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Inleiding  

De gemeenten hebben IROKO gevraagd om een globale indicatie te geven van de kosten 

die gemoeid zijn met het opheffen van WAVA en !GO. Opheffen houdt in dat !GO BV 

wordt geliquideerd en vervolgens de GR WAVA opgeheven. De bestuursorganen moeten 

namelijk doorgaans blijven functioneren tot de liquidatie is voltooid. Opheffen van de GR 

WAVA dient te gebeuren volgens de afspraken die hieromtrent in de gemeenschappelijke 

regeling (artikel 32) zijn gemaakt.  

Bij opheffing van een GR en/of een sw-uitvoeringsbedrijf zijn de grootste kostenposten 

doorgaans: 

· afvloeiingskosten voor het regulier personeel. Deze kosten zijn veelal hoog wanneer 

er sprake is van ambtelijke aanstellingen; 

· boekverliezen op vaste materiële activa zoals gebouwen en machines en overige 

productiemiddelen. WAVA heeft bovendien een fors bedrag aan immateriële vaste 

activa op de balans staan. 

Binnen de randvoorwaarden van de Quickscan is het onmogelijk om de opheffingskosten 

nauwkeurig te berekenen. Onderstaande berekeningen moeten, alhoewel de cijfers in de 

verschillende tabellen een andere indruk kunnen wekken, dan ook uitdrukkelijk als een 

heel globale indicatie worden gezien. De berekeningen hebben vooral tot doel om te laten 

zien of het bij de opheffingskosten gaat om honderdduizenden, miljoenen of tientallen 

miljoenen euro’s.  

Indicatie afvloeiingskosten personeel 

Bij opheffing zullen de ongesubsidieerde professionals afvloeien. Bijna alle professionals 

hebben een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht met !GO of Entrada. Voor deze 

professionals wordt door !GO WW-premie betaald en voor de WW van deze medewerkers 

is !GO geen eigen risicodrager. Bij opheffing zullen kosten ontstaan voor een sociaal plan 

en dienen mogelijk ontslagvergoedingen te worden betaald. 

Voor de ambtenaren die een aanstelling hebben bij WAVA is WAVA eigen risicodrager 

voor de WW. Bovendien vallen zij onder de CAR UWO waardoor zij mogelijk recht hebben 

op een aanvullende uitkering en een verlengde uitkering. Omdat WAVA eigen risicodrager 

is voor de ambtenaren zal WAVA de WW-uitkering, de aanvullende uitkering en de 

verlengde uitkering zelf moeten betalen. 

Tabel 1 geeft indicatief de afvloeiingskosten voor de ongesubsidieerde professionals 

weer. Wij raden de gemeenten aan, wanneer zij daadwerkelijk tot opheffing willen 

overgaan, vooraf advies te vragen aan een arbeidsjurist. In de situatie WAVA/!GO zou 

het namelijk zo kunnen zijn dat bij opheffing een gelijkheidsprincipe gaat gelden, wat 

inhoudt dat bij gelijktijdig collectief ontslag van verschillende groepen medewerkers 

(ambtenaren en medewerkers met een arbeidsovereenkomst met !GO) de medewerkers 

met een arbeidsovereenkomst dezelfde rechten zouden moeten hebben als ambtenaren. 

Dit zou kunnen betekenen dat de rechter van oordeel zou kunnen zijn dat ook de 

medewerkers met een arbeidsovereenkomst een re-integratieperiode met 

loondoorbetaling moeten krijgen en een aanvullende en verlengde uitkering moet worden 

betaald. Hiervoor is !GO dan weer eigen risicodrager. In dat geval komen de 

afvloeiingskosten vele malen hoger uit dan in de tabel is weergegeven. 
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Wanneer besloten wordt WAVA en !GO op te heffen, zullen de gemeenten de Wsw op een 

andere manier moeten uitvoeren. Zij blijven namelijk verantwoordelijk voor het 

aanbieden van werk onder aangepaste omstandigheden aan de in de gemeenten 

woonachtige voor de Wsw geïndiceerde burgers. Op dat moment gaat voor de 

ongesubsidieerde professionals het principe ‘mens volgt werk’ gelden. Dit betekent dat 

de gemeenten of de nieuwe uitvoerder(s) die de gemeenten voor de Wsw gaan 

inschakelen personeel van WAVA/!GO moeten overnemen tegen gelijkwaardige 

arbeidsvoorwaarden.  

Nr Soort kosten Maximaal Realistisch 

    

 Afvloeiing personeel   

1 Ambtenaren loondoorbetaling re-integratieperiode 700 420 

2 WW ambtelijk personeel – eigen risico 1.200 720 

4 Ontslagvergoeding professionals met een 

arbeidsovereenkomst met !GO en Entrada 

2.200 1.100 

5 Kosten Sociaal Plan 1.400 700 

6 Juridische, notariële, proces- en accountantskosten pm pm 

    

 Overige personeelsgerelateerd   

7 Uitbetalen verloftegoeden ambtenaren 0 0 

8 Uitbetalen verloftegoeden !GO en Entrada 0 0 

    

 Totaal 5.500 2.940 

Tabel 1 : Opheffing: globale indicatie kosten afvloeiing ongesubsidieerde professionals (in € 1.000) 

Korte onderbouwing van deze indicatieve kosten (per post): 

1. Loondoorbetaling ambtenaren in de re-integratieperiode van 24 maanden conform 

CAR-UWO. In de realistische variant is aangenomen dat 40% van deze kosten 

(kunnen) worden voorkomen doordat gemeenten een aantal ambtenaren van 

WAVA overnemen in de gemeentelijke organisaties, al dan niet in functies m.b.t. 

de Wsw en doordat een aantal ambtenaren ander werk zal vinden. 

2. Wachtgeld (WW) ambtenaren op basis van CAR-UWO, na de re-integratieperiode. 

Aangenomen in maximale variant is WW tot pensioenleeftijd of anders gemiddeld 

6 jaar WW. Realistisch = 60% van maximaal; zie voor onderbouwing post 

nummer 1. 

3. Ontslagvergoeding voor personeel van !GO en Entrada. Uitgegaan is van de 

nieuwe regels die hoogstwaarschijnlijk binnenkort van kracht worden (0,5 maand 

salaris per jaar dienstverband met een maximum van € 75.000). Er is een groot 
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aantal personeelsleden dat op enig moment is overgegaan van een ambtelijke 

aanstelling naar een arbeidsovereenkomst met !GO. Wij weten alleen de 

startdatum van deze arbeidsovereenkomst met !GO. Aangenomen is dat deze 

medewerkers daaraan voorafgaand gemiddeld 15 jaar een ambtelijke aanstelling 

hebben gehad. Realistische variant = 50% van maximaal omdat een deel van de 

medewerkers via het principe ‘mens volgt werk’ een baan krijgt in de nieuwe 

uitvoering van de Wsw. Verder zal een aantal medewerkers ander werk vinden 

voordat het tot opheffing komt. Tot slot heeft een aantal medewerkers een 

tijdelijk contract dat zonder kosten kan worden beëindigd voordat het tot 

daadwerkelijke opheffing komt.  

4. Kosten Sociaal Plan. Bij opheffing zal een sociaal plan moeten worden opgesteld. 

Aangenomen is een re-integratietraject voor 115 medewerkers (115 maal 

gemiddeld € 10.000) en voor 50 medewerkers eveneens scholing (50 maal 

gemiddeld € 5.000). Realistisch = 50% van maximaal; zie onderbouwing bij post 

3. 

5. Juridische/proceskosten in verband met beroeps- en bezwaarprocedures door 

ambtenaren of medewerkers van !GO: pm. 

6. Op het moment dat de ambtenaren boventallig worden verklaard, dienen de 

bestaande verloftegoeden te worden uitbetaald. Hiervoor is op grond van 

regelgeving in de BBV geen voorziening op de balans getroffen. Aangenomen is 

dat deze verloftegoeden tijdens de re-integratieperiode worden weggewerkt. 

7. Op het moment dat het tot ontslag komt van de medewerkers van !GO dienen de 

verloftegoeden te worden uitbetaald. Hiervoor is door !GO een overlopende 

passiva op de balans opgenomen. Deze overlopende passiva bedraagt per eind 

2011 € 174.000. Aangenomen is dat dit bedrag de waarde van de verloftegoeden 

van de medewerkers van !GO volledig afdekt.  

Mogelijke boekverliezen activa 

Uitgangspunt is de pro-forma geconsolideerde balans per eind 2011 (zie pagina 19 van 

het jaarverslag 2011 van WAVA/!GO). 

Per eind 2011 hebben WAVA en !GO voor een bedrag van € 8,5 miljoen aan materiële 

vaste activa op de balans staan. Wanneer WAVA en !GO worden opgeheven, dan moeten 

deze activa worden verkocht. Dit leidt (mogelijk) tot boekverliezen omdat de 

verkoopprijs lager ligt dan de boekwaarde op de balans.  

Van het genoemde bedrag van € 8,5 miljoen heeft ruim € 8,1 miljoen betrekking op 

terreinen, gebouw/kantoorinrichting en installaties.  

Verder hebben WAVA/!GO nauwelijks materiële vaste activa in eigendom. Het gaat per 

eind 2011 nog om een boekwaarde op de balans van !GO van € 328.000 
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Nr Soort kosten Maximaal Realistisch 

 Boekverliezen/afschrijving activa   

1 Boekverlies immateriële vaste activa 1.000 1.000 

1 Boekverlies/afschrijving in één keer van onroerend 

goed (terreinen, panden en installaties) 

8.145 2.200 

2 Boekverliezen/afschrijving in één keer van overige 

materiële vaste activa 

328 260 

3 Boekverliezen voorraden Pm pm 

 Totaal  9.473 3.460 

Tabel 2: Opheffing: globale indicatie kosten in verband met boekverliezen activa (in € 1.000) 

Korte onderbouwing van deze kosten (per post): 

1. WAVA heeft per eind 2011 immateriële vaste activa op de balans staan ter waarde 

van ruim € 1 miljoen. Dit betreft kosten voor de afsluiting van een geldlening bij 

de BNG en de kosten voor de afkoop van de SWAP in verband met de aankoop 

van het pand in 2010. Bij opheffing zal de balanswaarde van deze activa in één 

keer moeten worden afgeboekt en als kosten moeten worden genomen. 

2. Gebaseerd op boekwaarde van terreinen, gebouwen en installaties per 31-12-

2011. Boekwaarde is op dat moment € 8,145 miljoen. Maximaal = 100% 

boekverlies op terreinen en panden. Realistisch: aangenomen is dat de terreinen 

tegen boekwaarde kunnen worden verkocht en het pand/de installaties tegen 

50% boekverlies kunnen worden verkocht. 

3. Gebaseerd op boekwaarde van de overige materiële vaste activa per 31-12-2011. 

Boekwaarde is € 328.000. Maximaal = 100% boekverlies op deze activa. 

Realistisch: gebaseerd op een inschatting per type activum wordt verwacht dat bij 

verkoop circa 80% boekverlies wordt geleden. Het boekverlies is relatief hoog 

omdat deze vaste activa nauwelijks machines en installaties betreffen, maar 

andere activa.  

4. !GO heeft nauwelijks eigen voorraden. Vrijwel alle aanwezige voorraden zijn 

eigendom van opdrachtgevers. Voor de volledigheid als pm-post opgenomen. 

Overige kosten bij opheffing 

De onderstaande tabel bevat een aantal andere kosten die kunnen optreden bij opheffing 

van WAVA en !GO. Deze kosten zijn binnen de randvoorwaarden van de Quickscan niet 

te kwantificeren. 

Zo kunnen er bijvoorbeeld nog garantiekosten optreden voor eigen producten die 

WAVA/!GO in het verleden heeft geleverd. Het ontbinden van contracten kan nog aardig 

in de papieren gaan lopen want !GO heeft veel bedrijfsmiddelen, vooral voor het Groen, 

geleast. Bij de afkoop van alle leasecontracten moet al snel worden gedacht aan enkele 

honderdduizenden euro’s. Ook moet bij de contracten worden gedacht aan het ontbinden 

van contracten met leveranciers en opdrachtgevers. 
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Bovendien zal op het moment dat bekend wordt dat !GO wordt opgeheven, het 

betalingsgedrag van debiteuren mogelijk verslechteren. Het zou goed kunnen dat 

hierdoor een groter bedrag dan voorzien oninbaar blijkt te zijn. 

Ook zullen bij opheffing de leningen in één keer moeten worden afgelost. Dit leidt tot 

additionele boetes/afkoopsommen. 

Nr Soort kosten Maximaal Realistisch 

1 Garantieaanspraken m.b.t. in het verleden geleverde 

goederen 

PM PM 

2 Ontbinding contracten (leasecontracten, leveranciers, 

opdrachtgevers, etcetera) 

PM PM 

3 Afboeking risico debiteuren (boven de op de balans 

opgenomen voorziening dubieuze debiteuren) 

PM PM 

4 Boetes/afkoopsommen bij het in één keer aflossen 

van leningen 

PM PM 

5 Opstellen liquidatiebalansen WAVA en !GO PM PM 

    

 Totaal PM PM 

Tabel 3: Opheffing: globale indicatie mogelijke overige kosten (in € 1.000) 

Conclusie 

De hoogte van de opheffingskosten komt, rekening houdend met een aantal posten dat 

niet te kwantificeren is binnen deze Quickscan, in een maximale variant al vlug uit op een 

bedrag van meer dan € 15 miljoen. Indicatief moet gerekend worden op een 

totaalbedrag van maximaal € 17 miljoen tot € 20 miljoen. 

Deze bedragen gelden wanneer er alleen maar tegenvallers zijn bij de opheffingskosten. 

Een meer realistische variant wijst op kosten voor de afvloeiing van personeel en 

boekverliezen op activa ter waarde van € 6 miljoen tot € 7 miljoen. Inclusief de niet 

gekwantificeerde kosten komen de totale opheffingskosten dan indicatief uit tussen de € 

7,5 miljoen en € 10 miljoen euro. 

Hierin is niet meegenomen dat op de balans een eigen vermogen staat van € 715.000 

dat kan worden uitgekeerd en dus in mindering kan worden gebracht op de 

bovenstaande kosten. Verder zal een deel van het op de balans opgenomen bedrag aan 

voorzieningen vrijvallen.  

Opheffen van WAVA/!GO is één ding. De gemeenten zullen in dat geval echter moeten 

zorgen voor een nieuwe uitvoering van de Wsw. Het voorbereiden en het neerzetten van 

de nieuwe uitvoering van de Wsw, in eigen beheer en/of (deels) uitbesteed aan andere 

partijen, zal eveneens de nodige additionele kosten met zich mee brengen. Die kosten 

zijn in het bovenstaande niet meegenomen. 


