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Maurits van der Graaf en Toon Meulemans

Een kostenverrekeningsmodel
voor bibliotheken

Het berekenen van de juiste tarieven voor nieuwe diensten die een bibliotheek wil

gaan leveren, leidt soms tot heftige interne en externe discussies. Subsidiegever

en klant rekenen namelijk mee. Vanuit afstudeerprojecten aan NIWI en

Universiteit van Amsterdam werd een kostenverrekeningsmodel ontwikkeld.

TOENEMENDE DRUK OP de overheidssubsidies waardoor
meer eigen inkomsten gewenst zijn. Toenemende

marktgerichtheid. Meer productontwikkelingen. Drie
ontwikkelingen waarmee elke gemiddelde bibliothecaris
zich geconfronteerd ziet en die hij of zij het hoofd tracht
te bieden door meer en meer klantgericht te werken en
nieuwe, veelal elektronische diensten voor de cliëntèle te
ontwikkelen.
Door het krimpen van de overheidssubsidies worden voor
deze nieuwe diensten veelal hoge tarieven vastgesteld,
omdat zij, zoals gezegd wordt, als doel hebben ‘de kosten
te dekken’. Alle kosten? Waarom dan die overheidssubsi-
die? Of alleen een deel van de kosten? Welk deel van de
kosten dan?
Het vaststellen van tarieven voor dienstverlening leidt
vaak tot moeizame discussies, niet alleen in de biblio-
theeksector maar in alle zogeheten publieke taak-marktor-
ganisaties.3,6,7 Een rondgang langs dergelijke organisaties
leert dat velen worstelen met het ontwikkelen van een hel-
der beleid in deze.

Ontstaanswijze van het model
Een attribuut dat een helder beleid op dit gebied wellicht
kan ondersteunen, is het hierna geschetste model voor het
verrekenen van de kosten bij het vaststellen van de tarie-
ven. Het model beoogt een duidelijke scheiding aan te
brengen tussen klant-onafhankelijke en klant-afhankelijke
kosten. Tevens wordt in het model voorgesteld deze twee
kostensoorten op verschillende wijze te dekken: de klant-
onafhankelijke kosten door de overheidssubsidie en de
klant-afhankelijke kosten door de inkomsten uit de markt.
Het model is op productniveau toepasbaar. Wij menen
dat een dergelijk model het de bibliotheek mogelijk maakt
een heldere verantwoording af te leggen aan de subsidiënt
en de klant. Het onderscheid in kosten maakt de subsi-
diënt tevens duidelijk wat hij subsidieert en wat de conse-
quenties van het eventueel verminderen van de subsidies
zullen zijn. Ook maakt het model binnen de bibliotheek-
organisatie duidelijkheid welk deel van de kosten in prin-
cipe door de tarieven moet worden terugverdiend. Bij het

beoordelen van de haalbaarheid van nieuw te ontwikkelen
diensten of producten is dit misschien wel het belangrijk-
ste criterium.

De eerste gedachten over dit kostenverrekeningsmodel
werden uitgewisseld bij de oprichting van het Nederlands
Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten
(NIWI). Het NIWI was en is het samengaan van vijf in-
stituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen, op het gebied van de wetenschappelijke
informatie- en documentatieverzorging. Door deze sa-
menvoeging ontstond een productportfolio van ruim der-
tig verschillende diensten en producten, variërend van da-
tabanken en gedrukte producten tot het geven van cursus-
sen en maatwerkdiensten. Bij de oprichting van het NIWI
ontstond behoefte aan een duidelijk beeld van de kosten
van ieder product, teneinde een product- en prijsbeleid te
kunnen ontwikkelen en criteria te kunnen stellen voor het
ontwikkelen van nieuwe producten en het afbouwen van
sommige bestaande producten. Het NIWI en de Univer-
siteit van Amsterdam hebben vervolgens twee afstudeer-
projecten gestart om tot een kostentoerekening tot op
productniveau te komen, aangevuld met een afstudeerpro-
ject van de Hogeschool Holland dat het prijsbeleid van
andere taak-marktorganisaties in kaart bracht.

Het taakgedeelte:
de klant-onafhankelijke kosten

Het taak-gedeelte van een taak-marktorganisatie - zoals
de moderne bibliotheek - omvat de klant-onafhankelijke
kosten. Deze worden gedefinieerd als de kosten voor acti-
viteiten die gemaakt zouden worden in de (natuurlijk hy-
pothetische) situatie dat er geen klanten of gebruikers
zouden zijn van de bibliotheekdiensten. In bibliotheekter-
men: de kosten van het collectioneren en ontsluiten van
de informatie worden gerekend tot de klant-onafhankelij-
ke kosten.1 Immers, de taak van de bibliotheek is het toe-
gankelijk maken van informatie: het produceren van de
informatiebron, bijvoorbeeld een ontsloten collectie of
een databank. Deze klant-onafhankelijke kosten dienen te
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worden gedekt door subsidies van de overheid. Het be-
treft hier immers de taak die de subsidiënt heeft opgedra-
gen aan de bibliotheek. In het geval van het NIWI is bij-
voorbeeld het instandhouden van de Nederlandse Onder-
zoek Databank een taak, opgedragen en gesubsidieerd
door OCenW. Over de precieze invulling van de taak
maakt de bibliotheek vrijwel dagelijks keuzen, bijvoor-
beeld over wat er gecollectioneerd wordt en hoe (breed of
diep) de collectie te ontsluiten. Volgens het model zou de
sturing hiervan op capaciteit moeten geschieden: binnen
de lumpsum subsidie van de subsidiënt. De bibliotheek -
hier in de rol van producent van de informatiebron -
wordt derhalve gedwongen beleidskeuzes over de uitvoe-
ring van de taken binnen de financiële grenzen van de
lumpsum, ofwel het vaste subsidiebedrag van de overheid,
te maken. Meestal heeft de keuze iets te gaan doen als
consequentie dat iets anders moet worden gelaten. Kort-
om, efficiency van de productie staat voorop.

boven verwachting succesvol is en meer opbrengt dan de
klant-afhankelijke kosten bedragen, dient het tarief ver-
laagd te worden. Op deze manier onderscheidt de
bibliotheek zich duidelijk van commerciële organisaties.

Het opzetten van het model
In figuur 1 staat het model schematisch weergegeven. In
de praktijk betekent het dat van alle activiteiten bepaald
moet worden of ze tot de klant-afhankelijke of klant-onaf-
hankelijke categorie behoren. Tevens dienen alle kosten
doorberekend te worden naar productniveau. Dit is be-
langrijk voor zowel de klant-afhankelijke als de klant-on-
afhankelijke kosten. Bij de eerste soort krijgt men per pro-
duct zicht op het totaal klant-afhankelijke kosten en dus
op het totale bedrag dat uit de markt zou moeten worden
terugverdiend. Bij de klant-onafhankelijke kosten krijgt
men zicht op de kosten van het produceren van een be-
paalde informatiebron. Dit inzicht kan onder meer leiden
tot efficiencyverbeteringen.
Het addertje onder het gras zijn de kosten die niet direct
toe te rekenen zijn aan producten, zoals de kosten van het
gebouw, de directie en personeelszaken - de zogeheten
overheadkosten. Bij het NIWI zijn deze overheadkosten
op twee manieren doorberekend aan de verschillende pro-
ducten. Ten eerste volgens een traditionele methode met
een voorcalculatorisch kostentoerekeningsschema. Ten
tweede met een moderne methode, ‘Activity Based Cos-
ting’ genaamd, waarbij het werkelijke verbruik aan activi-
teiten de grondslag vormt voor het berekenen van een
overheadtarief.
Voor de verdere redenering gaan we ervan uit dat de orga-
nisatie over een recent kostenoverzicht beschikt, met door-
berekening van indirecte (‘overhead’-)kosten en met een
indeling naar klant-afhankelijke en klant-onafhankelijke
kosten. De bedoeling van het model is om als het ware een
financiële ‘Chinese Muur’ tussen het markt- en taakge-
deelte van de organisatie te bouwen: gescheiden ingaande
en uitgaande geldstromen voor twee weliswaar samenhan-
gende maar toch te onderscheiden functies.

Consequentie voor de vermogensstructuur
Fluctuaties in de twee voorgestelde geldstromen zouden in
principe eveneens gescheiden dienen te worden opgevan-
gen door de vermogensstructuur van een taak-marktorga-
nisatie te wijzigen. Vanzelfsprekend vindt dit zijn weerslag
in de resultatenrekening en balansen van de jaarrekening.
In extremo dient men de investeringen voor het taak-ge-
deelte los van een investering in het markt-gedeelte (bij-
voorbeeld een nieuw distributiekanaal) te beoordelen. Zo
ook dienen de resultaten te worden getoetst aan criteria
die gelden voor taak- respectievelijk marktgedeelte. Bij het
taakgedeelte gaat het dan meer om criteria ten aanzien van
efficiency, terwijl het bij het marktgedeelte meer gaat om
financiële rendementen.
Dit verschil in benadering tussen de twee soorten geldstro-
men stelt strikte eisen aan de financiële verslaggeving. Het
zou te ver voeren dit, alsmede allerlei belastingeffecten,
binnen de context van dit artikel te bespreken. Wij vol-
staan derhalve met een verwijzing naar de literatuur.2 In
dit verband zij nog opgemerkt, dat tarieven kunnen wor-
den verlaagd wanneer het eigen vermogen door succesvol-
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Het marktgedeelte:
de klant-afhankelijke kosten

De klant-afhankelijke kosten zijn alle kosten die het ge-
bruik van de informatiebron door klanten met zich mee-
brengt. Dit betreft het ‘markt’-deel van de taak-marktor-
ganisatie. Hieronder vallen de verstrekkingskosten van de
informatiebron, zoals de distributiekosten en de kosten
voor de marketing en promotie. Deze verstrekkingskosten
worden door de gebruikers van de informatiebron gedra-
gen. Dit is ook redelijk: de gebruiker betaalt de kosten om
de informatie naar zich toe te halen, de belastingbetaler
de totstandkoming van de informatiebron. Om deze
klant-afhankelijke kosten uit de markt terug te verdienen,
moet de bibliotheek zich een zeker ondernemerschap aan-
meten. De bibliotheek moet voor een bepaald product de
omvang en koopkracht van de potentiële markt inschatten
en een inspanning verrichten om deze markt te bereiken.
Hier vindt de sturing op marktvraag plaats: een product
waarbij de markt de klant-afhankelijke kosten niet kan op-
brengen, zou gestaakt moeten worden. Indien een product

Figuur 1. Schematische weergave kostenverrekeningsmodel
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le verkoop boven een tevoren vastgestelde grens uitkomt.
Dat dit geen louter theoretische opmerking is, bewijst de
gang van zaken bij het Kadaster. Deze zichzelf bedruipen-
de maar binnen een wettelijk kader opererende instelling
heeft haar eigen vermogen aldus vormgegeven en enkele
jaren geleden inderdaad haar tarieven met 25% verlaagd.

Maatwerkdiensten
Steeds meer bibliotheken leveren naast hun reguliere acti-
viteiten ook diensten op maat, zoals cursussen en consul-
tancydiensten. Volgens dit model hebben deze diensten
geen taakgedeelte en ze zouden zichzelf dus geheel uit de
inkomsten van de markt moeten bedruipen. Echter, deze
diensten zelf staan momenteel ter discussie. Overheid en
bedrijfsleven zijn het erover eens dat kruissubsidiëring*
van dergelijke activiteiten concurrentie-vervalsend
werkt.4,5,7

De Commissie Cohen - ingesteld om deze problematiek te
onderzoeken - heeft gekozen voor de meest zuivere weg en
wil deze activiteiten door overheidsorganisaties geheel te-
rugdringen. Het ministerie van OCenW heeft kortelings
een missive doen uitgaan, waarin bij de directies van de in-
stellingen wordt aangedrongen deze activiteiten vóór 31
december 1999 geheel te beëindigen.

Geen panacee, wel helder uitgangspunt
Samengevat komt het hierboven geschetste model op het
volgende neer:
• splits zowel de directe als de indirecte kosten in klant-af-
hankelijke en klant-onafhankelijke kosten. De auteurs heb-
ben ervaren dat voor het overgrote deel van de kosten dit
onderscheid zonder veel problemen gemaakt kan worden.
Bij het resterende kleine deel zijn de discussies heel verhel-
derend, maar zal uiteindelijk een pragmatische keuze ge-
maakt moeten worden;
• formuleer een product-, promotie- en prijsbeleid tenein-
de de klant-afhankelijke kosten uit de markt terug te ver-
dienen;
• stuur het taakgedeelte van de bibliotheek (de klant-onaf-
hankelijke kosten) aan op capaciteit en maak inzichtelijk
voor de subsidiënt wat zij subsidieert.

Dit model is een praktische uitwerking van het profijtbe-
ginsel: de gebruiker betaalt mee aan de kosten van een in
principe collectief goed. Dit model doet een voorstel wélk
deel van de kosten door de gebruiker en wélk deel door de
belastingbetaler moet worden opgebracht.
Het model is geen pleidooi voor het profijtbeginsel. Het
gaat uit van de bestaande situatie: de subsidiënt eist dat de
gebruikers ‘iets’ betalen voor de ontvangen diensten, maar
zegt er niet bij wat en hoe. Het model is ook geen pleidooi
voor het commercieel maken van bibliotheken. Integen-
deel, het biedt juist een duidelijk onderscheid tussen een
taak-marktorganisatie en een pure marktorganisatie, onder
andere door de optie om de tarieven te verlagen.
Het taak- en marktgedeelte van de bibliotheek zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden en hebben een intensieve
wisselwerking. Een bibliotheek met een collectie die veel
bezoekers trekt, kan haar klant-afhankelijke kosten verde-
len over veel gebruikers. Omgekeerd zouden de tarieven
van een op een kleine doelgroep gerichte bibliotheek wel
eens exorbitant hoog kunnen uitvallen. Grote afwijkingen
van ‘normale’, algemeen geaccepteerde prijzen dwingen
tot bezinning: is de doelgroep te klein gekozen of - aan de
andere kant van het spectrum - kan deze taak commercieel
worden uitgevoerd?
De taak- en marktdelen van de bibliotheek gaan gepaard
met verschillen in opvatting over de inrichting van een or-
ganisatie. Hierin schuilt ook een belangrijke waarde van
het model: intern draait het uiteindelijk om de verdeling
van de altijd schaarse middelen. Dit model biedt in ieder
geval een helder uitgangspunt voor het interne debat tus-
sen bijvoorbeeld collectiebeheerders en marketingmede-
werkers. Transparantie voor de interne organisatie dus,
naast transparantie voor de gebruiker én de subsidiënt.
Het hier voorgestelde model kent ongetwijfeld open pun-
ten en zwakke plekken. De auteurs hopen met dit model
echter de discussie binnen de bibliotheekwereld over de
doorberekening van kosten aan klanten verder aan te wak-
keren en zien uit naar reacties.
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Een voorbeeld

Het NIWI levert jaarlijks ruim 200.000 gefotokopieerde documen-

ten uit zijn omvangrijke biomedische tijdschriftencollectie. Door

groei van de documentleverantie zou de collectie beter uitgenut

worden en daarmee zouden de sterk stijgende kosten van de

collectie beter gerechtvaardigd kunnen worden. Bij toepassing van

dit kostenberekeningsmodel bleek echter dat bij het huidige tarief

een artikel gemiddeld ruim negen gulden opbracht, terwijl de

klant-afhankelijke kosten (alle directe en indirecte kosten voor de

activiteiten die verricht worden van aanvraag tot levering) per

document enkele guldens hoger uitkwamen. Anders gezegd: bij elk

geleverd artikel stopte het NIWI enkele guldens als het ware in de

envelop. Onder deze condities zou een hogere afzet financieel zeer

onvoordelig uitpakken. Op basis van deze bevinding werd naast

enkele kleine kostenbesparingen op de klant-afhankelijke kosten

ook een tariefverhoging doorgevoerd.




