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Gemeenten hebben vastgoed in bezit voor gemeentelijke huisvesting, het realiseren van beleidsdoelstellingen en strategische doeleinden. Sinds 
de in werking treding van de Wet Markt en Overheid in 2012 zijn gemeenten verplicht om een huur te vragen die ten minste kostprijsdekkend is. Dit 
om marktverstoring te voorkomen en financiële stromen inzichtelijk te maken.  

De integrale kostprijs bevat verschillende elementen waaronder de directe kosten, kapitaallasten en beheerkosten. De allocatie van directe 
kosten is in veel gevallen eenvoudig, echter op het gebied van kapitaallasten en beheerkosten zijn verschillende keuze te maken die veel impact 
hebben op de kostprijs per pand. 

▪ Direct kosten: betreft onderhoud, verzekering etc. Zijn in meeste gevallen eenvoudig direct te alloceren naar de panden. Betreft ca. 15-40% van
de kosten.

▪ Kapitaallasten: de rente- en afschrijvingslasten van een gebouw. Afhankelijk van eigenschappen van het vastgoed omvatten deze kosten 50-
85% van de huurprijs. Gemeenten kunnen kiezen om deze te baseren op de boekwaarde of de WOZ-waarde. 

▪ Beheerkosten: de kosten die worden gemaakt door de organisatie om al het vastgoed te beheren. Afhankelijk van welke kosten hierin worden 
meegenomen omvatten deze kosten 2-10% van de huurprijs. De beheerkosten kunnen op verschillende manieren over de vastgoedobjecten 
worden verdeeld. 

In dit document worden de gevolgen van de keuzes met betrekking tot de beheerkosten en kapitaallasten voor de kostprijs van een 
vastgoedobject aan de hand van eenvoudige rekenvoorbeelden geïllustreerd.
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Inleiding



Vastgoed in het bezit van een gemeente dient verschillende doelen
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Overzicht redenen voor bezit van vastgoed door de gemeente

Gemeentelijke huisvesting
De gemeente heeft zelf ook huisvesting nodig voor alle medewerkers. Verspreid over de stad heeft de 
gemeente hiervoor verschillende panden in eigen bezit. 

▪ Kantoren voor medewerkers en stadskantoren

Overig bezit
Vastgoed in het bezit van de gemeente vanwege strategische overwegingen, bijvoorbeeld bij 
gebiedsontwikkeling. 

▪ Gebouwen in de buurt van nieuwe wijken

Gemeentelijke 
vastgoed 

portefeuille

Huisvesting maatschappelijke organisaties
De gemeente stelt vastgoed beschikbaar voor maatschappelijke organisaties. 

▪ Basisscholen, sportaccomodaties, buurthuizen, opvangcentra en culturele centra



Sinds de introductie van de wet markt en overheid (WMO) dient iedere 
gemeente minimaal de integrale kostprijs te hanteren voor de huur

4Bron: Handreiking Wet Markt en Overheid, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (2012)

Overzicht inhoud Wet Markt en Overheid

De bewijslast dat de integrale kosten zijn doorberekend, ligt bij de desbetreffende overheid. Het is aan de overheid de 
berekening van de integrale kosten zodanig in te richten dat zij dit kan aantonen.

Een overheidsorganisatie die economische activiteiten verricht, is op grond van de Wet M en O verplicht daarvoor ten 
minste de integrale kosten in rekening te brengen aan afnemers.

In de afgelopen jaren zijn overheden zelf of via hun overheidsbedrijven steeds meer economische activiteiten gaan 
verrichten […] met deze economische activiteiten treedt de overheid in concurrentie met particuliere ondernemingen. 
Dit kan leiden tot oneerlijke concurrentie.

Hierbij zijn alle kosten relevant die samenhangen met het verrichten van een economische activiteit. Onder deze 
kosten worden in elk geval gerekend:

▪ Operationele kosten. Dit zijn de meest ’zichtbare’ kosten die direct of indirect met de uitvoering van de activiteiten 
te maken hebben. Zij bestaan in elk geval uit personeelskosten, huisvestingskosten, automatiseringskosten, 
materiële kosten en, al dan niet overlappend met de voorgaande kostensoorten, 

▪ Afschrijving- en onderhoudskosten vormen de minder ’zichtbare’ kosten van activa die nodig zijn voor de uitvoering 
van een economische activiteit, die het gevolg zijn van de toerekening van eerdere investeringsuitgaven als lasten 
aan de jaren waarin deze activa gebruikt (zullen) worden

▪ Vermogenskosten: Zonder vermogen is het echter niet mogelijk een economische activiteit uit te voeren en kosten 
hiervoor dienen dan ook te worden meegenomen in de integrale kostenberekening. 

Klik hier om de brief 
online te lezen

Toelichting van doel Wet Markt en Overheid

Inhoudelijke bepalingen Wet Markt en Overheid

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2012/07/05/handreiking-markt-en-overheid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2012/07/05/handreiking-markt-en-overheid


Integrale kostprijs per pand sterk afhankelijk van keuzes ten aanzien 
van kapitaalasten en overhead

5Bron: Kengetallen voor financiële sturing gemeentelijk vastgoed, Tias & Republiq (2020) 

1: servicekosten, zoals gas, water, licht en elektriciteit zijn hier niet bij meegenomen. Deze worden vaak via een voorschot betaald en verrekend met de leverancier.

Onderdelen van de integrale kostprijs voor maatschappelijk vastgoed

De integrale kostprijs

Directe kosten gerelateerd aan 
gebruik van pand (bijv. onderhoud 

en verzekeringen)1
Kapitaallasten van een pand

Overhead voor beheer van pand 
en vastgoedportefeuille

Behandeling van deze 
kostenposten ten behoeve 
van de integrale kostprijs is 

relatief eenduidig. 

Verschillende keuzes te 
maken met significante 

gevolgen voor de integrale 
kostprijs per pand

(toelichting in dit document)

1 2

(circa 2-10%)(circa 50-80%)(circa 15-40%)



Bepalen kostenbasis
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Keuzes met betrekking tot bepalen kapitaallasten van een pand

Gemeenten kunnen verschillende keuzes maken met betrekking tot de 
berekening van de kapitaallasten

Verdeling van de kosten

De rente en afschrijving worden gebaseerd op de waarde in de 
gemeentelijke administratie. De kosten worden hierdoor gebaseerd op het 
aankoopbedrag en de levensduurverlengende investeringen.

Boekwaarde

De rente en afschrijving worden gebaseerd op de meest recente WOZ-
waarde. Hiermee simuleer je de kapitaallasten van een pand wanneer het op 
de dag van de WOZ meting zou worden aangekocht.

WOZ-waarde

Alle kosten voor een bepaald cluster panden worden opgeteld, de 
gemiddelde kosten die op basis hiervan berekend worden, dienen als basis 
voor de verdeling van de totale kosten

Op basis van 
een gemiddelde

De kosten worden per pand uitgerekend en gealloceerd
Specifiek op 
pandniveau

1 Kapitaallasten



Totale omvang en verdeling van kapitaallasten verschillen sterk 
afhankelijk van gemaakte keuzes
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NB: In dit rekenvoorbeeld wordt voor de kapitaallasten 4% van de waarde genomen, in werkelijkheid worden vaak complexere rekenmethoden (annuïtaire afschrijving en netto contante waarde) gebruikt

Indien aangekocht in 2000

Aankoopwaarde: € 1.500.000

Boekwaarde: € 500.000

Indien aangekocht in 2018

Aankoopwaarde: € 3.000.000

Boekwaarde: € 2.700.000
Voordelen

€ 120 / m2 € 240 / m2 € 80 / m2 € 160/ m2

€ 150 / m2

€ 264 / m2 € 264 / m2 € 176 / m2 € 176 / m2

1 Kapitaallasten

Boekwaarde

Gemiddelde

WOZ-
waarde

Specifiek op 
pandniveau

Boekwaarde

Specifiek op 
pandniveau

+ Aansluiting met de 
afschrijvingen in de 
gemeentelijke administratie 
per pand

+ Geen verschil in kapitaallasten 
door aankoopdatum

+ Goede benadering voor 
kapitaallasten wanneer pand 
nu zou worden aangekocht

+ Berekening is eenduidig en 
inzichtelijk

Pand in het centrum

Totale VVO: 500 m2  / WOZ waarde: € 2.500.000

Indien aangekocht in 2000

Aankoopwaarde: € 1.000.000

Boekwaarde: € 340.000

Indien aangekocht in 2018

Aankoopwaarde: € 2.000.000

Boekwaarde: € 1.870.000

Pand in een buitenwijk

Totale VVO: 500 m2 / WOZ waarde: € 2.200.000



Voor de allocatie van de centrale lasten kan een eenduidige metric 
duidelijkheid verschaffen, deze hebben ook beperkingen
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2 Overhead

Op basis van

€ / m2

Op basis van 

€ / object

Op basis van

% van de 
huurprijs1

+ Management van grotere 
objecten is vaak complexer 
en daarom tijdsintensiever. 

+ Een gedeelte van de kosten 
worden voor elk object 
gemaakt. Dit wordt hierdoor 
meegenomen.

+ Makkelijke indicator wanneer 
huurprijs op een eenduidige 
manier berekent is

Voordelen

In dit reken-
voorbeeld wordt 
aangenomen dat 
de verwachte 
beheerkosten 
van € 8.000/jaar 
moeten worden 
verdeeld

1. Afhankelijk van de gekozen methodiek bij het bepalen van de kapitaallasten, bij gebruik van WOZ-waarde zouden de loodsen dezelfde kosten hebben, net zoals de ateliers

Lang in bezit (03-2000)

Aankoopwaarde: € 2.000.000

WOZ-waarde: € 4.300.000

Recent aangekocht (03-2018)

Aankoopwaarde: € 4.000.000

WOZ-waarde: € 4.300.000

Loods op industrieterrein 

Totale VVO: 2.000 m2

Lang in bezit (03-2000)

Aankoopwaarde: € 80.000

WOZ-waarde: € 175.000

Recent aangekocht (03-2018)

Aankoopwaarde: € 160.000

WOZ-waarde: € 175.000

Atelier voor kunstenaar

Totale VVO: 25 m2

€ 3.950 / jaar € 3.950 / jaar € 50 / jaar € 50 / jaar

€ 2.000 / jaar € 2.000 / jaar € 2.000 / jaar € 2.000 / jaar

€ 2.600 / jaar € 5.100 / jaar € 100 / jaar € 200 / jaar



Er kan ook worden gekeken naar de daadwerkelijke drijvers van de 
beheerkosten voor een pand

9Bron: 

Voorbeeld van verdeling centrale kosten

2 Overhead

Bezitsduur

Benodigde tijd 
voor contract

[…]

Contractduur

# Contracten

Totaal

Pand 1 

Totale VVO: xx m2

Aankoopdatum: xx-xxxx

Aankoopwaarde: € x.xxx.xxx

Huidige huurprijs: € xx.xxx/jaar

Variabele Opties

Hoog 
Midden
Laag

[…] / […] 
[…] / […]
[…] / […]

Hoog 
Midden
Laag

[…] / […] 
[…] / […]
[…] / […]

Hoog 
Midden
Laag

[…] / […] 
[…] / […]
[…] / […]

Hoog 
Midden
Laag

[…] / […] 
[…] / […]
[…] / […]

Hoog 
Midden
Laag

[…] / […] 
[…] / […]
[…] / […]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…] […] […] […]

Pand 2 

Totale VVO: xx m2

Aankoopdatum: xx-xxxx

Aankoopwaarde: € x.xxx.xxx

Huidige huurprijs: € xx.xxx/jaar

Pand 3 

Totale VVO: xx m2

Aankoopdatum: xx-xxxx

Aankoopwaarde: € x.xxx.xxx

Huidige huurprijs: € xx.xxx/jaar

Pand X

Totale VVO: xx m2

Aankoopdatum: xx-xxxx

Aankoopwaarde: € x.xxx.xxx

Huidige huurprijs: € xx.xxx/jaar
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