestuursrecht. IenM acht dit niet haalbaar voor een relatief kleine 
aanpassing met een beperkt effect voor LMA. Alternatief ligt in ontmoediging van het schriftelijk 
melden. Op dit moment wordt ca. 0,5% van de meldingen nog schriftelijk gedaan. 
 
Ad 4. Mutaties m.i.v. 2012  
De genoemde extra personele kosten spelen in op: 
- 4a. de realisatie van 29 omgevingsdiensten; 
- 4b. het onder contract brengen bij Rijkswaterstaat van de ICT coördinator, waardoor deze post in 

de begroting m.i.v. 2015 verschoven is van “bestuurskosten” naar “personeelskosten”; 
- 4c. de taakuitbreiding van de uitvoeringsorganisatie van Rijkswaterstaat zoals weergegeven op 

pagina 10 “ad directiekosten”;  
- 4d. nader door RWS te bepalen mogelijkheden om te besparen op uren. Vooralsnog was uitgegaan 

van een zelfde besparing als overeenkomt met de extra uren bij punt 4c. Echter, de wisseling 
binnen de directie van de stichting zorgt juist voor een zwaarder beroep op RWS. Dit zal echter na 
2016 wegvallen; 

- 4e,f houden verband met het feit dat Rijkswaterstaat m.i.v. 2015 de “Handleiding 
Overheidstarieven” hanteert, wat voor het LMA gunstig uitpakt.  

 
Ad 5.Correctie in verband met het BTW vrij maken + aansluiting op werkplan 
De in de tabel voor het personeel van Rijkswaterstaat opgenomen bedragen zijn inclusief een gering 
percentage BTW ten gevolge van met name de BTW op een deel van de overhead (huisvesting, 
kantoorautomatisering). Dit aandeel in niet goed op een eenvoudige wijze te bepalen. Daarnaast zijn in 
de tabel posten opgenomen (2c, 3f, 4b) waar de volle 21% BTW voor berekend is omdat het gaat om 
personeel dat van derden wordt ingehuurd. Om een begroting 2015 ex BTW te krijgen, is bij: 
- 5a de 21% BTW van de posten 2c, 3f en 4b in mindering gebracht door de som van deze posten te 

vermenigvuldigen met -0,21/1,21;  
- 5b de onbekende BTW en de correctie om exact aan te sluiten bij het werkplan 2015 

samengevoegd en in mindering gebracht. Het gaat om een vermindering van 2,66% voor 2015. Dit 
laatste percentage is eveneens gehanteerd voor de jaren na 2015.  

 
In de volgende tabel zijn de structurele taken en kosten voor 2016 gedetailleerd weergegeven en 
daarna toegelicht. 
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Tabel met structurele taken en kosten RWS 2016 

 

Activiteit

uren euros uren euros

Structurele normgerelateerde activiteiten

Activiteiten Meldkameregistratie 1.616                   94.574                 2.016                   143.866               

·          Bedrijfsnummers 31                        1.716                   32                        2.104                   

·          Verwerkernummers 220                      17.710                1.000                   77.700                

·          Schriftelijke meldingen 665                      36.416                750                      48.750                

·          Accounts/certificaten 700                      38.732                234                      15.312                

Activiteiten Basisregistratie 100                        5.540                     74                          4.882                     

Helpdesk 1.440                     98.628                   950                        76.780                   

Subtotaal 3.156                   198.741               3.040                   225.528               

Structurele niet-normgerelateerde activiteiten

Coördinatie meldkamer 350                        38.150                   400                        40.000                   

Intrekken toegangsaccounts/certificaten 50                          2.770                     100                        6.800                     

Maatwerkrapportages 1.500                     136.950                 1.680                     150.920                 

Beheer websites 64                          5.376                     64                          5.632                     

Rappelleren 168                        12.120                   120                        7.800                     

Functioneel Beheer AMICE 1.698                     164.354                 2.741                     261.048                 

Datakwaliteitsmanagement 1.600                     118.150                 1.200                     96.050                   

Coördinatie ICT 350                        44.468                   350                        40.250                   

ICT diverse werkzaamheden 200                        25.410                   200                        22.100                   

Controle op informatiebeveiliging 32                          5.150                     80                          7.940                     

Overleg 1.400                     144.506                 950                        94.352                   

Management en voortgangsrapportages 1.383                     145.057                 1.848                     114.920                 

Strucureel beleidsondersteuning 924                        107.222                 300                        30.400                   

Communicatie en voorlichting 1.086                     110.574                 2.100                     206.210                 

Secretariële ondersteuning - - -                        -                        

Actualiseren meerjarenbeleidsplan - - -                        -                        

Begeleiding klanttevredenheidsonderzoek 60                          6.540                     40                          4.240                     

Begeleiding Benchmark 60                          6.540                     80                          7.680                     

Projectencoördinatie 400                        64.372                   -                        -                        

Subtotaal 11.325                 1.137.707           12.253                 1.096.342           

Staven

Intake Helpdesk 300                        27.000                   675                        64.800                   

Juridische Zaken -                        -                        

Communicatie 200                        18.000                   275                        26.400                   

Advies & Media 200                        16.800                   

                                 Subtotaal 700                       61.800                 950                       91.200                 

Nieuwe taken m.i.v. 2014

Strategisch en tactisch ICT-advies 176                        24.490                   176                        19.448                   

Bewaken visie en doel AMICE 16                          2.226                     16                          1.840                     

Service Management CGI 96                          13.358                   -                        -                        

Werkgroep AMICE 64                          8.906                     -                        -                        

Deelname LAT 24                          3.340                     -                        -                        

Softwareleveranciersoverleg 16                          2.226                     -                        -                        

Werkoverleg stichting 40                          5.566                     80                          8.480                     

Notulist Rvt, Bestuur en adviesgroep 80                          11.132                   200                        21.200                   

                                 Subtotaal 512                       71.245                 472                       50.968                 

TOTAAL 15.693                 1.469.493           16.715                 1.464.038           

Werkplan 2016Werkplan 2015
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Toelichting op verschillen in structurele taken en kosten van 2016 t.o.v. 2015 
 
1. De verschillen in begroting 2016 t.o.v. 2015 kennen voor een belangrijk deel twee oorzaken: 

a. In 2016 is alle inhuur vervangen door RWS-medewerkers. 
b. Als eerste effect van het project ‘Transitie LMA 2017’ voor de positionering van het 

LMA t.o.v. de omgevingsdiensten is er een belangrijk accent gelegd op relatiebeheer naar 
de omgevingsdiensten toe. 

2. Verwerkersnummers, in het kader van de ‘Routekaart LMA’ zullen er bij veel omgevingsdiensten 
activiteiten plaatsvinden om het aantal MPI’s dat nog niet in beeld is boven water te krijgen. Dit 
zal zorgen voor een groter dan normaal aantal verwerkersnummeraanvragen. Daarnaast blijkt dat 
met de komst van de omgevingsdiensten het kennisniveau niet is toegenomen wat om extra 
inspanning van de kant van het LMA vraagt. 

3. We verwachten een lichte toename van het aantal schriftelijke meldingen enerzijds door een 
toename van het aantal MPI, anderzijds door de invoering van eHerkenning waardoor niet 
iedereen een account voor AMICE aanvraagt. 

4. Een duidelijke afname voor het aantal accountaanvragen door de afschaffing van certificaten. 
5. Afname van het aantal helpdeskvragen door enerzijds de afschaffing van certificaten en anderzijds 

de beantwoording van eenvoudige vragen door Informatiepunt WVL. 
6. De toename van de het aantal uur voor de ‘Maatwerkrapportages’ komt op conto van het project 

‘Transitie LMA 2017’. 
7. Toename van de te besteden tijd voor ‘Functioneel beheer AMICE’ komt door de inpassing in de 

IV-keten van RWS. Waarschijnlijk wordt deze toename in mindering gebracht op de post 
‘Automatiseringskosten’ in de begroting. Taken die op dit moment door CGI worden uitgevoerd 
komen binnen RWS te liggen op het moment dat RWS AMICE onderbrengt in zijn eigen IV-
structuur. 

8. Afname van het aantal uren kwaliteitsmanagement komt door een verschuiving van accenten. 
Door het niet doorgaan van het project ‘NHR’ zal deze post substantieel blijven. 

9. De post ‘Overleg’ is substantieel teruggebracht. 
10. Voor de post ‘Operationeel management’ nemen het aantal uren toe maar de kosten af. Dit doordat 

activiteiten anders worden ingevuld in 2016. 
11. Afname van de post ‘Beleidsondersteuning’ komt door de verminderde vraag vanuit de 

omgevingsdiensten en het ministerie.. 
12. Toename van ‘Communicatie en voorlichting’ komt door de nadruk die al gelegd wordt op 

relatiemanagement. 
13. Verdwijnen van de post ‘Project coördinatie’ komt door het aflopen van de grote projecten. 
14. Toename van de inzet van ‘Intake’ komt omdat ze vragen gaan beantwoorden. Het betreffen 

eenvoudige vragen die in eerste instantie overlap vertonen met vragen die voor andere helpdesks 
binnenkomen, zoals over eHerkenning. 

15. De uren voor Service Management CGI, Werkgroep AMICE, Deelname LAT, 
Softwareleveranciersoverleg komen te vervallen omdat taken worden overgenomen door of andere 
diensten binnen RWS of worden uitgevoerd door andere personen binnen de afdeling. 

 



 

 16

Bijlage 4 Toelichting projectkosten 
 
 
De volgende tabel geeft een volledig overzicht van de projecten. De kolommen worden na de tabel 
toegelicht.  
 
Overall projectentabel  

 
 
NB: Het project aanpassingen AMICE i.v.m. e-Inspectie (Inspectieview) is als onontkoombaar gekwalificeerd uitgaande van wetgeving die 
aansluiting verplicht gaat stellen. Zo lang die wetgeving er niet is, dient het als een te prioriteren AMICE project beschouwd te worden. 
 

Toelichting kolommen 1a,b,c uit de overall projectentabel:  
Kolom 1a is ontstaan uit de lijst met projecten die is opgenomen is in de jaarbegroting 2015  (totaal 
bedrag € 3.941.330,-) middels de volgende mutaties van inmiddels afgeronde projecten (zie 
jaarrekening 2014): 
Afhandelen technisch afgekeurde meldingen   €   90.000,- 
Aanpassing website           50.000,- 
Toepassen nieuwe media / herijken communicatie       35.000,- 
Overdracht LMA (incl. overvaring ICT naar RWS)      250.000,- 
        €  425.000 
 
De aangegeven bedragen in kolom 1b zijn gebaseerd op bestuursbesluiten in verband met verleende 
kredieten, aangekondigde verhogingen / verlagingen van begrote bedragen en grove ramingen van nog 
te prioriteren projecten. In 2015 hebben zich hier geen mutaties voorgedaan.  
    
Toelichting kolommen 2a,b en 3a uit de overall projectentabel: 
In de kolommen 2a,b zijn respectievelijk opgenomen de uitgaven die gedaan zijn t/m 2014 en de 
resterende uitgaven volgens de stand per 1 januari 2015 zoals opgenomen in de jaarrekening 2014 na 
aftrek van de hiervoor bij kolommen 1a,b,c genoemde afgeronde projecten en de afronding naar nul 
van het met € 936,- overschreden project “Kwaliteitshandboek en werkvoorschriften”. 
 

Omschri jving begrote projecten 2015 2015 2015 T/m 2014 2015 e.v.
En eerder Mutaties Totaal
(per 1-1) (per 31-12)

1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b

Europese aanbesteding AMICE en transi tie 264.000 264.000 0,00 0,00 264.000

Verbeteringen AMICE
Nieuwe gebruiksinterface AMICE inclusief extra functies 487.000 487.000 264.601,26 222.398,74

Aanpassingen AMICE i.v.m. e-Inspect ie  (inspectieview) 190.000 190.000 55.736,10 -5.736,10 140.000
Aanpassing i.v.m. digikoppeling 30.000 30.000 18.632,17 11.367,83

Aanpassing i.v.m.thema asbest inspect ievieuw 50.000 50.000 0,00 0,00 50.000
Aanpassing XML interface t.b.v. handhavers 50.000 50.000 0,00 25.000,00 25.000
Mobiele versie van AMICE 50.000 50.000 0,00 0,00 50.000
Google maps in AMICE 30.000 30.000 0,00 0,00 30.000
Up to date houden AMICE (t /m 2021) 349.330 349.330 0,00 0,00 349.330

Certificaten 415.000 415.000 214.569,86 200.430,14

Datakwal itei t 247.000 247.000 199.270,48 47.729,52

Productontwikke ling tbv ondersteuning handhavers

Meerjarenbeleidsplan (doelgroepen, profijtbeginsel e.a.) 200.000 200.000 142.500,53 5.499,47

Haalbaarheid betaalde dienstverlening (profijtbeginsel) 3.035,44 16.964,56

Ontwikkeling aanvullende Info producten diverse doelgroepen hh 2 150.000 150.000 0,00 11.000,00

Samenwerking ketenproject RUD's Gelderland 11.758,11 1.241,89

Productontwikke ling tbv monitoring en be le id pm pm 0,00

Verzameling en gebruik vergunninggegevens 52.000 52.000 0,00 0,00 52.000

Workflow management systeem 160.000 160.000 0,00 0,00 160.000
Communicatie  en relatiebeheer

Kwal ite itshandboek en werkvoorschri ften  62.000 62.000 27.936,00 -936,00 35.000
Externe ontwikke lingen 

Aanpassing AMICE ivm migrat ie BBR naar NHR 500.000 500.000 89.726,61 72.273,39 338.000
Aanpassen AMICE i.v.m. RUD's 83.000 83.000 66.209,38 16.790,62

Aanpassen uitvoeringsorganisat ie i.v.m. RUD's 47.000 47.000 24.535,19 22.464,81

Transitie LMA naar 2017 100.000 100.000 0,00 0,00 100.000

Totaal 3.516.330 0 3.516.330 1.118.511,13 646.488,87 1.126.330 625.000

Begroting

126.000

32.000

Resterende 
onontkoombare 
en vastgelegde 

projecten

nog te 
besteden obv 
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Kolom 3a is tot stand gekomen door van kolom 1c de kolommen 2a,b af te trekken. Bij kolom 3a gaat 
het om onontkoombare, evenwel nog niet (door bestuur of intern bij RWS) vrijgegeven projecten.  
In de kolommen 2b en 3a gaat het om projecten die onder te verdelen zijn in projecten voor onderhoud 
en verbetering van AMICE en algemene projecten (o.a. voor het op niveau houden of verbeteren van 
de dienstverlening aan handhavers). In de navolgende twee tabellen zijn deze categorieën projecten 
afzonderlijk weergegeven en toegedeeld aan de jaren 2015 t/m 2019 en wel als volgt: 
- De projecten uit kolom 2b: Deze zijn om redenen van efficiency en overzichtelijkheid geheel 

toegedeeld aan 2014. In werkelijkheid zullen de uitgaven verspreid worden over de jaren 2014, 
2015 en waarschijnlijk ook nog daarna. Welke bedragen toe te rekenen zijn aan 2014 zal blijken 
uit de nog op te stellen jaarrekening 2014.  

- De projecten uit kolom 3a: Deze worden verdeeld over de jaren 2015 t./m 2018 op basis van een 
grove inschatting. 

 
Tabel AMICE projecten  

 
 
Voor de toelichting op de projecten in kolom 2b uit de tabel AMICE projecten zij verwezen naar de 
tekst in de jaarrekening 2014. De projecten genoemd in kolom 3a uit diezelfde tabel die toegedeeld 
zijn aan de jaren 2016 t/m 2019, waarvan de uitvoering start of doorloopt in 2016, worden als volgt 
toegelicht:  
 
Europese aanbesteding AMICE en transitie 
Doel: Het in 2016 aflopend contract met CGI opnieuw aanbesteden.  
AMICE is overgedragen aan RWS en wordt niet meer aanbesteed. Het wordt ondergebracht bij de 
sourcingpartner van RWS. De kosten voor deze transitie vallen onder deze voorziening. 
 
Aanpassingen AMICE i.v.m. e-Inspectie (inspectieview) 
Doel: Aansluiting op Inspectieview als onderdeel van het programma `Vernieuwing Toezicht`. 
In het programma ‘e-Inspecties’ is het systeem ‘Inspectieview’ ontwikkeld. Inspectieview is een 
voorziening waarmee inspecteurs informatie over een bepaald inspectieobject kunnen raadplegen in 
een 'virtueel dossier', op elk moment dat zij dat willen en vanuit diverse bronnen. Het AMICE systeem 
van LMA is één van de aan te sluiten bronnen. In november 2014 heeft het bestuur besloten om met 
AMICE aan te sluiten op Inspectieview Milieu (IvM), de milieu specifieke uitbreiding van 
Inspectieview. Onderdeel daarvan is ook het meewerken van het LMA aan gegevensuitwisseling 
tussen overheden. De analysefase is gestart in 2015 en de realisatiefase wordt afgesloten in 2016. De 
aansluiting op Inspectieview is in het eerste kwartaal van 2016 operationeel. 
 
Up-to-date houden AMICE 
In het verleden is besloten geen nieuw AMICE systeem te bouwen maar het huidige systeem “up-to-
date” te houden. Op basis van een uitgebreide analyse zijn t/m 2021 de noodzakelijke werkzaamheden 
aan AMICE ingepland. Een deel van de gelden is onderdeel geworden van al uitgevoerde of in 
uitvoering zijnde projecten. Voor 2016 en volgende jaren (t/m 2021) resteert nog een bedrag van 

Omschri jving begrote projecten 2015 e.v. 2016 2017 2018 2019

2b 3a 4a 4b 4c 4d

Europese aanbesteding AMICE en transitie 0,00 264.000 250.000
Nieuwe gebruiksinterface AMICE inclusief extra funct ies 222.398,74

Aanpassingen AMICE i.v.m. e-Inspect ie  (inspect ieview) -5.736,10 140.000 115.000
Aanpassing i.v.m. digikoppeling 11.367,83

Aanpassing XML interface t.b.v. handhavers 25.000,00

Up to date houden AMICE (t /m 2021) 0,00 349.330 57.072 31.967 103.549 92.218
Certificaten 200.430,14

Aanpassing AMICE ivm migrat ie BBR naar NHR 72.273,39 338.000
Aanpassen AMICE i.v.m. RUD's 16.790,62

Totaal AMICE projecten 542.525 1.091.330 422.072 31.967 103.549 92.218

Meerjarenplanning

Resterende 
onontkoombare 
en vastgelegde 

projecten

nog te 
besteden obv 

krediet per 1-1
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€349.330. Het bedrag van € 92.218,- dat is opgenomen in 2019 heeft tevens betrekking op de overige 
jaren t/m 2021.  
 
Tabel algemene projecten 

 
 
Voor de toelichting op de projecten genoemd in kolom 2b van de tabel algemene projecten zij 
verwezen naar de tekst in de jaarrekening 2014. De projecten genoemd in kolom 3a van diezelfde 
tabel die toegedeeld zijn aan de jaren 2016 t/m 2019 worden als volgt toegelicht:  
 
Kwaliteitshandboek en werkvoorschriften 
Doel: Opstellen en actualiseren van werkvoorschriften en het vastleggen daarvan in een 
kwaliteitshandboek.  
Werkvoorschriften worden regelmatig bijgehouden. Periodiek is het gewenst het geheel kritisch te 
beschouwen op volledigheid, onderlinge samenhang e.d. en eenduidig vast te leggen in een 
kwaliteitshandboek. Recent is dat gebeurd waarbij niet het gehele in de begroting opgenomen bedrag 
is benut. Er is vanuit gegaan dat een volgende versie onontkoombaar is i.v.m. de ontwikkelingen de 
komende jaren. Voorlopig is die ingepland in 2017. 
 
Toelichting kolom 3b uit de overall projectentabel (te prioriteren projecten): 
Kolom 3b bevat de benodigde bedragen voor de te prioriteren projecten. Het gaat daarbij om projecten 
die niet beslist noodzakelijk zijn en die eventueel pas voorbereid en/of uitgevoerd worden wanneer het 
bestuur daarvoor expliciet het groene licht heeft gegeven afhankelijk van wenselijkheid en budgettaire 
ruimte. Deze te prioriteren projecten zijn in onderhavige begroting slechts ter informatie opgenomen 
en zijn niet verwerkt in de financiële planning bij de bestemmingsreserve. Pas zodra een te prioriteren 
project door het bestuur gehonoreerd is, legt dit beslag op de bestemmingsreserve. De te prioriteren 
projecten worden als volgt toegelicht 
    
Verbeteringen AMICE 
Het softwaresysteem AMICE kan langer mee dan oorspronkelijk financieel gepland. Om dat mogelijk 
te maken zijn nog wel aanpassingen nodig om het systeem up-to-date te maken en zo goed mogelijk te 
laten voldoen aan de wensen van de gebruikers. De volgende projecten daarvan zijn nog niet in 
voorbereiding genomen: 

 
Aanpassing AMICE i.v.m. thema asbest inspectieview  
Doel: Nagaan wenselijkheid en haalbaarheid aanpassing van AMICE aan het thema specifieke 
“Inspectieview Asbest” middels een pilot. 
In het programma ‘e-Inspecties’ (onderdeel van het programma ‘Vernieuwing Toezicht’) is het 
systeem ‘Inspectieview’ ontwikkeld (zie hiervoor). In het eindrapport “Naar een gezamenlijke 
Inspectieview Milieu” van ICTU is ondermeer sprake van thema specifieke informatie-uitwisseling. 
Voorbeelden daarvan zijn informatie-uitwisseling tussen de diverse bronnen over asbest en vuurwerk. 
Ook AMICE bevat gegevens over asbest (afvalstof, stromen en hoeveelheden) en kan deel uitmaken 
van het thema specifieke Inspectieview Asbest. Zoals genoemd in het ICTU rapport zou een pilot de 
wenselijkheid en haalbaarheid van een dergelijke aansluiting van AMICE moeten aantonen. Daarbij 
moet ook duidelijk worden in hoeverre medefinanciering mogelijk is.  
 

Omschri jving begrote projecten 2015 e.v. 2016 2017 2018 2019

2b 3a 4a 4b 4c 4d

Datakwalitei t 47.729,52

Meerjarenbeleidsplan (doelgroepen, profijtbeginsel e.a.) 5.499,47

Haalbaarheid betaalde dienstverlening (profijtbeginsel) 16.964,56

Ontwikkeling aanvullende Info producten diverse doelgroepen hh 2 11.000,00

Samenwerking ketenproject RUD's Gelderland 1.241,89

Kwalitei tshandboek en werkvoorschri ften  -936,00 35.000 35.000
Aanpassen uitvoeringsorganisatie i.v.m. RUD's 22.464,81

Totaal Algemene projecten 103.964,25 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00

Meerjarenplanning
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krediet per 1-1



 

 19

Uitbreiding XML- interface t.b.v. handhavers 
Doel: Toegankelijkheid AMICE voor handhavers vergroten 
Een van de doelstellingen van het LMA is om van AMICE een optimaal toegankelijk systeem te 
maken. Middels een XML-interface zouden handhavers hun handhavingssysteem live kunnen 
koppelen aan het AMICE-systeem. Om dit project uit te kunnen voeren zullen eerst de technische 
projecten ‘Digikoppeling’ en ‘Diginetwerk’ moeten worden uitgevoerd. De aansluiting van AMICE op 
Inspectieview Milieu kan wellicht al voor een deel in de behoefte van een XML interface voorzien. 
Dit is echter pas te bepalen nadat deze aansluiting tot stand is gebracht.  
 
Mobiele versie van AMICE 
Doel: Het realiseren van een locatie onafhankelijke toegang tot AMICE. 
AMICE is nu alleen te benaderen via een browser op de PC achter een bureau of op een laptop. Met 
name handhavers zouden het echter handig vinden om vanaf een willekeurige locatie buiten het eigen 
kantoor ook toegang tot AMICE te kunnen verkrijgen, bijvoorbeeld tijdens een bedrijfsbezoek of een 
transportcontrole. Een mobiele versie van AMICE die te gebruiken is op bijvoorbeeld een smartphone 
kan hierbij uitkomst bieden..  
 
Google maps in AMICE 
Doel: Geografische presentatie van AMICE gegevens. 
Presentatie van de gegevens in AMICE vindt nu nog alleen plaats via tabellen (met cijfers) en 
grafieken. Een andere mogelijkheid is om afvalstromen en hoeveelheden te presenteren op kaarten 
(van Nederland). Het project Google maps in AMICE gaat de mogelijkheden verkennen voor 
presentatie van AMICE gegevens met behulp van kaarten en voorzien in deze 
presentatiemogelijkheden. Onderzocht zal worden in hoeverre het toepassen van het profijtbeginsel 
wenselijk en/of mogelijk is.  
 
Productontwikkeling t.b.v. ondersteuning handhavers. 
Meerjarenbeleidsplan 
Doel: Het formuleren van het uitvoeringsbeleid (dienstverlening handhavers e.a.) voor de langere 
termijn.  
Het meerjarenbeleidsplan is in 2014 geactualiseerd. Het resterende bedrag wordt gehandhaafd t.b.v. 
een volgende versie of voor tussentijdse aanpassingen (b.v. nader invulling profijtbeginsel i.r.t. tot 
doelgroepen). Een volgende versie is wellicht al vrij snel gewenst i.v.m. de ontwikkelingen de 
komende jaren waarbij nader invulling gegeven zal worden aan de wensen van de omgevingsdiensten.  
 
Ontwikkeling aanvullende info diverse doelgroepen 
Doel: Ontwikkelen van informatieproducten voor handhavers 
Het gaat om informatieproducten ter voorbereiding op individuele controle bezoeken aan bedrijven en 
prioritering van handhaving in het kader van de vernieuwing toezicht en handhaving. De nieuwe 
producten worden mede ontwikkeld op basis van de in 2014 samen met de omgevingsdiensten 
uitgevoerde pilots en het klanttevredenheidsonderzoek van 2014.  
 
Productontwikkeling t.b.v  monitoring en beleid 
Doel: Leveren beleidsinformatie voor nader te bepalen doelgroep(en) 
In het verleden, op basis van het oude softwaresysteem, werden voor IenM en provincies 
beleidsdocumenten (basisdocumenten) opgesteld tegen kostprijs. Het voornemen is om in de eerste 
plaats na te gaan wie er in het kader van het nieuwe meldsysteem behoefte hebben aan dergelijke 
producten en of die het best door het LMA of door een ander geleverd kunnen worden. In het kader 
van de business case van het project “één domein afval” zijn nadere samenwerkingsafspraken gemaakt 
met de afdeling beleid en monitoring van (inmiddels)RWS. Voorshands blijft dit project nog staan als 
“pm”.  
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Verzameling en gebruik vergunninggegevens 
Doel: Het ondersteunen van handhavers bij administratieve controles en het op een hoger peil krijgen 
van handhaving.  
Oorspronkelijk werd daarbij gedacht aan het verder realiseren van een AMICE module die een 
koppeling legt tussen de LMA meldgegevens en de provinciale en gemeentelijke 
vergunninginformatie (gericht op het genereren van handhavingssignalen). Het nut hiervan is in een 
eerder project onderzocht in een samen met de provincie Gelderland uitgevoerde pilot. Deze pilot 
toont aan dat het vergelijken van vergunningeninformatie (aanwezig bij provincies) en 
meldingeninformatie (in AMICE) een bruikbaar en zinvol instrument kan zijn voor handhavers.  Het 
toepassen hiervan past in de ontwikkeling naar informatie gestuurd handhaven. Voorshands is echter 
afgezien van het aanpassen van de AMICE module zelf omdat de met Gelderland ontwikkelde 
handmatige wijze van werken goed mogelijk is. De opgestelde handleiding daarvoor is inmiddels 
richting LAT gecommuniceerd. Dat zal ook nog plaatsvinden richting de landelijke werkgroep 
“Informatie Gestuurd Handhaven”. De eventuele verdere ontwikkeling naar een meer 
geautomatiseerde wijze van werken is geparkeerd en wordt overgedragen aan de nieuwe aansturings- 
en uitvoeringsstructuur (RUD’s). Wel is het resterende bedrag uit het voorgaande project gehandhaafd.  
 
Workflow management systeem 
Diverse werkprocessen van het meldsysteem kennen termijnen en vragen om adequate terugkoppeling 
met melders en handhavers en om een goed dossierbeheer. Begin 2010 is een tussenrapportage aan het 
bestuur voorgelegd op basis waarvan besloten is dit project gezien de vele nieuwe ontwikkelingen naar 
de toekomst te verschuiven. Nu de overgang van LMA naar RWS zijn beslag heeft gekregen kan 
onderzocht worden wat er binnen de bestaande faciliteiten van RWS mogelijk is. 
 
Externe ontwikkelingen 
 
Transitie LMA naar 2017 
Doel: Het realiseren van een toekomstbestendige LMA – functie.  
De huidige financiering van het LMA door de provincies loopt t/m 2016. Tussen IenM, VNG en IPO 
is overeengekomen dat in 2015 de aansturing en financiering van de LMA-functie geëvalueerd zal 
worden. Het project is bedoeld als voorbereiding daarop. Tot op heden lijkt het erop dat partijen het 
redelijk eens zijn over de wijze van aansturing. De discussie gaat met name over de 
financieringsstructuur. Een goede borging van de financiële middelen is van levensbelang voor het 
instant houden (en verder verbeteren) van de huidige LMA-functie.  
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BESTUURSVERSLAG

De Stichting l-Â44 is opgericht om metdingen van afvalstoffenstromen door bedrijven te venrrerken,
kwatitatief te verrijken en de informatie die dit optevert door te geven aan met name
toezichthouders en handhavers van de afvatstoffenregetgeving. Het 'AMICE' databasesysteem
heeft hierbij een steutetrol.

De taatste jaren is enerzijds sprake van een redetijk stabiele situatie m.b.t. de van oudsher
regutiere taak van het LÂ{A waarvan de belangrijkste diensten en producten met de aantatten voor
2013 en 20f4 hierna zijn weergegeven.
- verwerken van meldingen (aantalmetdingen in 2013 1.581.857 en in 20f 41.653.991 afkomstig

van afgerond 1 .700 metdingsptichtige bedrijven en ruim 100.000 primaire ontdoeners van

afvalstoffen);
- accountaanvragen (in 2013 1.236 en in 2014 1.384);
- standaardrapportages (in 201 3 38.743 en in 2014 38.ó86);
- maatwerkrapportages (in 2013 145 en in 2014 154);
- hetpdeskvragen (in 2013 3.903 en in 2014 4.4741.
Anderzijds werkt het Ll¡14 in met name een drietat projecten aan de modernisering van 'AÀ4ICE'.
Deze projecten zijn gericht op:
- het vereenvoudigen van de toegang tot 'AMICE';
- het ktantvriendetijker maken van de uitwisseling tussen 'AMICE' en gebruikers;
- het aanpassen van 'Ai¡llCE' aan het Nieuwe Handetsregister, waardoor de identificatie van

bedrijven door het lJvLd eenvoudiger en kwatitatief beter wordt, hetgeen weer tot gevotg heeft
dat de informatie uit 'AMICE' beter bruikbaar wordt voor de toezichthouders en handhavers.

De betangrijkste aanpassing, waarin in 2014 veel menskracht is gestoken, houdt echter verband
met het nieuwe stelsel van vergunningvertening, toezicht en handhaving (WH) dat op 11 aprit
2013 is vastgesteld en dat een robuuste professioneel werkende uitvoeringstructuur beoogt,
waarin de omgevingsdiensten (OD's) een centrale rot vervulten en waarbij een groot deet van de
vergunningplichtige bedrijven die eerst vielen onder de provinciale bevoegdheid, onder de
gemeentetijke bevoegdheid ãjn gaan valten. Het nieuwe WH-stelset gaat uit van nauw
samenwerkende bevoegde overheden en omgevingsdiensten in een samenhangend cyctisch beteids-
en uitvoeringsproces genaamd 'programmatisch (informatiegestuurd) handhaven'. Het l-À,1A, maar
ook de omgevingsdiensten die hier reeds ervaring mee hebben opgedaan, beschouwen de LÀ44

gegevens daarbij als essentieel voor een efficiênte en effectieve handhaving.
Ook voor het verbeteren van het ketentoezicht waarover tussen Rijk, VNG en IPO afspraken zijn
gemaakt, is de informatie van het LlrlA onmisbaar, wit de samenwerking tussen
handhavin ginstanties stagen.

Sinds het nieuwe WH stetsel is vastgesteld, zoeken veel bevoegde overheden en
omgevingsdiensten naar de wijze waarop ãj invutting kunnen/witten geven aan programmatisch
handhaven. Daarvoor zoeken omgevingsdiensten steun bij etkaar, maar ook bij het l-lr1A. Een

voorbeetd is de Werkgroep lnformatiegestuurde Handhaving, waarin het LlvlA de secretarisrot
vervutt. ln deze werkgroep spreken de omgevingsdiensten met etkaar en met hun

handhavingspartners over hoe programmatisch handhaven het beste kan worden ingevuld tussen
bevoegde overheden, omgevingsdiensten en overige betrokken diensten. ln de toekomst kunnen de
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OD's bij het programmatisch handhaven onder meer ook gebruik maken van het landetijke
lnspectieview Mitieu (lvM) waartoe het bestuur in 2014 een aansluitovereenkomst ondertekend
heeft voor wat betreft de opname van de retevante 'Ai¡llCE' data.

Het LlitA ít op het ogenbtik middenin een aanpassingsstag om op voomoemde nieuwe
ontwikketingen in te speten. Richtinggevende imputsen voor wat betreft de samenwerking met de
OD's komen daarbij van het nieuwe bestuur (bestaande uit drie OD directeuren) dat met ingang
van 1 januari 2014 door de Raad van Toezicht is benoemd. Het ministerie van lenM is daarbij zoals
gebruiketijk vanaf 2005, adviserend lid gebteven.

Onderdeel van genoemde aanpassingsslag is de toegenomen ondersteuning en opteiding van
handhavers door het ¡¡{¡, waarbij de mogetijkheden van Ai/llCE voor programmatisch handhaven
inzichtetijk worden gemaakt. lnmiddets heeft het LMA cursussen en instructies gegeven aan ca. 17
omgevingsdiensten.

Daarnaast heeft het L[44 in 2014 atte omgevingsdiensten uitgenodigd om aan een aantal
pitotprojecten deel te nemen, om zodoende gezamentijk eruaring op te doen met
programmatische informatiegestuurde handhaving, daarvoor een gezamentijke basis te leggen en
in de praktijk aan te tonen dat deze methode zorgt voor een kwatiteitsimputs (kwatiteit versus
kwäntiteit) en het focussen op rotte appels in ptaats van goedwiltende bedrijven. Er is uiteindetijk
gekozen voor de thema's asbest (4 OD's), verontreinigde grond (17 OD's) en rioot, kolken en
gematenslib (2 OD's).

De pitotprojecten zijn nog niet afgerond, maar er is a[ wet gebteken dat het gebruik van de LlvlA-
gegevens teidt tot relevante handhavingsignaten en tot het ontdekken van (mitieuhygiënisch)
kwatijk gedrag. Ook begint duidetijk te worden wat belangrijke etementen zijn binnen het
ontwikkettraject, dat de meeste OD's samen met hun bevoegde overheden aan het doormaken zijn
om te komen tot meer programmatisch handhaven. Het l}lA is voornemens de lessen die uit deze
projecten getrokken kunnen worden, in 2015 te presenteren aan de directeuren en besturen van
OD's als één van de mozaìþksteentjes in hun besluitvorming over de inzet van menskracht en
middelen met naar verurachting een andere en intensievere wijze van (samen)werken van het Ll¡14

met de OD's tot gevotg.

De kosten die in 2014 gemaakt zijn voor de regutiere werkzaamheden, de aanpassingen van
'ArvllCE' en het inspelen op de nieuwe ontwikketingen äjn weergegeven in onderhavige
jaarrekening 2014.

Wat de financiën betreft heeft de Stichtìng l-.À14 een defensief beleid ten aanzien van de tiquide
middeten. Deze bestaan geheel uit bankrekeningen, welke ter vrije beschikking staan van de
stichting.

Per 31 december 2014 bedraagt het totate eigen vermogen €2.343.629 {2013: €2.9A4.4121.
De baten over 2014 bedragen €?.152.778 en de totate lasten bedrag en €2.713.561 .

Dit resutteert in een nadetig resuttaat van €5ó0.783 (begroot nadelig saldo van €644.7031, dat ten
taste van het eigen vermogen van l-À,14 is gebracht.
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Ats gevotg van het nadetig satdo over 2014 ad €5ó0.783 en ats gevolg van het snetter indÍenen van
facturen door met name Rijkswaterstaat is het satdo aan tiquide middeten eind 2014 (€2.919.808)

betangrijk [ager dan per eind 2013 (€4.278.193].

's-Gravenhage, 12 juni 2015

Samenstelling bestuur en directie:
Per 31 december 20'14 waren de volgende bestuursteden in functie:
- Dhr. G.J.J. Nieuwe Weme, voorzitter m.i.v. 1/1 /14 (directeur Omgevingsdienst Groningen);
- Dhr. H.C. Noppen, secretaris-penningmeesterm.i.v. 111114 (directeurOmgevingsdienstZuid-Oost

Brabant);
- Dhr. G.J.W. Bouman, m.i.v, 1/1114 (directeur Omgevingsdienst Regio Nijmegen).
- Mw. W.G.J. van der Mei, adviserend bestuurstid m.i.v. 1411012013 (medewerker ministerie van lenM).
Per 31 december 2014 bestond de directie uit:
- Dhr. J.F. Laagland, directeur.
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JMRREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2OI4
in euro's, na resultaatvennerking

ACTIVA

Vaste activa
Materiëte vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren

Je'.4 r ' Overige vorderíngen en overtopende activa
10.000

36.4?1

31-12-2014

46.421

2.919.808

2.966.229

2.343.629

0

49.35s

1.0ó0.987

617.259

1.226.166

1.094.493

328.643

31-12-2A13

49.355

4.778.193

4.327.548

2.9U.417

1 .423.136

4.327.548

B.V.
einden

00

2

3

Liquide middelen

Totaal

PASSIVA

Eigen vermogen
Atgemene reserve 5

Bestemmingsreserves

voor toekomstige projecten en exploitatie 6
voor toegekende projecten 7

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schutden en overtopende passiva

4

977.446

719.692
646.491

I

I
ta

9.637

612.963

627.600

Totaal 2.966.229

De genummerde items 1 tot en met 10 worden vanaf btadzijde 9 nader toegelicht.

5- Deloitte
Voor
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2OI4
in euro's

lnkomsten provincies

Rentebaten en bankkosten

Eaten

Bestuurs- en toezichtkosten
Kosten derden

Voorlichting en informatie
Automati seringskosten

Kantoorkosten :r l . 9tJ2

Eigen projecten

begroting 2014 realîsotie 2014 realisatie 2A13

12

13

2.104.073
33.000

2.7ü.n6

2.137.073

236.000

1.300.000

17.000

539.000

71.000

618.776

2.1M.O74
48.704

2.152.778

207.767

1.456.232
4.123

521.231

53.902

475.306

2.198.215
ó6.356

7.264.571

253.s25
1.207.733

4.307
526.763
1ó1.864

526.394

14

15

16

17

18

19

Lesten

Resultaat

Resu ltaatbestern min g:

a. Onttrekking atgemene reserve 5
b. Toevoeging bestemmingsreserve voor

toekomstige projecten en exptoitatie 6

c. Dotatie / onttrekking aan de bestemmings-
reserve voor toekomstige projecten

en exptoitatie 6

d. Toevoeging aan bestemmingsreserve
voor toegekende projecten 7

e. Onttrekking aan bestemmingsreserve

voor toegekende projecten 7

-644.703

Deloitte
Voor

2.713.561 2.680.586

-560.783 -416.015

-83.541 -979.727

83.541 979.727

1 8.892 -1.084.961

0 1.216.000

-579.675 -547.054

-41ó.015

B.V.
nden

-644.703

0

0

0

0

-644.703 -5ó0.783

De genummerde items 12 tot en met '19 worden vanaf bladzijde 14 nader toegeticht
De genummerde items 5, 6 en 7 worden toegeticht vanaf btadzijde 10.

6-
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen

Statutair en activiteiten

De Stichting Landetijk Metdpunt Afvatstoffen ( Ltr,tl ¡ te 's-Gravenhage is bij notariëte akte d.d. 14 december
1993 opgericht.

De statutaire doelstetting van de stichting is:
- het beheren en verstrekken van gegevens met betrekking tot afvalstoffen;
' het { doen ) van at datgene wat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdetings verband houdt of daartoe

bevorderlijk kan zijn, attes in de ruimste zin des woord;
Etke bedrijfsuitoefening, wetke commercieet risico voor de stichting zou kunnen meebrengen is
uitgesloten.

Wet normerinq bezoldisins toofunctionarissen oubtieke en semioubtieke sector (WNT!

Voor de uitvoering van de WNT heeft de instelling zich gehouden aan de Beteidsregels toepassing WNT. De
instelling heeft de Beleidsregets toepassing WNT ats normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening
gehanteerd.

Eisen oroiecten
De projecten of onderdelen daarvan, waaryoor nog geen opdracht is verteend door het bestuur, worden
afzonderlijk begroot en goedgekeurd door het bestuur. ln het jaar van toekenning van het krediet wordt uit
de resultaatbestemming het toegekende kredietbedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve toegekende
projecten. ln het jaar van de uitgaven worden deze uitgaven via de resuttaatbestemming ten laste van deze
bestemmin gsreserve gebracht.

Beqrotins

De begroting wordt vastgesteld en goedgekeurd door het Bestuur en is daarmee taaksteltend voor de Directie.
lndien noodzakelijk overtegt de Directie met het Bestuur voor uitbreiding van de beschikbaar gestetde
bedragen.

Betastincen

De stichting is noch vennootschapsbetastingplichtig, noch omzetbetastingptichtig.

Aleemene erondstae

De jaarrekening is opgestetd op basis van Richttijn voor de Jaarverstaggeving 640 Organisaties zonder
winststreven. De atgemene grondstag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepating
van het resuttaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermetd worden activa en
passiva opgenomen tegen de nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden stechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gereatiseerd. Vertiezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verstagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn geworden.

-7- Deloine
Voor identi
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiête vaste activa
De materiëte vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met afschrijvingen en indien
van toepassing bijzondere waardeverminderingen. De jaartijke afschrijvingen worden berekend op basis van
de geschatte economische levensduur en zijn gebaseerd op een vast percentage van de aanschafwaarde.

Vorderinqen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominate waarde, voor zover noodzaketijk onder aftrek van een
voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaatd op basis van individuete
beoordeting van de vorderingen.

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserves worden gevormd voor toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare middeten
,rngedekt,moeten worden. Voor de besteding van deze getden zijn door het bestuur beperkingen opgetegd,

hetgeen betekent dat deze getden geoormerkt zijn voor specifieke projecten.

Kortlopende schutden

Onder de korttopende schulden worden schutden opgenomen met een resterende tooptijd van maximaal één
jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Ateemeen

Het resuttaat wordt bepaatd ats het verschil tussen de baten en atle hiermee verbonden, aan het verslagjaar
toe te rekenen tasten. De baten en tasten worden bepaatd met inachtneming van de hiervoor vermetde
waarderin gsgrondslagen.

De baten bestaan uit bijdragen van de provincies ten behoeve van de algemene bedrijfsuitvoering en worden
verantwoord op basis van het jaar waarop zij betrekking hebben.

8- Deloitte Acco B.V,
indenVoor identi
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 3l DECEJvIBER 2014
in euro's

ACTIVA

f . Materiëte vaste activa
Deze post bestaat uitstuitend uit het in 2005 in gebruik genomen nieuwe meldingensysteem 'AÀllCE'

Stand per 31 december 2013:
Aanschafwaarde

Af: Cumutatieve afschrijving tot en met 31 december 2013

¿l,-^'-.

Boekwaarde per 31 december 2013

Mutatie gedurende 2014:

Afschrijving boekjaar

Stand per 31 december 2014:
Aanschafwaarde

Af: Cumutatieve afschrijving tot en met 31 december 2014

Boekwaarde per 31 decemóer TAM

2. Debiteuren
Stand per 31 december

3. Overiqe vorderinqen en overlopende activa
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten

Andere vaste
bedríjf smiddelen

2.300.000
-2.300.000

Bl¡Þr-.--.-----

0

2.300.000
-2.300.000

0

31-12-2014 31"12.2013

10.000

0

0

36.421

0

49.355
0

36.421

De onder vlottende activa opgenomen vorderingen kunnen ats korttopend worden beschouwd.

4. Liouide middelen
De tiquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

9- Deloitte Accor.r
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PASSIVA

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in de algemene reserye en de specifieke door het
bestuur gevormde bestemmingsreseryes.
ln het navolgende wordt toegeticht waar elke type reserve voor bedoeld is en hoe het resultaat over het
boekjaar hieraan op basis van de resultaatbestemming toegedeeld wordt.

5. Atqemene reserve

Stand per 31 december 2013

Af: Resuttaatbestemming20l4
1.0ó0.987

.83.541

Stand per 31 december 2014 977.446

Van oudsher wordt van de algemene reserve een vast deet (€553.05ó) gereserveerd voor de opvang van
calamiteiten, eventueel toekomstig negatief exptoitatieresultaat en onverwachte ontwikketingen,
Het resterende deel van de algemene reserve, ajnde €424.390 is gereserveerd voor alteen Al/rlCE projecten
te weten:
- nu nog niet geraamde AMICE projecten;
- tegenvattende kosten van nu reeds voortopig geraamde AMICE projecten;
- het up to date houden van AMICE na2021.

Oorspronketijk was €2.640.000 gereserveerd voor een nieuw metdsysteem. Dit bedrag komt overeen met de
bij de activa genoemde aanschafwaarde van het huidige 'AMICE' systeem vermeerderd met een indexatie
die overeenkomt met die van het provinciefonds.

Tijdens de bestuursvergaderíng van 5 april 2012is bestoten niet meer uit te gaan van een nieuw
metdsysteem, maar van het up to date houden van het huidige systeem 'AMICE'. Steeds wanneer er in de
jaarbegroting een nieuw 'AMICE' project of een hoger bedrag voor een reeds bestaand 'AÂ4ICE' project
wordt opgevoerd, wordt een dienovereenkomstig bedrag overgeboekt naar de bestemmingsreserve.
Zodra een 'A,l lCE' project is afgerond wordt een eventueel resterend bedrag teruggeboekt van de
bestemmingsreserve naar de algemene reserve. Dit is ook het gevat voor zover er door A/vllCE projecten
besparingen zijn te bereiken.
ln 2014 is per saldo een bedrag van €83.541 overgeboekt naar de bestemmingsreserve voor toekomstige
projecten en exploitatie. Dit bedrag is de resultante van de volgende nieuwe en afgeronde AÀ,tlCE

project{onderdel)en:

- Aanpassing AÀllCE ivm e-lnspectie (lnspectieview) 90.000
- Afhandeten technisch afgekeurde meldingen (afgerond) 6.459

83.541

Bestemminqsreserves

Onderscheid wordt gemaakt in
- Bestemmingsreserve voor toekomstige projecten en exploitatie (post 6); en

- Bestemmingsreserve voor toegekende projecten (post 7).
Beide soorten bestemmingsreserves zijn deets te beschouwen als communicerende vaten

-10- Deloitte Acc B.V
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lndien bijvoorbeetd:
- een project wordt vrijgegeven om voorbereid of uitgevoerd te worden, wordt op basis van een

bestuursbestuit het geraamde bedrag overgeboekt van de eerstgenoemde bestemmingsreserve af naar

de andere bestemmingsreserve;

- een project is gereatiseerd en er resteert nog een niet besteed bedrag, dan gebeurd het omgekeerde.

Daarnaast kennen beide reseryes hun eigen toe of afname in verband met bijvoorbeetd het volgende:
- De bestemmingsreserve voor toekomstige projecten (post ó) kan hoger of tager worden door een

positief respectievetijk negatief exploitatieresuttaat, exctusief de besteding op projecten, en door

onttrekking of toevoeging aan de atgemene reserye voor specifiek A¡,I|CE projecten.
- Naarmate de uitvoering van een project vordert, neemt de Bestemmingsreserve voor toegekende

projecten (post 7) af overeenkomstig de bestede bedragen.

ó. Bestemminesreserve voor togkomstige proiecten en exoloitatie

Stand per 31 december 2014 719.692

Deze bestemmingsreserve heeft betrekking op:
- het up to date houden van AMICE;

- het verbeteren van de dienstvertening t.b.v. toezicht en handhaving;

- het opvangen van eventuele toekomstige tekorten in de exploitatie.

De dotatie uit de atgemene reserve ad €83.541 staat gespecificeerd bij de atgemene reserve (zie punt 5

hiervoor).

Stand per 31 december 2013

Resuttaatbestemming 20f 4

Bij: dotatie van uit atgemene reserve

Bij: dotatie projecten en exploitatie

De dotatie uit hoofde van projecten en exptoitatie is ats volgt opgebouwd:

Exptoitatieresultaat
Af: ten laste van de Bestemmingsreserve voor toegekende projecten

Bij: in verband met het terugboeken van een eerder verteend krediet
Bij: vrijvat restant ongebruikt krediet

617.259

83.541

f8.892

-560.783

475.306

-85.477

50.000

54.3ó9

18.892

Ad terugboeking van een eerder verleend krediet:
Het betreft de terugboeking c.q. vermindering van een krediet dat verteend is voor het project

'certificaten'. Dit project heeft ten doel de toegang tot AlitlCE voor bedrijven, toezichthouders en

handhavers te vereenvoudigen. Onderdeel daarvan was oorspronketijk de aanpassing van de XML interface
van bedrijven. lnmiddels is dit onderdeel na overteg met de software leveranciers van bedrijven uit het

Deloitte B.V.
nden
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project gehaatd. Het daarvoor oorspronketijk beschikbaar gestelde bedrag van €50.000 is derhatve niet
meer nodig en heeft geteid tot een dienovereenkomstige vermindering van het beschikbare krediet. Het
betreffende bedrag is weer toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor toekomstige projecten en

exploitatie. E.e.a. is besproken in de bestuursvergadering van 20 november 2014.

Ad vrijvat restant ongebruikt krediet:
De onderstaande projecten zijn afgerond en er resteert nog een overschot c.q. tekort ten opzichte van het
toegekende krediet. Het satdo van de overschotten en tekorten teidt tot een overboeking tussen de
Bestemmingsreserve voor toekomstige projecten en exptoitatie (punt 6) en de Bestemmingsreserve voor
toegekende projecten (zie punt 7 hierna):
Afhandeten technisch afgekeurde meldingen 6.458
Aanpassing website 19.274
Toepassen nieuwe media / herijken communicatie ' 1.406
Overdracht LMA (inct. overvaring ICT naar RWS) 30.&3

---"a-- :::--ia:=-

54.369

7. Bestemminqsreserve voor toegekende Droiecten
Stand per 31 december 2013

Resuttaatbestemming 201 4:

Af: Toegekende kredieten in2014, zie toelichting bij punt ó
Af: Besteding in2014, zie specificatie in bijtage 1

Af: Vrijval restant ongebruikt krediet, íe toetichting bij punt 6

-12-

-579.675

Stand per 3l december 2014 646.491

Deze bestemmingsreserue heeft betrekking op voor specifieke projecten toegekende kredieten en is
votgens de huidige inzichten votdoende voor de financiering van de per 1 januari 2015 in uitvoering zijnde
projecten.

8. Totaat eiqen vermoeen
De mutaties in alle reserves leveren per satdo een afname van het eigen vermogen op van het in de staat
van baten en lasten genoemde bedrag van € 560.783.
Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2014 totaal € 2.343.629, Dit bedrag is vrij besteedbaar
vermogen. Door het bestuur zijn deten toegewezen aan specifieke bestemmingen.

Deloitte

-50.000

-47s.306
-54.369

1.226.166

B.V.
ndenVoor i
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31-12.2014 31.12-2013
9. Crediteuren

Stand per 31 december 9.637 1.094.493

De aan crediteuren te betalen bedragen hebben betrekking op werkzaamheden e.d. die in 2014 of eerder
gerealiseerd zijn en waärvan de rekening voor 31 december 2014 is ingediend en na 31 december 2014
betaatd wordt.
ln2014 zijn facturen, met name van Rijkwaterstaat, eerder ingediend en betaatd, zodat per 31 december
2014 een lagere schutd aan crediteuren bestaat.

10. Overieg schutden en overtooende oassiva

Nog te betaten kosten:
- Kosten derden
- Overige kosten

564.067

48.896

196.305

1 32 .338

61?-.963 328.ó43

De nog te betaten kosten hebben betrekking op werkzaamheden e.d. die in 2014 of eerder gereatiseerd zijn
en waarvan de rekening na 31 december 2014 is ingediend en betaald wordt.

11. Niet in de balans ooeenomen rechten en verotichtinsen
Hosting en beheer van het ICT systeem AfiICE zijn uitbesteed aan CGI waarmee een meerjarig contract is
afgesloten tot medio 201 1 . Dit meerjarig contract is inmiddets vertengd tot medio 2016. Het in totaal vanaf
20'11 getdende jaartijkse bedrag is afgerond € 400.000,-.
Het contract met CGI is per 1 januari 2014 overgenomen door Rijkswaterstaat. ln 2015 I 2016zalde
hosting en beheer van het ICT systeem opnieuw, maar dan nu door Rijkswaterstaat, worden aanbesteed.

De betastingdienst heeft in het najaar vragen gestetd aan de Stichting LlvlA ten einde de juistheid van het
toepassen van de transparantiemethode met betrekking tot de Omzetbetasting te kunnen beoordelen. Op

dit moment zijn de resultaten van deze beoordeting niet bekend. lndien de betastingdienst tot het oordeel
zou komen dat de transparantiemethode ten onrechte is toegepast kan dit met terugwerkende kracht
gevolgen hebben voor de door de provincies teruggevorderde omzetbelasting.

- 13 - Deloire B.V.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2Of4
in euro's

12. lnkomsten orovincies

begrotíng 2014 realisatie 2014 realisotie 2013

2JA4.073 2iA4.074 2.198.215

2.104.073 7.1A4.074 2.198.215

ln de aan de provincies verzonden facturen is de korting, zoats opgenomen in het bezuinigingsdeet van de
notitie LiMA Quo Vadis lllvan2496 respectievelijk25% op de bijdragen 2013 en2014, ven^rerkt.

13. Rentebaten en bankkosten 33.000 48.704 ó6.356
- ========= ========= =========

De hogere rente inkomsten dan geraamd, houden verband met het onderbrengen van de tiquiditeiten bij
meer banken waardoor een ietwat hoger rentepercentage verkregen kon worden.

14. Bestuurs- en toezichtkosten
Directie
ICT Coördinator
Advies atgemeen

Advies Groep l-À44

't24.0øa

80.000

32.000

0

99.819

74.585
14.520
13.843

131.911

84.382

17.232
0

236.000 202.767 253.525

Onder deze post worden de bestuurs- en toezichtkosten geboekt. De in vergelijking met de begroting per
saldo tagere kosten zijn de resultante van de volgende meer- en minderkosten:
- Lagere directiekosten in verband met de grotere zetfstandigheid van Rijkswaterstaat waaraan de lJ¡ìA

opdracht is uitbesteed;
- Meerkosten i.v.m. een nieuwe post voor de urenvergoeding voor de medewerkers van

omgevingsdiensten die lid zijn van de Adviesgroep LiVrA;

- Lagere kosten voor Advies atgemeen aangezien alleen kosten gemaakt ãjn voor de uitvoeríng van een
ktanttevredenh ei dsond erzoek.

-14- Deloitte A B.V.
indenVoor
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J.F.
Laacland

Topfunctionaris

ÐirecteurFunctie(s)
Duur dienstverband in het boekiaar 1t1 - 31t12
Omvang dienstverband (in fte) 0,405

neeGewezen topfunctionaris?
neeFictieve dienstbetrekking?

Zo niet, langer dan ó maanden binnen l8 maanden
werkzaam? la

Bezoldieinc
Beloninq €.82.42.0
Betastbare onkostenverqoedineen €0
Betoninqen betaalbaar op termijn €0

€ 82.42ATotaal bezoldiging

Toeoasseliik WNT-maximum € 93.36E

Bezoldigi ng topfunctionarissen

Verptichte toetichtingen in het kader de Wet Normering Topinkomens (WNT)

Er zijn geen Toezichthoudende topfunctionarissen die gedurende het boekjaar een bezoldiging ontvangen
hebben.
Gedurende het boekjaar zijn er geen uitkeringen gedaan wegens beëindiging van het dienstverband van
topfunctionarissen.
Naast de hierboven vermetde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een
bezotdiging boven het toepassetijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een
vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft ptaatsgevonden of had moeten ptaatsvinden. Er zijn in
2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te
worden gerapporteerd.

begratíng2O14 realisatíe2014 realisatie20l3
'15. Kosten derden

Rijkswaterstaat
lnhuur Rijkswaterstaat (lCT e.a.)

1.165.000

1 35.000

1.131 .999

324.733

1.015.235

192.498

1.300.000 1.456.232 1.2A7.733

Onder deze post worden de kosten voor de uitvoeringsorganisatie Rijkswaterstaat atsmede de inhuur van

derden geboekt. Beide posten werken als communicerende vaten. De in vergetijking met de begroting per

saldo hogere kosten zijn de resultante van de BTW die Rijkswaterstaat m.i.v. 2014 in rekening brengt en de
tagere kosten in verband met het niet tijdig kunnen vervulten van vacatures.

16. Voortichtinc en informatie
Diverse kosten 17.000 4.123

- 15 - Deloiue
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Het betreft gemaakte druk- en opmaakkosten voor het jaarverslag en kosten voor stands en symposia.

Laatstgenoemde kosten zijn in 2013 niet gemaakt vandaar dat de kosten tager zijn uitgevatlen dan begroot.

begroting 2014 realisatíe 2014 realisatie 2O13

1 7. Automatiserinsskosten
Technisch beheer en hosting
Mjzigingen / uitbreiding
Abonnement Gemnet, koppelsoftware e,d
Overige automatiserin gskosten

410.000

60.000

64.000

5.000

436.918

17.2t0
67.103

0

401.517

60.1 1 5

59.491

5.640

539.000 521.231 526.763

De in vergetijking met de begroting per satdo lagere kosten zijn de resultante van de vo(gende meer- en
minderkosten:
- Hogere kosten voor beheer en hosting van de eHerkenningimat<ätaar (€ 33.577,50). De

eHerkenningsmaketaar is een dienst die volgt uit het project "Alternatief certificaten" en is voor 3 jaar
gecontracteerd. Deze kosten komen pas weer terug in 2017 en volgende jaren ats de huidige
overeenkomst afloopt.

- Lagere kosten voor wijzigingen en uitbreidingen in AMICE omdat deze kosten vooral gemaakt zijn bij de
uitvoering van een aantat ICT projecten en ten laste komen van deze projecten.

Voltedigheidshatve zij vermetd dat het aantal contracten dat voorheen rechtstreeks door de Stichting LfulA

werden afgestoten, drastisch is teruggebracht. Het merendeel van de contracten is, net ats het hiervoor
genoemde ICT contract met CGI {zie punt 11 ), m.i.v. 1 januari 2014 door Rijkswaterstaât overgenomen.

18. Kantoorkosten

Drukkosten met l-À,14 togo

Verzekeringen

Juridische bijstand
Administratie-, accountants- en advieskosten

Diverse kantoorkosten

Totale kantoorkosten

2.000

3.000

14.000

31.000

21.000

0

1.443

9.729

40.7't4

2.516

471

2.131

114.444
38.550

ó.268

7r.000 53.902 161.864

De in vergetijking met de begroting per satdo tagere kosten zijn de resuttante van de volgende meer- en

minderkosten:

- Meevallende kosten voor het drukken van briefpapier, envetoppen etc. met Llt¡14 logo aangezien de
voorraad hiervan in7O14 nog ruim votdoende was;

- Lagere kosten voor juridische bijstand. Atteen nog kosten gemaakt voor de afronding van de

overeenkomst met Rijkswaterstaat en het aanpassen van de LlvlA statuten om schriftelijk vergaderen
mogetijk te maken;

- Hogere accountants- en advieskosten i.v.m. het onderzoek van de belastingdienst naar de juistheid van

het toepassen van het BTW compensatiefonds;

- Meevallende uitgaven op de post "diverse kantoorkosten" omdat merendeels gebruik gemaakt kon
worden van de vergaderfaciliteiten bij Rijkswaterstaat.

.16- Deloitte B.V.
indenVoor
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begroting 2014 realisatie 2014 realisatíe 201J
19. Eieen oroiecten

Besteed aan eigen projecten
Totaat besteed aan eigen projecten 4753A6

Per afzonderlijk project is e.e.a. uitgewerkt in de tabet van bijtage I

20. Overíee informatie

Gemiddetd aantaI werknemers:
Het gemiddetde aantal FTE's, dat in 2014 en 2013 in dienst was bij de stichting, was nihil.

Ondertekenine van de iaarrekeninq

's-Gravenhage, 12 juni 2015

Het bestuur:

G.J.J. Nieuwe Weme H.C. Noppen G.J.W. Bouman

-17. Deloitte A B.V.
indenVoor identi

ilg.n6 526.394
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OVERIGE GEGEVENS

Statutaire bepalingen inzake de resultaatbestemming

De statuten van de stichting bevatten geen bepalingen omtrent de resultaat bestemming.

Resultaatbestemmlng

Het resuttaat over het boekjaar bedraagt € -5ó0.783.

Het resultaat wordt als votgt bestemd:

Onttrekking aan atgemene reserve

Toevoeging aan bestemmingsreserve voor
toekomstige projecten en exptoitatie
Onttrekking aan bestemmingsreserve voor toegekende projecten

Totate resultaatbestemming

Gebeurtenissen na balansdatum

Voor de gebeurtenissen na batansdatum zij venvezen naar het voon¡roord.

-18-
Voor i

-83.541

102.433
-579.675

-560.783

Deloitte Accou B.V.
einden
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Deloitte. Deloitte Aceountants B.V.
Schenkkâde 47
2595 AR Den Haag
Postbus 90721
2509 LS Den Haag
Nederland

Tel:088 288 2888
Fax: 088 288 9884
www.deloitte.nl
Beconnummer 20094dì

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

V/ij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening2014 van Stichting Landelijk Meldpunt
Afvalstoffen te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per
3l december 2OI4 en de staat van baten en lasten over 20t4 met de toelichting, waarin
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland
geldende RJ 640 Organisaties zonder winststreven, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ 640 Organisaties zonder
winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als

het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over dejaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waa¡onder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een

redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel
belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
aftrankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg
van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de

omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.

Deloitte Aecountanls B.V. ìs íngeschreven in het handelsregist€r van de Kamer van Koophandel te
Flotterdam onder nummer 24362853,

Memberof
lÞloittc Touche Tohmat¡u Limited

2.015.28.073ÆS



Deloitte"

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
f,inanciële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaa¡rekening een getrouw beeld van de grootte en samenstellinq.vqn
het vermogen van Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen per 31 december 2014 en'väri het

saldo van baten en lasten over 2014 in overeenstemming met de in Nederland geldende van

toepassing zijnde grondslagen voor de financiele verslaggeving RJ 640 Organisaties zonder
winststreven.

Den Haag, 12 juni 2015

Deloitte B.V.

Paraaf voorRA
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TOELICHTING BIJ DE BIJLAGEN

Biitace I O_verzicht eieen proiecten

Het overzicht eigen projecten geeft een nadere specificatie van de in het boekjaar aan eigen projecten
uitgegeven bedragen, afgezet ten opzichte van de hiervoor in eerste instantie begrote bedragen en daarna
vrijgegeven kredieten. Tevens is dit een specificatie van de onttrekking aan bestemmingsreserve voor
toegekende kredieten.

Biitace 2 Goedqekeurde becrotinc 2015, actualiserine ontwikkelins reserves

ln deze bijtage is de door het Bestuur goedgekeurde begroting 2015 opgenomen atsmede de actualisering
van de algemene en bestemmingsreserve door ven¡rerking van de jaarrekeningcijfers en uit te gaan van de
actuele inzichten.
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Bijlage 1: Overzicht eigen projecten
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BIJLAGE 2: GOEDGEKEURDE BEGROTING 2015, ACTUALISERING ONTW¡KKELING RESERVES

lnkomsten provincies:

- Basisbijdrage aan het Lñ14

- Bezuiniging

Rentebaten en -lasten

Overige inkomsten

Baten

Bestuurs- en toezichtkosten
Personeelskosten, kosten derden

Voorlichting en informatie
Automatiseri ngskosten

Kantoorkosten

Eigen projecten

3.264.200
.816.050

2.448.150

27.004
0

2.475.150

130.000
1.470.000

17.000

548.000

80.000

254.275

Lasten 2.499.275

Resultaat -24.125

De lasten van €2.499.275 zijn onder te verdeten in exptoitatiekosten (exclusief projecten) ten bedrage van

€2.245.000 en kosten eigen projecten ten bedrage van €254.275. Laatstgenoemde kosten zijn in de

vigerende begroting voor het jaar 201 5 toegerekend aan de votgende projecten:

Europese aanbesteding AÀtlCE en transitie (lCT) 132.000

Aanpassing AIvtlCE i.v.m. e-lnspectie (inspectieview) 70.000

,m
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Ontwikkeling algemene en bestemmingsreserve
ln de begroting 2015 zijn op pagina 5 en 6 een tweetat tabellen opgenomen die de ontwikkeling van de

algemene reserye en de bestemmingsreserve weergeven met ats startmoment 3111212013.

Door de resuttaten van de jaarrekening 2014 te verwerken wordt het mogetijk deze tabetten te actuatiseren
naar het startmoment 31 11212014 zoats in de votgende tabellen is uitgewerkt. Het doel van deze
presentatie is een actueter beeld te krijgen van de financiële ruimte die het LlvlA bestuur in 2015 heeft.

Ontwikketing algemene reserve

(3UI2/¿014) 20t6 2017 2018

llb.v, opnl¡ crhn¡tGiaÊ¡ c,¿
Ab.Y. up ro d¡t! loudcn AlìtrCE
rOpbrcnislrn ü¡t prcj?ctc¡ (oErùo!klng Í¡D Bcslcnnir¡snscnt)

l.v,m. proþt NHR {tæn obonoercnt m€cr op koppcboftthæ)
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15.000
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4?.00û

35.000l.v.m ûltcm¡tief certificrtcn

Srldo al¡cncnc rcscm mmul¡ticf 977.t46 977.446 r.059.446 t.t41.446 t.223.446

Ontwikkeling bestemmi ngsreserye
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De projecten zijn fictief aan een bepaatd jaar toegerekend uitgaande van de inzichten t.t.v. het opstelten
van de jaarrekening 2O14. Deze inzichten wijken beperkt af van hetgeen in de begroting 2015 is vermeld.
Het betreft een correctie op het jaar van uitvoering van het project 'migratie BBR-NHR' en verder het naar

voren haten van enkete project(onderdel)en (zie de laatste kotom van de tabel].

Uit de tabet Ontwikketing bestemmingsreserve kan worden opgemaakt dat het voortschrijdend satdo
positief is met ats taagste bedrag €252.567 in 2015, hetgeen de ruimte is om 'te prioriteren atgemene
projecten' uit te kunnen betaten of tegenvallers op te kunnen vangen.

ln de vorige jaarrekening was deze ruimte (€ 25.393,-) aanzienlijk minder. Naast in 2014 meevallende
kosten voor de exploitatie (structureel en projectmatig) is de grotere ruimte voorat veroorzaakt doordat
Rijkswaterstaat een tarifering op basis van de "Handleiding Overheidstarieven" is gaan hanteren, waarbij
medewerkers anders (voor het L/iilA gunstiger) toegerekend worden.
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