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Het LBIO is de specialist voor het innen van alimentatie. Deskundige medewerkers 

garanderen een effectieve uitvoering van deze maatschappelijk belangrijke taak. 

 

  



14.1 Balans per 31 december 2017 (voor bestemming saldo baten en lasten)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]

Kantoorinventaris en technische 

installaties - 587

Software 59.764 48.234

Hardware 113.427 221.220

Materiële vaste activa in aanbouw 131.350 -

304.541 270.041

Vlottende activa

Vorderingen [2]

Overige vorderingen 162.455 607.265

Vooruitbetaalde / nog te ontvangen 

bedragen 95.758 314.388

258.213 921.653

Liquide middelen [3] 4.559.051 4.368.208

Totaal activazijde 5.121.805 5.559.902

31 december 2017 31 december 2016
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14.1 Balans per 31 december 2017 (voor bestemming saldo baten en lasten)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen [4]

Egalisatiereserve 92.947 51.922

Vervangingsreserve 2.770.013 2.690.383

Resultaat boekjaar 80.046 383.315

2.943.006 3.125.620

Voorzieningen [5]

Personeels gerelateerde voorziening 122.401 197.990

Jubileumverplichtingen 124.625 129.899

Overige voorzieningen 323.019 347.120

570.045 675.009

Kortlopende schulden [6]

Crediteuren 54.299 64.254

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 141.812 191.711

Overige schulden 489.351 364.898

Schulden inzake primair proces 923.292 1.138.410

1.608.754 1.759.273

Totaal passivazijde 5.121.805 5.559.902

31 december 2017 31 december 2016
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14.2 Staat van baten en lasten

€ € € €

Opbrengsten opslag alimentatie 4.262.952 4.411.056

Subsidie ministerie van Justitie en 

Veiligheid 1.507.529 1.917.523

5.770.481 6.328.579

Overige opbrengsten [7] 134.108 570.766

BATEN 5.904.589 6.899.345

Lonen en salarissen [8] 2.986.848 3.509.440

Sociale lasten [9] 383.416 414.357

Pensioenlasten [10] 358.663 339.097

Overige personeelskosten [11] 234.416 300.098

Afschrijvingen materiële vaste activa [12] 114.504 117.915

Huisvestingskosten 413.907 413.057

Bureaukosten 499.592 529.141

Automatiseringskosten 234.353 310.084

Kosten van derden [13] 598.844 582.841

LASTEN 5.824.543 6.516.030

Saldo van baten en lasten 80.046 383.315

2017 2016
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Activiteiten

14.4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Continuïteit van de activiteiten

Schattingswijziging

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 

waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief 

te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief 

behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 

realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Er hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.

De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteitsveronderstellingen. 

14.3 Toelichting op de jaarrekening

b. bij of krachtens de Wet op de jeugdzorg opgedragen taken ter zake van de vaststelling en inning van 

ouderbijdragen en 

De jaarrekening is, gelijk aan vorig boekjaar, opgesteld met in overeenstemming met hetgeen hierover is bepaald 

in het Subsidiebesluit LBIO 2017.

Zoals voorgeschreven in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is de jaarrekening zoveel mogelijk ingericht 

met overeenkomstige toepassing van Titel 9 Boek 2 BW. Daar waar van Titel 9 Boek 2 BW wordt afgeweken, 

wordt dat expliciet aangegeven.

         

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

verkrijgingsprijs, tenzij anders vermeld.        

        

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 

de jaarrekening bekend zijn geworden.        

c. bij andere wetten opgedragen taken. 

a. bij of krachtens Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek opgedragen taken ter zake van de inning van 

onderhoudsbijdragen voor minderjarigen en meerderjarigen die de leeftijd van eenentwintig jaar nog niet hebben 

bereikt en ter zake van de inning van uitkeringen tot levensonderhoud ten behoeve van een echtgenoot of 

geregistreerd partnerschap; 

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen is een incassobureau dat op basis van de Wet Landelijk 

Bureau Inning Onderhoudsbijdragen belast is met de haar:

Het kantoor van het LBIO is gevestigd aan de Marten Meesweg 109-111 te Rotterdam.  

Deze taken worden uitgevoerd in opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De kerntaken bestaan uit het innen van alimentatiebijdragen, zowel 

nationaal als internationaal en het vaststellen en innen van ouderbijdragen m.b.t. jeugdzorg.
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Financiële instrumenten

Schattingen

14.5 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

Materiële vaste activa

Kantoorinventaris 5 jaar

Software 5 jaar

Hardware 3 jaar

Technische installaties 5 jaar

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende 

grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 

nominale waarde.

Primaire financiële instrumenten

Er zijn geen afgeleide financiële instrumenten opgenomen in de jaarrekening.

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost 

van de 'Grondslagen voor de waardering van activa en passiva'.  

Afgeleide financiële instrumenten

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 

oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 

desbetreffende jaarrekeningposten.

Afschrijvingspercentages:

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden), 

als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. 

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende 

instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is 

opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans 

opgenomen rechten en verplichtingen'.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 

worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 

percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. 

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de 

directie van het LBIO zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel 

kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Materiële vaste activa in aanbouw worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs en indien van toepassing 

verminderd met bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit materiaalkosten, directe 

arbeidskosten, een toerekenbaar deel van de indirecte productiekosten en de rente op schulden over het tijdvak 

dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend.
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Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Voorzieningen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De financierings- en afrekenmethodiek bestaat uit basisafspraken van 1999, hierop is een herijking gedaan in 

2005 en 2015. De herijking in 2005 betreft de vaststelling van een aangepaste financierings- en 

afrekenmethodiek en een nieuwe definitie voor balansreserveringen en voorzieningen. De herijking in 2015 

betreft de vereenvoudiging van de financierings- en afrekenmethodiek en aanpassing vanwege het wegvallen van 

het product Ouderbijdragen.

Met ingang van 2005 zijn op basis van het rapport "Project Herijking kostprijzen LBIO" d.d. 30 mei 2005 de 

volgende reserves toegestaan:

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter 

vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en 

kasmiddelen.

Vervangingsreserve

De voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen die samenhangen met de bedrijfsvoering. De personeel-

gerelateerde voorziening, de voorziening jubileumverplichting en de voorziening voor wachtgeldverplichtingen zijn 

bepaald door de contante waarde te berekenen van de verwachte uitgaven, rekening houdend met een rente 

percentage van twee. De overige voorzieningen zijn gewaardeerd op nominale waarde.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste 

verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Deze heeft als functies het waarborgen van de continuïteit, het opvangen van fluctuaties in de exploitatie en het 

opvangen van algemene bedrijfsrisico’s. Jaarlijks wordt het saldo van baten en lasten toegevoegd c.q. onttrokken 

aan de reserve. Voorwaarde is dat deze maximaal 9% mag bedragen van de subsidieverlening over het 

betreffende boekjaar, hetgeen afwijkt van Titel 9 BW2.

Deze reserve is gecreëerd om de vervanging van de materiële vaste activa volledig met eigen vermogen te kunnen 

financieren. Jaarlijks worden de afschrijvingen op deze activa aan de reserve toegevoegd. 

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen 

nominale waarde.

Egalisatiereserve

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste 

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De 

reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen 

voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis 

van individuele beoordeling van de vorderingen.

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen past schatkistbankieren toe.
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14.6 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Opbrengst alimentatie-opslag

O.P.K.

Personeelsbeloningen

Pensioenen

Afschrijvingen

Vennootschapsbelasting

In de staat van baten en lasten worden opbrengsten en kosten verantwoord die betrekking hebben op de 

bedrijfsactiviteiten in het desbetreffende boekjaar.

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft 

het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze 

als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

De afrekening over het boekjaar wordt als volgt berekend: de normaantallen worden vermenigvuldigd met de 

prijzen. Op basis van de realisatie wordt het verschil tussen de normaantallen en de gerealiseerde aantallen 

verrekend met het variabele deel van de prijs. Bij een manco wordt het variabele deel van de kosten in mindering 

gebracht en bij een surplus wordt het variabele deel van de kosten ermee verhoogd. Als de gerealiseerde 

productie exact gelijk is aan de aantallen van het jaarplan vindt er dus geen verrekening plaats.

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de

verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen

onder de afschrijvingen.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en 

verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

In 2015 is de financiering niet meer op basis van het rapport “Herijking kostprijzen LBIO”. In 2017 heeft de 

financiering plaatsgevonden door vastgestelde normaantallen van de 11 producten te vermenigvuldigen met de 

door het ministerie vastgestelde kostprijzen 2015. Het moment van opbrengstverantwoording is niet volledig in 

overeenstemming met Titel 9 BW2. Na realisatie wordt het manco of surplus ten opzichte van de norm tegen het 

variabele deel van de kostprijs verrekend.

De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. 

De opslag die wordt berekend bij het innen van alimentatie wordt tot het resultaat van het boekjaar gerekend, 

voor zover gerealiseerd. Dit houdt in dat de opslag wordt verantwoord op het moment van toekenning van de 

ontvangen bedragen.

De bij de wet opgedragen taken van het LBIO en de bekostiging daarvan zijn van publiekrechtelijke aard. Het 

zelfstandig bestuursorgaan is dan ook als publiekrechtelijke rechtspersoon aangemerkt. Op grond van artikel 2, 

eerste lid, onderdeel f, en derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is het zelfstandig 

bestuursorgaan voor de opgedragen wettelijke taken niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.  

Waarderingsgrondslagen WNT

 - 35 -



ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Kantoor-

inventaris en 

technische 

installaties

Software Hardware Materiële vaste 

activa in 

aanbouw

€ € € €

Aanschafwaarde 860.455 1.089.363 1.010.606 -

Cumulatieve afschrijvingen (859.868) (1.041.129) (789.386) -

Boekwaarde per 1 januari 587 48.234 221.220 -

Investeringen - 42.701 95.467 10.836

Herrubricering - - (120.514) 120.514

Desinvesteringen (13.685) (6.418) (14.771) -

Afschrijvingen desinvesteringen 13.685 6.418 14.771 -

Afschrijvingen (587) (31.171) (82.746) -

Mutaties 2017 -587 11.530 -107.793 131.350

Aanschafwaarde 846.770 1.125.646 970.788 131.350

Cumulatieve afschrijvingen (846.770) (1.065.882) (857.361) -

Boekwaarde per 31 december - 59.764 113.427 131.350

Onder de Materiële vaste activa in aanbouw zijn de kosten ad. € 131.350 opgenomen voor de nog niet in gebruik 

genomen telefooncentrale (2014: € 92.869, 2015 € 3.949, 2016 € 23.696 en 2017 € 10.836). Deze kosten zijn 

afgelopen jaar gerubriceerd onder de categorie Hardware en zijn dit jaar geherrubriceerd. De afspraken tussen 

de leverancier en het LBIO behelst een turn key oplossing. Vooralsnog zijn de afspraken niet dusdanig dat daar 

aan voldaan wordt en is de centrale nog niet in gebruik. Naar verwachting zal de centrale in 2018 in gebruik 

genomen worden.

14.7 Toelichting op de balansposten
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VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  [2]

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Overige vorderingen

[A] Ministerie van Justitie en Veiligheid - 481.083

[B] Deurwaarders 132.964 96.691

Depot vordering portikosten 27.420 27.420

Borgsommen 2.071 2.071

162.455 607.265

31-12-2017 31-12-2016

€ €

[A] Ministerie van Justitie en Veiligheid

Te ontvangen inzake meer/minder productie boekjaar - 481.083

- 481.083

31-12-2017 31-12-2016

€ €

[B] Deurwaarders

Deurwaarderskosten (327.035) (322.536)

Depot deurwaarders 459.999 419.227

132.964 96.691

Deurwaarderskosten:

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Vooruitbetaalde / nog te ontvangen bedragen

Overige exploitatie 72.838 178.236

Doorbelasting personeelskosten CAK/IND 22.920 136.152

95.758 314.388

Een deurwaardersafrekening bestaat uit een incassoresultaat minus de gemaakte kosten/provisie en wordt bij 

beëindiging van de opdracht ontvangen.

Het incassobedrag wordt geleidelijk geëind. Het is van belang voor de alimentatiegerechtigde dat betaling snel 

plaatsvindt. Om die reden betaalt een deurwaarder de ontvangen gelden direct door aan het LBIO. Op grond van 

de financiële bewaarplicht die voor gerechtsdeurwaarders geldt, betaalt het LBIO aan de deurwaarder ter 

financiering van de door hem gemaakte kosten in de overgedragen dossiers een bedrag vooruitlopend op een 

definitieve afrekening per dossier. Deze vooruitbetalingen worden als depot aangemerkt waarbij periodiek het 

niveau wordt afgestemd. 

Depot deurwaarders:

De OPK-vergoeding voor een product ‘deurwaarder’ wordt verkregen bij het geven van een incasso-opdracht aan 

de deurwaarder. De kosten worden geboekt na beëindiging van de opdracht. Daar zit doorgaans meer dan een 

jaar tussen, om opbrengsten en kosten zoveel mogelijk aan hetzelfde jaar toe te rekenen worden naast de 

opbrengsten de verwachte kosten bij de opdracht geboekt (o.b.v een tarief). Op 31 december 2017 wordt nog 

circa € 327.000 aan kosten verwacht van de op dat moment lopende incasso-opdrachten bij de deurwaarders.

De wijze van presenteren is niet in overeenstemming met Titel 9 BW2.
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31-12-2017 31-12-2016

€ €

Liquide middelen  [3]

Kas 6.388 7.929

Banktegoeden 467.835 341.729

Gelden bij Agentschap van de Generale Thesaurie (min. van Financiën) 4.062.571 3.996.318

Deposito 22.257 22.232

4.559.051 4.368.208

Het saldo van de liquide middelen staat ter vrije beschikking.

Sinds eind 2012 is het LBIO overgegaan tot het verplicht gestelde "schatkistbankieren". Dit betekent dat 

dagelijks het overschot op de bankrekening automatisch wordt overgeboekt naar een bankrekening van het 

ministerie van Financiën en dat het saldo wordt aangevuld indien het saldo in de loop van de dag negatief is 

geworden.
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PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  [4]

2017 2016

€ €

Egalisatiereserve

Stand per 1 januari 51.922 226.096

Overheveling naar vervangingsreserve (114.504) (117.915)

Desinvesteringen materiële vaste activa 34.874 4.988

Dotatie uit vorig boekjaar op basis van resultaatbestemming 120.655 (61.247)

Stand per 31 december 92.947 51.922

2017 2016

€ €

Vervangingsreserve

Stand per 1 januari 2.690.383 2.577.456

Desinvesteringen materiële vaste activa (34.874) (4.988)

Overheveling van egalisatiereserve 114.504 117.915

Stand per 31 december 2.770.013 2.690.383

De egalisatiereserve bedraagt maximaal 9% van de subsidie van het boekjaar, dit maximum is vastgelegd in de 

subsidievoorwaarden. De resultaatbestemming is nog niet verwerkt per balansdatum. Het te bestemmen 

resultaat heeft invloed op de definitieve stand van de egalisatiereserve.

Om over voldoende liquide middelen te beschikken ten behoeve van vervangingsinvesteringen is, in afwijking 

van Titel 9 BW2, deze zogenaamde reservering overeengekomen met het ministerie bij het project ‘herijking 

kostprijzen 2005’. De mutaties van deze reserve verlopen niet via de staat van baten en lasten.

Volgens artikel 21 lid 2 van de wet LBIO behoeft deze jaarrekening de goedkeuring van de minister van Justitie 

en Veiligheid. In afwachting van de goedkeuring van dit besluit is het saldo verantwoord als resultaat boekjaar 

in de balans.

Resultaatbestemming

De directie stelt voor om het saldo van baten en lasten 2017 ad € 80.046 als volgt te verdelen. Een bedrag ad 

€ 42.731 wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve. Het resterende bedrag van € 37.315 zal als kortlopende 

verplichting aan het ministerie worden opgenomen.

De subsidie 2017 van het ministerie bedraagt € 1.507.529. De maximale omvang van de egalisatie-reserve 

bedraagt derhalve € 135.678 (9%). Het saldo van de egalisatiereserve per 31 december 2017 na dotatie 2016 en 

na de aanvulling van de vervangingsreserve 2017 bedraagt € 92.947. De maximale toename van de 

egalisatiereserve bedraagt derhalve € 42.731.

Conform de met het ministerie van Justitie en Veiligheid overeengekomen afspraak, zoals vastgelegd in het 

rapport “Project herijking kostprijzen LBIO” d.d. 30 mei 2005 (voorheen ministeries Justitie en VWS), wordt het 

resultaat toegevoegd aan de egalisatiereserve. De maximum omvang van deze egalisatiereserve is gelijk aan 9% 

van de subsidieverlening over het boekjaar. Een eventueel surplus wordt uitbetaald aan het ministerie.
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VOORZIENINGEN  [5]

Overige personeel gerelateerde voorziening

2017 2016

€ €

Stand per 1 januari 197.990 195.932

Dotatie/vrijval (7.815) 69.201

Onttrekking (67.774) (67.143)

Stand per 31 december 122.401 197.990

Jubileumverplichtingen

2017 2016

€ €

Stand per 1 januari 129.899 138.612

Dotatie/vrijval 9.516 (2.548)

Onttrekking (14.790) (6.165)

Stand per 31 december 124.625 129.899

In het saldo van deze voorziening is een bedrag ad € 3.588 begrepen met een verwachte looptijd korter dan 1 

jaar. Een bedrag ad € 68.495 heeft een verwachte looptijd van langer dan 5 jaar. 

In de overige personeel gerelateerde voorziening zijn de WW- en BW-verplichtingen opgenomen. Het LBIO is 

eigen risicodrager voor de WW en BW, hetgeen betekent dat door instanties uitgekeerde gelden aan voormalig 

medewerkers op het LBIO worden verhaald. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de te verwachten 

uitgaven vanaf 2018 rekening houdend met een disconteringsvoet van 2%. In het saldo van de personeel-

gerelateerde voorziening is een bedrag ad € 59.850 begrepen met een verwachte looptijd korter dan 1 jaar. Een 

bedrag ad € 3.016 heeft een verwachte looptijd van langer dan 5 jaar. 

De voorziening jubileumverplichtingen wordt gevormd voor verplichtingen van (uitgestelde) jubileumuitkeringen. 

Bij het bepalen van de verplichting wordt rekening gehouden met blijfkansen en met het aantal reeds verstreken 

dienstjaren. De hoogte van deze voorziening is gebaseerd op de verwachte uitgaven vanaf 2018. 

De dotatie ad € 9.516 is verantwoord onder de personeel gerelateerde kosten.

In 2017 heeft een vrijval plaatsgevonden. Deze vrijval wordt veroorzaakt vanwege het feit dat er voor een deel van 

de voorziening geen omstandigheden hebben paatsgevonden op basis waarvan een ontrekking zou moeten 

plaatsvinden. De dotatie in 2016 wordt veroorzaakt door het langer moeten doorbetalen van de verplichting in 

verband met het opschuiven van de AOW-leeftijd.

Bij het bepalen van de voorziening wordt rekening gehouden met de uitkeringen volgens de cao die als volgt zijn: 

bij 12,5 jaar wordt 25% van het maandsalaris uitgekeerd, bij 25 jaar wordt 70% van het maandsalaris 

uitgekeerd en bij 40 jaar wordt 100% van het maandsalaris uitgekeerd. Daarnaast wordt een gemiddelde 

salarisgroei van 1,5% verwacht. De contante waarde van toekomstige uitgaven is bij het bepalen van de 

voorziening buiten beschouwing gelaten.
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31-12-2017 31-12-2016

€ €

Overige voorzieningen

Schadeclaims 124.019 129.320

Licentiekosten software 115.000 138.000

Informatiekosten 84.000 79.800

323.019 347.120

2017 2016

€ €

Schadeclaims

Stand per 1 januari 129.320 142.172

Onttrekking (5.301) (12.852)

Stand per 31 december 124.019 129.320

KORTLOPENDE SCHULDEN  [6]

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 54.299 64.254

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 10.035 25.398

Loonheffing 90.494 123.389

Premies pensioen 41.283 42.924

141.812 191.711

De bedragen onder de voorziening voor licentiekosten software en informatiekosten zijn tot en met 2016 

gepresenteerd onder de kortlopende schulden (overige schulden). Met ingang van 2017 wordt de voorziening 

gemaximeerd op de laatste 5 jaar, derhalve heeft er in 2017 een vrijval/dotatie plaatsgevonden.

De salarisadministratie van het LBIO wordt verzorgd door een extern bureau. Het LBIO draagt zelf zorg voor de 

afdracht van de loonheffingen en de pensioenpremies. De per balansdatum opgenomen bedragen betreffen de af 

te dragen loonheffing en pensioenpremies over de maand december.

Voor risico's inzake schadeclaims die niet door de subsidieverstrekkers worden vergoed, is in het verleden door 

middel van subsidieverlening door de ministeries van Justitie en Veiligheid en van VWS een bedrag beschikbaar 

gesteld. In het kader van de huidige subsidieregeling, waarin rekening is gehouden met het bestaan van deze 

voorziening, is deze voorziening (in afwijking van de voorschriften in Titel 9 BW2) gehandhaafd.

Het LBIO verricht bij haar activiteiten geen 'met BTW belaste prestaties'. De doorbelasting van personeelskosten 

in geval van detachering van medewerkers bij andere organisaties is wel belast met omzetbelasting. Derhalve 

wordt elk kwartaal aangifte omzetbelasting gedaan en betreft de balanspost de nog af te dragen BTW over het 

vierde kwartaal.
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31-12-2017 31-12-2016

€ €

Overige schulden / vooruitontvangen bedragen

[A] Ministerie van Justitie en Veiligheid 102.176 -

     Te betalen netto lonen 104 709

     Vakantiegeldverplichting 133.739 133.434

     Vakantiedagenverplichting 104.544 73.093

     Eindejaarsuitkering 19.833 17.167

[B] Nog vrij te vallen huurvergoeding       7.622 53.349

[C] Overige schulden 121.333 87.146

489.351 364.898

2017 2016

€ €

[A] Ministerie van Justitie en Veiligheid

Te betalen inzake meer/minder productie 2017 102.176 -

De afrekening over het boekjaar wordt als volgt berekend: de normaantallen worden vermenigvuldigd met de 

prijzen. Op basis van de realisatie wordt het verschil tussen de normaantallen en de gerealiseerde aantallen 

verrekend met het variabele deel van de prijs. Bij een manco wordt het variabele deel van de kosten in mindering 

gebracht en bij een surplus wordt het variabele deel van de kosten ermee verhoogd. Als de gerealiseerde 

productie exact gelijk is aan de aantallen van het jaarplan vindt er dus geen verrekening plaats.

[B] Nog vrij te vallen huurvergoeding       

De vergelijkende cijfers van de overige schulden zijn aangepast door de herrubricering van de licentiekosten en 

informatiekosten. De overige schulden bedroegen in de jaarrekening 2016 per einde 2016 € 304.946 in plaats 

van € 87.146.

[C] Overige schulden

Het bedrag aan nog vrij te vallen huurvergoeding ziet op de huurvergoeding en de huurvrije perioden zoals 

toegelicht bij de "Niet in de balans opgenomen verplichtingen".

Met ingang van 2015 is de sinds 2005 gehanteerde financieringssystematiek gewijzigd. De financiering vindt 

plaats op basis van vastgestelde normaantallen en vastgestelde kostprijzen per product. Na realisatie wordt het 

manco of surplus ten opzichte van de norm tegen het variabele deel van de kostprijs verrekend.
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31-12-2017 31-12-2016

€ €

Schulden inzake primair proces

Schulden inzake primair proces 923.292 1.138.410

Hieronder zijn begrepen de bedragen die zijn ontvangen van alimentatieplichtigen, maar die nog niet zijn 

doorbetaald aan alimentatiegerechtigden naast aan het ministerie door te betalen ouderbijdragen jeugdzorg en 

betreft circa € 180.000 (2016: € 600.000).

Daarnaast ontvangt het LBIO teveelbetalingen die moeten worden terugbetaald. De belangrijkste oorzaken van 

teveelbetalingen zijn dat werkgevers te lang blijven betalen op loonbeslagen naast posten die nog niet door- of 

terugbetaald kunnen worden in afwachting van de uitkomst van een wijzigingsprocedure. 

Hieronder zijn begrepen de bedragen die zijn ontvangen van onderhoudsplichtigen, maar die nog niet zijn 

doorbetaald aan ontvangstgerechtigden (inclusief ministerie).
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14.8 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

Huur-

verplichting

€

< 1 jaar 259.937

> 1 jaar en < 5 jaar 919.334

> 5 jaar 282.484

Het kantoorgebouw te Rotterdam wordt gehuurd door het LBIO als zelfstandig huurder.

Bij het afsluiten van het contract is een huurvrije periode bedongen welke is toegekend in de jaren 2008 tot en 

met 2011. Naast de huurvrije perioden is er een verhuiskostenvergoeding verstrekt van € 238.000. De totale 

vergoeding bedroeg € 457.267. Het laatste deel van deze huurvergoeding is in 2011 ontvangen. De totale 

huurvergoeding wordt over de gehele looptijd van 10 jaren verspreid, derhalve komt jaarlijks € 45.726 ten 

gunste van de in dat jaar betaalde huur. Per einde 2017 kan het LBIO nog aanspraak maken op € 7.622 aan 

huurkorting.

In 2013 is er een extra korting op de huurprijs afgesproken van 2 maanden. Deze huurkorting geldt ook in de 

jaren 2014 tot en met 2017. Op basis van de aangepaste overeenkomst zal de huur (incl. servicekosten en 

parkeerplaatsen en de hierboven genoemde korting) voor 2017 circa € 403.401 bedragen.

Per 1 maart 2018 is een huurcontract aangegaan voor het pand te Rotterdam. De huurperiode bedraagt 6 jaar, 

met de mogelijkheid te verlengen. De opzegtermijn bedraagt 12 maanden.
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2017 2016

€ €

Overige opbrengsten  [7]

Opbrengsten alimentatierekenen 50.355 50.983

Rente opbrengsten 12.197 8.832

Doorbelasting personeelskosten 71.556 510.951

134.108 570.766

Personeel gerelateerde kosten  [8]

Brutolonen en salarissen 2.815.808 2.932.533

Personeelskosten m.b.t. doorbelasting 122.012 456.321

Uitzendkrachten 49.028 120.586

2.986.848 3.509.440

Gemiddeld aantal werknemers

Sociale lasten  [9]

Sociale lasten 383.416 414.357

Pensioenlasten  [10]

Pensioenpremie personeel 358.663 339.097

Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld (incl. uitzendkrachten) 66,8 FTE in dienst. In het jaar 2016 waren dit 

72,4 FTE. Dit is exclusief de medewerkers die bij het CAK (2017: 0 en 2016: 10,66 FTE) zijn gedetacheerd 

vooruitlopend op hun definitieve overgang naar het CAK (per 1 januari 2017).

14.9 Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten

Het LBIO is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, het ABP, en past, tezamen met andere 

rechtspersonen, deze pensioenregeling toe. Het LBIO heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende 

bijdragen in het geval van een tekort, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies. De regeling is in 

de jaarrekening verwerkt als een verplichting aan de pensioenuitvoerder. Dat houdt in dat in de 

resultatenrekening de pensioenlast wordt opgenomen gelijk aan de in het jaar verschuldigde premie. In de 

balans wordt de nog verschuldigde premie over het boekjaar als kortlopende schuld opgenomen.

De ABP dekkingsgraad per 31 december 2017 is 104,4% (2016: 96,6%).

De doorbelasting van personeelskosten is ten opzichte van 2016 aanzienlijk gedaald. De oorzaak hiervan is dat 

het merendeel van de personeelsleden die in 2016 bij het CAK gedetacheerd zijn, per 1 januari 2017 in dienst 

zijn getreden bij het CAK en dus uit dienst bij het LBIO.
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2017 2016

€ €

Overige personeelskosten  [11]

Reiskosten woon-werk 107.483 134.685

Kosten ondernemingsraad 7 1.017

Raad van Advies 1.197 1.514

Diverse overige personeelskosten 124.028 96.229

Mutatie personeel-gerelateerde voorziening (7.815) 69.201

Mutatie voorziening jubileumverplichting 9.516 (2.548)

234.416 300.098

Afschrijvingen materiële vaste activa  [12]

Kantoorinventaris 587 1.566

Software 31.171 25.477

Hardware 82.746 90.473

Technische installaties - 399

114.504 117.915

Kosten van derden  [13]

Deurwaarderskosten 1.091.924 1.161.402

Verhaalde Deurwaarderskosten (710.450) (817.983)

Deurwaarderskosten gesaldeerd 381.474 343.419

Controle- en advieskosten 138.549 142.024

Verwerking bij derden 18.420 30.622

Informatie-/ advieskosten 15.419 23.714

Advocaatkosten 10.259 4.360

Vertaalkosten/tolken 34.723 38.702

598.844 582.841

Deloitte Deloitte

2017 2016

€ €

Onderzoek van de jaarrekening 2016 7.260 44.165

Onderzoek van de jaarrekening 2017 56.870

Andere controleopdrachten - -

Adviesdiensten op fiscaal terrein - -

In de opvolgende jaarrekeningen van het LBIO wordt dit kostenvolume van deurwaarders, het verhaalde deel bij 

debiteuren en het per saldo kostenbedrag voor het LBIO getoond.

De kosten van de inzet van deurwaarders zijn te verdelen in verhaalbare deurwaarderkosten, niet-verhaalbare 

deurwaarderskosten en verhaalde deurwaarderskosten.

De volgende honoraria van Deloitte Accountants B.V. zijn ten laste gebracht van de exploitatierekening: kosten 

voor onderzoek van de jaarrekening betreffen de totale kosten die verband houden met de controle over 2017. 

Alle genoemde bedragen zijn incl. BTW.

Honoraria van de accountant
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Naam L.D. de Bakker

Functie: Directeur

Duur dienstverband: Onbepaalde tijd

Omvang Dienstverband: Fulltime

Topfunctionaris: 1 januari tot en met 31 december 

Gecorrigeerd Jaarrekening Verschil

2017 2016 2016 2016

€ € € €

Beloning: 121.180 110.617 110.617 -

Belastbare kostenvergoedingen: 1.089 3.822 3.822 -

Voorzieningen betaalbaar op termijn: 16.611 14.440 19.553 (5.113)

Totaal bezoldiging: 138.880 128.879 133.992 (5.113)

Toepasselijk WNT-maximum: 181.000 179.000 179.000

Ondertekening van de jaarrekening

Rotterdam, 30 april 2018

L.D. de Bakker RA

De directeur van het

LBIO Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Deze fout leidt niet tot wijziging van een onverschuldigde betaling.

Dit betreft de ingehouden pensioenpremies.

In de jaarrekening 2016 is een verkeerd bedrag genoemd ten aanzien van de Voorzieningen betaalbaar op 

termijn. Het verschil betreft € 5.113.

14.10 Publicatie bezoldiging (gewezen) topfunctionarissen

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector voor topfunctionarissen 

en gewezen topfunctionarissen geldt ook voor het LBIO. De bruto beloning van de topfunctionarissen moet in de 

jaarrekening worden gepubliceerd, ook al is dit lager dan de WNT-norm van € 181.000.

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die in de jaarrekening danwel onder de overige 

gegevens toegelicht moeten worden.

14.11 Gebeurtenissen na balansdatum
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15.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen accountant.

15 Overige gegevens
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