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Aanleiding opdracht

Op 1 januari 2015 is het SSC-Campus gestart. De SSC is voortgekomen uit een

samenwerking tussen RIVM en KNMI. Belangrijkste motivatie om deze SSC

gezamenlijk op te richten was de constatering dat de meer generieke SSC’s

binnen de rijksdienst op het gebied van ICT niet toegerust waren om de

specifieke ICT-behoefte van kennisorganisaties te ondersteunen, terwijl ICT een

cruciale, strategische factor is voor kennisorganisaties.

De nauwe betrokkenheid van beide organisaties bij het ontstaan van SSC

Campus heeft geleid tot specifieke afspraken over de verantwoordelijkheid die

beide organisaties nemen voor de continuïteit en langere termijn

levensvatbaarheid van de organisatie.

Het oprichten van het SSC betekent een verdere verzakelijking tussen voorheen

interne afdelingen en de afnemers van diensten van deze afdelingen. Deze

verzakelijking betreft vooral de wijze waarop opdrachtgever en opdrachtnemer

afspraken maken over het presteren van de dienstverlener in termen van

kwaliteit en prijs. Tevens heeft de oprichting van SSC-Campus geleid tot de

bediening van andere klanten en tot rapportages over de dienstverlening.

De opdrachtgever gaat voor een goede prijs/kwaliteitverhouding. De aandacht

voor continuïteit van de Organisatie dient daarom elders belegd te worden. In de

governance wordt daarin voorzien door het expliciet onderscheiden van de rol

van opdrachtgever enerzijds en eigenaar van SSC-Campus anderzijds.
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Management samenvatting

Op 1 januari 2015 is het SSC-Campus gestart. De SSC is voortgekomen uit een

samenwerking tussen RIVM en KNMI. Het oprichten van het SSC betekent een

verdere verzakelijking tussen voorheen interne afdelingen en de afnemers van

diensten van deze afdelingen. Deze verzakelijking betreft vooral de wijze waarop

opdrachtgever en opdrachtnemer afspraken maken over het presteren van de

dienstverlener in termen van kwaliteit en prijs. Tevens heeft de oprichting van

SSC-Campus geleid tot de bediening van andere klanten en tot rapportages over

de dienstverlening.

Als onderdeel van het governance model zijn financiële afspraken gemaakt. Het

dienstenpakket van SSC-Campus bestaat uit generieke dienstverlening,

specifieke dienstverlening en maatwerkdienstverlening.

Voor de generieke dienstverlening geldt dat de met behulp van een eigen

kostprijsmodel kosten aan deze producten/diensten worden toegerekend om tot

een integraal tarief per eenheid product/dienst te komen. Het gebruikte

kostprijsmodel past binnen deze financiële afspraken. Binnen het kostprijsmodel

worden gemaakte kosten toegerekend aan de verschillende producten. Op basis

van het aantal afgenomen producten vindt doorbelasting afnemers plaats.

Doorbelasting van de kosten van de bestede uren vindt plaats op basis van

RIVM-tarief, zoals afgesproken.

Het kostprijsmodel is navolgbaar, maar niet alle aannames daarin zijn

gedocumenteerd. De doorbelasting aan producten lijkt soms onevenredig omdat

doorbelasting van kosten binnen een productgroep soms plaatsvindt op basis van

aantal typen producten en niet op basis van aantal geschatte afgenomen

producten.

Tijdens het onderzoek hebben verschillende afnemers aangegeven dat de

gefactureerde aantallen voor hardware en bestede uren niet altijd juist zijn. Wij

adviseren de bronnen, die hieraan ten grondslag liggen te verbeteren (CMDB en

urenregistratie).
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Kostprijsmodel SSC-Campus

1.1 Afspraken liggen ten grondslag aan kostprijsmodel

Ten aanzien van financiële afspraken en generieke diensten staat in de actuele
documentatie het volgende beschreven:

Algemeen
a. SSC-Campus opereert kostendekkend
b. Voor de inzet van de eigen medewerkers is het uurtarief RIVM leidend.
c. De financiële administratie en het financieel model zijn voor alle partners en
opdrachtgevers voldoende transparant. Het financieel model is opgesteld
conform de eisen die aan een agentschap worden gesteld, vanuit het Rijk en/of
de eigenaar/VWS
d. Softwarelicenties blijven in principe eigendom- en voor rekening van de
opdrachtgevers, tenzij overdracht aan c.q. inkoop door SSC-Campus mogelijk
en voordeliger is.
e. Op verzoek van de partners of de opdrachtgevers kan een financiële audit
worden uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij op het financieel
model en het financieel resultaat. De resultaten zijn inzichtelijk voor de
opdrachtgevers.

Genetieke diensten
f. Per dienst wordt een vast tarief per eenheid afgesproken.
g. De tarieven voor de dienstverlening van SSC-Campus zijn kostendekkend en
gebaseerd op integrale kosten en de reële afnameprognoses van opdrachtgevers
voor de komende 3 jaren. In deze tarieven zijn opslagen verwerkt voor:
• voorinvesteringen van de partners RIVM en KNMI
• kosten voor vernieuwing
• risico’s

h. Per jaar mag het volume van de generieke diensten niet meer dan 10% naar
beneden afwijken van de afname van het jaar ervoor. Uitzondering geldt als een
grotere reductie van de afname het gevolg is van niet voorziene beslissingen
waarop de directie van de opdrachtgever geen invloed heeft. In het geval van
interdepartementale beslissingen of kabinetsbesluiten zal met betrokkenen
gezocht worden naar een voor beide partijen redelijke oplossing.

Specifieke diensten en maatwerkdiensten
Specifieke en maatwerkdiensten worden afgerekend op basis van werkelijk

gemaakte kosten. Kosten voor ondersteunende diensten worden hierin
meegenomen.

Bron: Governance SSC-Campus, Versie 2.0 September2016

Voor het onderzoek naar het kostprijsmodel zijn de genoemde onderwerpen
onder rubriek b, c, f,g en h relevant.
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Voorts is een Producten en dienstencatalogus beschikbaar waarin de verkrijgbare

producten/diensten zijn gespecificeerd en zijn geprijsd.

1.2 SSC-Campus past een kostprijsmodel toe

Het dienstenpakket van SSC-Campus bestaat uit

• generieke dienstverlening zoals de standaard werkplek of managed server

hosting,

• specifieke dienstverlening en

• maatwerkdienstverlening.

Voor de generieke dienstverlening geldt dat de met behulp van een eigen

kostprijsmodel kosten aan deze producten/diensten worden toegerekend om tot

een integraal tarief per eenheid product/dienst te komen. De overige diensten

worden op basis van werkelijke kosten (uren x tarief en materiële kosten)

doorbelast. Ook de kosten van de niet generieke dienstverlening worden middels

de systematiek van het kostprijsmodel toegerekend.
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1.3 De systematiek van het kostprijsmodel

1DM A&A RNM

1DM A&A KNMI

Ctienthardware *

Laptop

Het kostprijsmodel is gebaseerd op een gestandaardiseerde verdeling van

bouwbiokken/kosten over de producten/diensten. Het kostprijsmodel wordt

gepresenteerd door kosten van de bouwbiokken (verticale as) af te zetten tegen

de producten (horizontale as). Op de kruispunten is aangegeven voor welk

percentage de kosten zijn toe te rekenen aan desbetreffend product/dienst.

Het kostprijsmodel wordt gebruikt voor het

• toewijzen van kosten van project/bouwblok naar diensten,

• toewijzen van kosten van ondersteunende diensten naar diensten en

klanten,

• toewijzing van kosten van projecten, diensten naar klanten,

• leveren van informatie aan SSC-Campus over marge generieke diensten,

• leveren van de informatie t.b.v. het facturatieproces,

• leveren van informatie over kosten waar geen opbrengst tegenover

staat.

1.3.1 Producten /Diensten

In de Producten en Diensten Catalogus (PDC) SSC-Campus zijn de generieke

diensten als volgt beschreven/ gedefinieerd: Generieke diensten zijn

gestandaardiseerde diensten die wij in principe aan al onze klanten kunnen

leveren. Generieke diensten kennen een vast tarief en worden gefactureerd op

basis van het afgenomen volume. De generieke diensten zijn vervolgens per item

gespecificeerd. Dit zijn:

• werkplek applicaties,

• generieke werkplek,

• mobiele werkplek,

• dient hardware,

• managed server hosting,

• unmanaged server hosting,

• storage,

• backup.

Bouwbiokken

60%

60%

40 %

4Q%

100 %
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1.3.2 Bouwblokken

De bouwbiokken representeren de kosten die gemaakt worden. In sommige

gevallen zijn de bouwblokken direct toe te schrijven aan een product/dienst in

andere gevallen moeten de kosten verdeeld worden over meerder

producten/diensten. Dit uit zich in percentages.

Voorbeelden van bouwblokken met percentages voor de kosten verdeling:

• Mobiele Werkplek — GSM is voor 100% toegerekend aan mobiel (GSM).

• Datacenter Netwerk SSCC komt voor 80 % op product/dienst “managed

server hosting” en voor 20°h op product/dienst “generieke werkplek”.

1.4 Ook “Ondersteunende diensten” is een product/dienst

Alle kosten, die niet direct zijn toe te schrijven aan projecten of

beheeractiviteiten, maar die SSC-Campus moet maken om diensten te kunnen

leveren zijn opgenomen in bouwblokken. Deze bouwblokken worden toegerekend

aan het product/dienst “ondersteunende diensten”.

Aan product/dienst “ondersteunende diensten” worden de volgende bouwbiokken

toegerekend:

personeelskosten (bouwbiokken) aangaande

Servicedeskmedewerkers, Business Relationship Managers, Service Level

Managers, Proces Managers (o.a. contract manager, incidentmanager, problem

manager, configuratie manager, change manager, projectportfolio manager),

beheerders van ‘eigen’ systemen (o.a. Topdesk, Gemini), Enterprise Architecten

(niet zijnde projectarchitecten), Communicatie medewerker en Security Officer

materiële kosten (bouwbiokken) voor

ondersteuning Support Desk, uitbestedingen voor proces- en SLA-managers en

ondersteuning en hardware en licenties voor applicaties en evt. inhuur.

Ondersteunende diensten worden volgens een vaste verdeelsleutel verdeeld over

de verschillende klanten. De ondersteunende diensten zijn afzonderlijk zichtbaar

op de factuur.

Bovenstaande bouwblokken wordt in het kostprijsmodel 2017 voor een groot

deel toegerekend aan ondersteunende diensten; het resterend gedeelte wordt

in kleine percentages aan verschillende generieke producten/diensten

toegerekend (zie bijlage 1 ter illustratie). Dit resterende deel wordt derhalve

opgenomen in de kostprijs en is daarom niet zichtbaar op de factuur.

In 2018 wordt de systematiek van verrekening van ondersteunende diensten

gewijzigd. Deze wijziging is toegelicht in de memo aan de Programmaraad van 5

september 2017.
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1.5 Gemaakte keuzes voor kostentoerekeningen in het kostprijsmodel

behoeven nadere motivatie

Het kostprijsmodel is een Excel spreadsheet.

De verdeling van bouwbiokken/kosten over meerdere producten/diensten is niet

altijd onderbouwd. Ter illustratie “Waarom is een verdeling 80% om 20 % en niet

75% om 25%”? Bij navraag blijkt dat het soms schattingen betreft en dat het

lastig is om het exacte percentage te bepalen.

Er zijn diverse aanvullende Excel sheets, die in relatie staan met het

kostprijsmodel, bijvoorbeeld begrotingen van de kostprijs. Deze zijn duidelijk,

maar soms vergt het enige nadere toelichting om deze te doorgronden. Tijdens

de nadere toelichting stuitten we soms op een uitzondering. Dat is dan niet

specifiek gedocumenteerd.

Ook bevat het Excel spreadsheet van het kostprijsmodel veel formules, welke

niet afgeschermd zijn, hierdoor kan het gebeuren dat er onbewust fouten in de

spreadsheet ontstaan. De formules zijn vaak niet gedocumenteerd waardoor de

onderhoudbaarheid en verificatie bemoeilijkt kan worden.

1.6 In spreadsheet van het kostprijsmodel zijn controles opgenomen

Binnen de spreadsheet van het kostprijsmodel zijn controles opgenomen deze

hebben tot doel om:

o vast te stellen dat alle kosten (en opbrengsten) uit SAP tot en met de

betreffende periode zijn opgenomen in het financieel model,

o vast te stellen dat alle bouwblokken (SAP projecten) worden toegewezen aan

diensten/klanten of aan de lijst kosten zonder omzet,

o vast te stellen dat alle bouwblokken (SAP projecten) worden toegewezen aan

diensten/klanten of aan de lijst kosten zonder omzet,

o te bepalen marge per generieke dienst dat de sheet aansluit met de totalen uit

de realisatie sheet,

o vast te stellen dat de kosten van diensten volledig in rekening worden gebracht

en dat de omzet juist is verantwoord.

Deze controles betreffen vooral de juistheid van de verwerking van de gegevens.

1.7 Kwaliteit van het functioneren van het kostprijsmodel afhankelijk van de

brongegevens

Gegevens die verwerkt worden in het kostprijsmodel worden vanuit SAP in Excel

gekopieerd. De gegevens uit SAP bestaan uit materiële kosten en personeelskosten

per Work breakdown Structure (WBS) element (bouwblok). De verwerking in het

financieel model kan weliswaar correct zijn, maar het uiteindelijke resultaat van het

model is afhankelijk van de ingevoerde brongegevens in de spreadsheet van het

kostprijsmodel. Daarom is het belangrijk dat
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• de juiste gegevens vanuit SAP worden geselecteerd en juist en volledig

worden gekopieerd in de spreadsheet,

• de kosten op het juiste element in SAP systeem worden geboekt,

• de tijdsbesteding door de medewerker correct wordt geboekt in het

tijdschrijfsysteem, dat gekoppeld is aan SAP.

1.8 Aanpassingen in het kostprijsmodel leiden tot andere verdeling van

kosten tussen klanten

Het kostprijsmodel is al enige jaren in gebruik. Een aantal veranderingen heeft

plaatsgevonden ten behoeve van rechtvaardige doorbelasting. Een voorbeeld

hiervan is een aanpassing op de wijze waarop werkplekapplicaties werden

doorbelast. V66r de wijziging waren werkplekapplicaties onderdeel van de werkplek,
ongeacht het aantal. Bij nadere beschouwing bleek dat er tussen klanten een groot

verschil bestond in het gebruik van werkplekapplicaties. Dit werd als onredelijk

ervaren. In het kader van de eerlijkheid is besloten, de doorbelasting te realiseren

op basis van een werkplek en separaat het aantal werkplekapplicaties. Dit leidde in
de administratie tot een verschuiving van de kosten. Dit kreeg uiteindelijk zijn

weerslag in de facturen, waardoor in dit geval RIVM een hogere factuur kreeg en

KNMI een lagere factuur dan vôér de wijziging.

In de documentatie treffen wij een recente uitwerking aan van een voorbeeld dat
een aangepaste kostprijsberekening (verdeling) voor fU) managed serivces leidt

tot andere factuurbedragen aan klanten.

1.9 Bijzonderheden in de doorbelastingen

Bij de analyse van het kostprijsmodel valt een aantal zaken op:

1.9.1 Doorbelasting van 1% van de kosten niet onderbouwd

In sommige gevallen wordt 1% doorgerekend aan de verschillende producten

/diensten. Afhankelijk van andere kosten die toegerekend worden aan het

product kunnen deze doorbelaste kosten soms een groot percentage vormen van

de kostprijs. Volgens mededeling is dit in het verleden ooit bedacht.

1.9.2 Onderverdeling van kosten van een product naar deelproducten niet logisch

Bouwbiokken/kosten worden toegerekend aan een product/dienst. In sommige

gevallen wordt binnen het product een aanvullende onderverdeling van de

toerekening van de kosten gemaakt. In het voorbeeld dat wij hebben

aangetroffen, vindt deze onderverdeling binnen een product plaats op basis van

het aantal categorieën. In de praktijk kunnen in de ene categorie meer eenheden

zijn dan in de andere categorie. Per eenheid kunnen de nominaal toegewezen
kosten dan verschillen. Volgens mededeling is dit niet bewust zo gekozen. Zie

voorbeeld in bijlage 2. De werkelijke kosten per deelproduct zijn zo niet altijd

vast te stellen.
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RIVM-tarief bevat een opslag, het tarief is verwerkt in bijna alle producten van
SSC-Campus
Bij de oprichting van SSC-Campus is besloten het RIVM-tarief te hanteren voor

de geleverde uren. Het RIVM-tarief is daarmee verwerkt in alle kosten waarin

uren worden verrekend en is daarmee onderdeel van de kostprijs van de

producten.

Het RIVM-tarief is als volgt opgebouwd:
TARIEVEN 2017

Tarïefcompönent Basistarief
Primair proces Expert Hoog Midden Laag

- Personele kosten 84 63 48 37

- Materiële kosten 2 2 2 2

- Decentrale bedrijfsvoering 4 4 4 4

Secundair proces

- Huisvesting 4 4 4 4

- Centrale bedrijfsvoering 31 31 31 31

Risico opslag 7 6 5 4

Totaal tarief 132 110 94 82

Consequenties hanteren RIVM-tarief
Het hanteren RIVM-tarief heeft als consequentie dat SSC-Campus geen rekening

krijgt voor de bedrijfsvoering en huisvesting van het RIVM. Een aantal managers

en HR ondersteuning en gebruik van bedrijfsvoering en de huisvesting worden

hiervoor ter beschikking gesteld aan SSC-Campus.

De totale afdracht aan RIVM op basis van de gemaakte uren voor het RIVM-tarief
was in 2017 als volgt:

62010 Afroming Huisvesting 692.796
62020 Afroming Centrale Overhead 5.369.168
62030 Afroming Risico-opslag 915.177

In de loop de jaren is deze afdracht als gevolg van groei van SSC-Campus

toegenomen:

In 2016:

62010 Afroming Huisvesting 666.615
62020 Afroming Centrale Overhead 5.166.265
62030 Afroming Risico-opslag 878.744

In 2015:

62010 Afroming Huisvesting 619.072
62020 Afroming Centrale Overhead 4.952.572
62030 Afroming Risico-opslag 807.187
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Een toelichting op de term ‘afroming Risico-opslag’ leert dat de afroming Risico-
opslag niet een opslag betreft, die als een reservering wordt geparkeerd bij het
RIVM om vervolgens te gebruiken voor risico’s (tegenvallers) die zich voordoen.

De ‘afroming Risico opslag’ is ontstaan naar aanleiding van lagere

huisvestingskosten in het verleden (2006). Het bedrag ‘afroming Huisvesting’ in

het RIVM-uurtarief daalde toen, maar het RIVM-uurtarief bleef gehandhaafd. Het

ontstane verschil werd ‘afroming Risico-opslag genoemd’. Het is een structurele
financiering van problematiek binnen het RIVM als onderdeel van het tarief.

Vandaag de dag worden de lagere huurlasten van toen ingezet voor transitie

naar de Uithof. De diverse opdrachtgevers waarvan IenM de grootste is, zijn

bekend met de opbouw van het tarief en stemmen hiermee jaarlijks in.

De indeling naar Expert, hoog, midden en laag is voor het financieel resultaat

van SSC-Campus nadelig. SSC-Campus heeft in de diverse groepen

medewerkers met relatief hoge schalen. Hierdoor is de compensatie voor de
loonkosten in het RIVM-tarief niet afdoende voor SSC-Campus. Het grootste

gedeelte van de kosten die SSC-Campus doorbelast heeft betrekking op verrichte
uren.

1.9.4 Afschrijvingen gebaseerd op ideaalcomplex

Bij het begroten van de kostprijs van een product/dienst wordt in de calculatie

rekening gehouden met afschrijvingskosten. Als het echter componenten betreft,
die minder dan €10.000 kosten worden deze niet geactiveerd. Nadere informatie

leert ons dat “Uitgangspunt in de kostprijsberekening is dat aanschaffingen i.v.m.
vervanging van hardware, verlopen volgens het zogenaamde ideaalcomplex.

D. w.z. ieder jaar wordt een min of meer vergelijkbare hoeveelheid vervangen en
aangeschaft. Uitgaande van dit ideaalcomplex en de gemiddelde levensduur (bv

5 jaar bij TC’s of 3 jaar bij laptops) kun je dan de aanschaffingskosten (gedeeld

door de levensduur) in de kostprijs als kosten opnemen. Dat deel wordt

afschrjvingskosten in de kostprijs genoemd..” Wij hebben niet vastgesteld of dit
ideaalcomplex daadwerkelijk op deze wijze wordt toegepast c.q. bestaat in de
kosten / bouwblokken.

1.9.5 Marges niet evenredig verdeeld over de generieke producten/diensten

SSC-Campus berekent op haar generieke producten/diensten een marge opdat
zij naast de gemaakte kosten ook extra kosten hebben. Dit betreft een

terugbetalingsregeling van de investering die gedaan is bij de oprichting van

SSC-Campus: €800.000 en €150.000 aan taakstelling en €500.000 aan

innovatieprojecten van SSC-Campus. De totale marge op de generieke

producten/diensten was in 2017 €106.000. Ten aanzien van de kosten van de
generieke producten/diensten ad € 14.203.000 is dit een klein percentage.
Wanneer ingezoomd wordt op de producten/diensten binnen de generieke

producten/diensten zijn er nominale marges van
- 1- €204.000 tot €379.000 en
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percentages van 121% en -13°h. Een ideaal beeid is dat er gelijke marges zijn

binnen de producten/diensten. Deze verschillen in marge zien we vooral bij

storage en back-up. Het blijkt in de praktijk moeilijk om de werkelijke kosten

over deze diensten op een goede manier te scheiden.

1.9.6 Onderverdeling binnen werkplekapplicaties worden geschat

De onderverdeling in de producten (XS, S, M, L en XL) binnen het product

“werkplek applicaties” wordt bepaald aan de hand van de beheerlast die de

appllcatie met zich mee brengt. De beheerlast is afhankelijk van de update

frequentie, complexiteit en tijd die het kost om het package te maken. Met name

de tijd die het kost is sterk bepalend in welke categorie een applicatie wordt

ingedeeld.

De indeling is nu nog ingeschat, maar er wordt data verzameld om op een later

tijdstip de categoriseren te kunnen koppelen aan voornoemde criteria.

Het is niet duidelijk wanneer de data wordt verzameld en eventuele correctie

plaatsvindt. Ook is het niet duidelijk of dit proces voor iedere applicatie jaarlijks

opnieuw doorlopen wordt. Dit kan tot onjuiste toerekening leiden vanuit de

bouwblokken, maar ook tot onjuiste aantallen. Dit kan van invloed zijn op de

prijsbepaling en per saldo in het facturatieproces.
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2 Facturatieproces

In het facturatieproces wordt gebruik gemaakt van het kostprijsmodel.

Voor de generieke dienstverlening wordt de vastgestelde productprijs, zoals bekend
in het kostprijsmodel vermenigvuldigd met het aantal afgenomen

producten/diensten.

Het aantal afgenomen producten wordt als variabele ingevoerd in het

kostprijsmodel. De gegevens ten aanzien van de aantallen zijn afkomstig uit de

configuration management database (CMDB).

De specifieke diensten en de maatwerkdiensten zijn als zodanig als product op de

horizontale as opgenomen. De bouwblokken/kosten op de verticale as worden

toegerekend zoals eerder toegelicht in hoofdstuk 1.

In de bijlage van de facturen die SSC-Campus verstuurt, staan ter onderbouwing

van de gemaakte kosten voor maatwerk en specifieke dienstverlening de bestede

uren gespecificeerd.

2.1 Klanten hebben vragen over de juistheid van de factuur

Uit de gesprekken, die wij gevoerd hebben met klanten van SSC-Campus, komt

naar voren dat er vaak discussie is (geweest) bij de generieke diensten over de

aantallen die worden afgenomen. Klanten ervaren dat de administratie van de

hardware van SSC-Campus niet aansluit met de beleving en/of feitelijke invulling bij
de klanten.

Voor de specifieke en maatwerkdiensten is vaak discussies over de juistheid van het

toedelen van het aantal uren.
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3 Vragen in de opdracht

In het voorgaande hoofdstuk is een beschrijving gegeven van het kostprijsmodel.

In dit hoofdstuk zal antwoord gegeven worden op de vragen zoals deze zijn

geformuleerd voor dit onderzoek. De antwoorden op deze vragen worden verkort

weergegeven omdat de antwoorden een nauwe connectie hebben met het

voorgaande hoofdstuk.

3.1 Juistheid
Juistheid van het kostprijsmodel: De rekensom, die het kostprijsmodel volgens haat

beschrijving zou moeten maken, is juist.

In het kader van het aspect ‘juistheid’ van het kostprijsmodel worden de volgende

vragn in het onderzoek beantwoord:

Wat zijn de uitgangspunten van het kostprijsmodel?

De financiële afspraken en de basis voor het kostprijsmodel zijn verwoord in het

document governance SSC-Campus. Daarin is opgenomen dat de partnerboard de

prijzen jaarlijks vaststelt voor het komende jaar.

Hoe is tot het kostprijsmodel tot stand gekomen?

Bij de vorming van Campus is de inrichting van het financieel model bedacht en

vormgegeven. Op basis van ervaringscijfers en schattingen door KNMI en RIVM zijn

de producten, bouwbiokken en toerekeningscijfers tot stand gekomen.

Hoe wordt de rekensom volgens de beschrijving van het kostprijsmodel

bepaald?

In de beschrijving van het kostprijsmodel zijn de uitgangspunten opgenomen en de

controles zoals beschreven in 1.6. Een beschrijving van de rekensom is niet

aangetroffen.

Hoe wordt de rekensom in de praktijk berekend?

In de praktijk zien wij dat er schattingen worden gemaakt op basis van realisatie

cijfers van jaar T-1 en verwachte ontwikkelingen.

3.2 Effectiviteit
Effectiviteit van het model, in dit onderzoek wordt hiermee bedoeld of de gestelde

doelen worden gehaald:

Vindt een juiste toerekening aan de klant plaats: goede weerspiegeling van de in de

praktijk gemaakte kosten voor de verschillende klanten (eerlijke toerekening);

In het kader van het aspect ‘effectiviteit’ van het kostprijsmodel worden de

volgende vragen in het onderzoek beantwoord:

Welke uitgangspunten zijn afgesproken voor de toerekening van kosten

naar verschillende klanten?
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Ten aanzien van financiële afspraken en generieke diensten staat in het
document Governance SSC-Campus het volgende beschreven:

Algemeen
a. SSC-Campus opereert kostendekkend
b. Voor de inzet van de eigen medewerkers is het uurtarief RIVM leidend.
c. De financiële administratie en het financieel model zijn voor alle partners en
opdrachtgevers voldoende transparant. Het financieel model is opgesteld
conform de eisen die aan een agentschap worden gesteld, vanuit het Rijk en/of
de eigenaar/VWS
d. Softwarelicenties blijven in principe eigendom- en voor rekening van de
opdrachtgevers, tenzij overdracht aan c.q. inkoop door SSC-Campus mogelijk
en voordeliger is.
e. Op verzoek van de partners of de opdrachtgevers kan een financiële audit
worden uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij op het financieel
model en het financieel resultaat. De resultaten zijn inzichtelijk voor de
opdrachtgevers.

Generieke diensten
f. Per dienst wordt een vast tarief per eenheid afgesproken.
g. De tarieven voor de dienstverlening van SSC-Campus zijn kostendekkend en
gebaseerd op integrale kosten en de reële afnameprognoses van opdrachtgevers
voor de komende 3 jaren. In deze tarieven zijn opslagen verwerkt voor:
• voorinvesteringen van de partners RIVM en KNMI
• kosten voor vernieuwing
• risico’s

h. Per jaar mag het volume van de generieke diensten niet meer dan 10% naar
beneden afwijken van de afname van het jaar ervoor. Uitzondering geldt als een
grotere reductie van de afname het gevolg is van niet voorziene beslissingen
waarop de directie van de opdrachtgever geen invloed heeft. In het geval van
interdepartementale beslissingen of kabinetsbesluiten zal met betrokkenen
gezocht worden naar een voor beide partijen redelijke oplossing.

Specifieke diensten en maatwerkdiensten
1. Specifieke en maatwerkdiensten worden afgerekend op basis van werkelijk
gemaakte kosten. Kosten voor ondersteunende diensten worden hierin
meegenomen.

Bron: Governance SSC-Campus, Versie 2.0 September 2016

Voor het onderzoek naar het kostprijsmodel zijn de genoemde onderwerpen
onder rubriek b, c, f,g en h relevant.

Voorts is een Producten en dienstencatalogus beschikbaar waarin de verkrijgbare

producten zijn gespecificeerd en zijn geprijsd.

Hoe vindt de toerekenïng naar verschillende klanten in de praktijk plaats?

Zoals beschreven in de uitgangspunten constateren wij op basis van de

aangetroffen documentatie dat
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• voor de inzet van de eigen medewerkers het uurtarief RIVM wordt

gehanteerd (b).

• bij generieke diensten per dienst een vast tarief per eenheid is

afgesproken (f).

• de tarieven voor de dienstverlening van SSC-Campus grotendeels

kostendekkend zijn en gebaseerd op integrale kosten en de reële

afnameprognoses van opdrachtgevers voor de komende 3 jaren. In deze

tarieven zijn opslagen verwerkt voor:

• vootinvesteringen van de partners RIVM en KNMI

• kosten voor vernieuwing

• risico’s fg)

Uit de interviews blijkt dat de afnemers niet ervaren dat de financiële
administratie en het financieel model voldoende transparant zijn Cc).

In de facturen is een specificate van de in rekening gebrachte kosten opgenomen.

Dit gebeurt voor de generieke diensten op basis van de vastgestelde prijs

vermenigvuldigd met het afgenomen volume. De prijs die gehanteerd wordt komt

overeen met de voor dat jaar door partnerboard vastgestelde prijs. De hoeveelheid

wordt bepaald aan de hand van de op de eerste dag van de maand bekende

(hardware) cijfers. Deze zijn afkomstig uit CMDB. Voor alleklanten wordt dezelfde

prijs gehanteerd.

3.3 Efficiëntie
Efficiëntie van het kostprijsmodel: Het model is uitlegbaar, eenvoudig en niet

foutgevoelig (effectiviteit van het model is een randvoorwaarde).

In het kader van het aspect ‘efficiëntie’ van het kostprijsmodel worden de volgende
vragen in het onderzoek beantwoord:

Wat zijn de uitgangspunten van het kostprijsmodel?

Zie hiervoor paragraaf 4.1.

Welke instructies / werkprocessen zijn er gedefinieerd voor de uitvoering

van de administratie voor het toepassen van het kostprijsmodel?

Voor de inkoop gelden dezelfde inkoopregels als elders binnen RIVM. Na inkoop

worden de kosten op een WBS-nummer in SAP. Gedurende het jaar zijn dezelfde

WBS-nummers tenzij er een nieuwe dienst bijkomt.

Deze administratie is van belang voor de realisatie cijfers. Bovendien is deze

administratie een belangrijk element voor het bepalen van de kostprijs voor het

volgende jaar. Voor bijvoorbeeld het jaar 2017 was 2016 leidend.
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Zijn hierin waarborgen voor eenduidigheid van het toepassen van het

kostprijsmodel?

Gelet op de opbouw van het kostprijsmodel worden alle kosten voor alle klanten op

gelijke manier berekend. De uitkomsten zijn afhankelijk van bronbestanden.

Belangrijke bronnen zijn de CMDB en het tijdschrijfsysteem. Voorts is het onbewust

muteren van formules en gegevens in het kostprijsmodel in Excel een

aandachtspunt.

Hoe ervaren de uitvoerders van de administratie het kostprijsmodel?

(werkbaarheid/ foutgevoelïg)

In verschillende interviews is aangegeven dat de administratie veel tijd vergt.

Enerzijds zijn dit de rapportages zelf, daarnaast is het veel werk om de uren van

externen op juiste wijze door te belasten op de projecten / WBS nummers. In de

nabije toekomst zou hierin verandering komen omdat ook externe medewerkers

gaan tijdschrijven en de kosten direct terugkomen op een WBS element in SAP. Het

verantwoorden van uren is soms lastig, omdat de werkzaamheden voor

verschillende producten/diensten niet zo gemakkelijk te scheiden zijn.

Zijn de toegerekende kosten en gehanteerde aantallen navolgbaar en te

reproduceren?

In het model is navolgbaar op welke wijze kosten op een WBS-element worden

toegerekend aan diensten. De kosten op de WBS-elementen zijn een gegeven voor

het financieel model en worden handmatig (via een download) uit SAP overgezet in

Excel.

Binnen SAP zijn de kosten op WBS-elementen te relateren aan de daadwerkelijke

kosten.

Hoe wordt omgegaan met verschillende type diensten die slechts voor een

deel onderdeel zijn van het kostprijsmodel?

Bouwbiokken worden, indien zij voor meerdere diensten worden gebruikt, verdeeld

aan de hand van vaste percentages. Dit gaat via het stramien van het

kostprijsmodel.
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4 Verantwoording onderzoek

4.1 Werkzaamheden en afbakening
Het object van onderzoek is het kostprijsmodel van SSC-Campus zoals dat in

2017 is toegepast.

Daarbij zijn de volgende aspecten nader onderzocht:

Juistheid van het kostprijsmodel: De rekensom, die het kostprijsmodel volgens

haat beschrijving zou moeten maken, is juist.

In het kader van het aspect ‘juistheid’ van het kostprijsmodel worden de

volgende vragen in het onderzoek beantwoord:

• Hoe is tot het kostprijsmodel tot stand gekomen?

• Wat zijn de uitgangspunten van het kostprijsmodel?

• Hoe wordt de rekensom volgens de beschrijving van het kostprijsmodel

• bepaald?

• Hoe wordt de rekensom in de praktijk berekend?

Effectiviteit van het model, in dit onderzoek wordt hiermee bedoeld of de

gestelde doelen worden gehaald:

• Vindt een juiste toerekening aan de klant plaats: goede weerspiegeling

van de in de praktijk gemaakte kosten voor de verschillende klanten

(eerlijke toerekening);

Het kader van het aspect ‘effectiviteit’ van het kostprijsmodel worden de

volgende vragen in het onderzoek beantwoord:

• Welke uitgangspunten zijn afgesproken voor de toerekening van kosten

naar verschillende klanten?

• Hoe vindt de toerekening naar verschillende klanten in de praktijk plaats?
• Efficiëntie van het kostprijsmodel: Het model is uitlegbaar, eenvoudig en

niet foutgevoelig (effectiviteit van het model is een randvoorwaarde).

In het kader van het aspect ‘efficiëntie’ van het kostprijsmodel zijn de volgende
vragen in het onderzoek beantwoord:

• Wat zijn de uitgangspunten van het kostprijsmodel?

• Welke instructies / werkprocessen zijn er gedefinieerd voor de uitvoering

van

• de administratie voor het toepassen van het kostprijsmodel?

• Zijn hierin waarborgen voor eenduidigheid van het toepassen van het

kostprijsmodel?

• Hoe ervaren de uitvoerders van de administratie het kostprijsmodel?

(werkbaarheid/ foutgevoelig)
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• Zijn de toegerekende kosten en gehanteerde aantallen navolgbaar en te

reproduceren?

• Hoe wordt omgegaan met verschillende type diensten die slechts voor

een deel onderdeel zijn van het kostprijsmodel?

De ADR heeft de bovenstaande aspecten nader onderzocht op basis van

opvragen en bestuderen van documentatie. Aanvullend heeft de ADR een

beperkt aantal stakeholders geïnterviewd om de ervaringen met het kostprijs

model beknopt te inventariseren, zodat in elk geval de belangrijkste aspecten

van het kostprijsmodel geraakt worden.

4.2 Gehanteerde Standaard

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale

Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing.

Omdat er geen assurance-opdracht is uitgevoerd, wordt met deze rapportage

geen zekerheid verschaft. Het onderzoek kent een inventariserend karakter en

op basis van onze rapportage wordt de (gedelegeerd) opdrachtgever in staat

geacht zijn eigen conclusies te trekken en afwegingen te maken.

4.3 Verspreiding rapport

De opdrachtgever, PartnerBoard Campus, is eigenaar van dit rapport.

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd

voor de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen.

In de ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de

ADR een rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website

van de rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister

van Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de

titels van door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de

we bs ite.
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5 Ondertekening 

Den Haag, 29 maart 2018 

Auditmanager 

Auditdienst Rijk 
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IIIustrate 1 voorbeeld verdeling kosten die toegerekend worden aan
ondersteunende diensten en voor een deel aan generieke producten.
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Illustratie 2 voorbeeld verdeling kosten over verschillende categorieën binnen
een product. Waarvan de aantallen onderliggende producten aanzienlijk
verschillend:

3U

PDA 1550

GSM 250

Tablet 4S0
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