
 

Prijsbijstelling normbedragen 2012 

De systematiek van prijsbijstelling van de normbedragen is vastgelegd in de (model)verordening, namelijk in  bijlage IV, 

deel A onder 4.  In tegenstelling tot wat veel mensen lijken te denken is de prijsbijstelling van de normbedragen voor 

onderwijshuisvesting geen advies van de VNG. De VNG rekent deze cijfers jaarlijks voor u uit bij wijze van collectieve 

dienstverlening. Gemeenten  kunnen desgewenst zelf ook voor een andere prijsbijstellingsystematiek kiezen. 

 Onderstaand wordt een toelichting gegeven op berekening van de prijsindexen van de normbedragen 2012 voor: 

1. Nieuwbouw en uitbreiding en 

2. Eerste inrichting en klokuren gymnastiek. 

Ad.1. Nieuwbouw en uitbreiding 

Voor het vaststellen van de normbedragen voor het jaar 2012 zijn nodig de door het CBS bekendgemaakte indexcijfers en 

gegevens uit de Macro economische verkenningen (MEV) 2011 en 2012. Voor nieuwbouw en uitbreiding gebruiken we de 

percentages/indexen ‘Bruto-investeringen door bedrijven in woningen’ (bron: CPB , MEV 2011, bijlage A1.2, pagina 109 en 

webversie MEV 2012, excelsheet met bijlage 1.2 “Middelen en bestedingen 2012”, cel N17) en het  ‘Outputprijsindexcijfer 

van nieuwbouwwoningen 2005=100, inclusief BTW, tweede kwartaal’ (bron: CBS StatLine, laatste wijziging verwerkt op 11 

november 2011).  Met de wijziging van 11 november 2011 waren deze cijfers op de site van het CBS vanaf het derde 

kwartaal 2010 nog voorlopig. De prijsstijging van het tweede kwartaal 2010 tot het tweede kwartaal 2011 op basis van deze 

voorlopige cijfers is 0,2 %.  

Voor het berekenen van de het prijsindexcijfer wordt gehanteerd de formule: 1/1,0175 * 1,002 *  0,9925/1.  Deze formule 

kent dus de volgende drie stappen: 

1. Het voor het jaar 2011 gehanteerde MEV-cijfer van bruto-investeringen door bedrijven in woningen wordt 

gecorrigeerd (er uit gehaald). Dit indexcijfer voor 2011  is 1,0175. 

2. Het aanpassen van het voor het jaar 2012 gehanteerde werkelijke prijspeil van het tweede kwartaal 2010 naar het 

werkelijke prijspeil tweede kwartaal 2011 op basis van het outputprijsindexcijfer van de Nieuwbouwwoningen 

2005=100 inclusief BTW. Dit cijfer is 0,2 %. Uitgedrukt als indexcijfer is dit 1,002.  

3. Het verhogen met het nieuwe MEV-cijfer voor 2012 op basis van het MEV-cijfer bruto- investeringen door 

bedrijven in woningen. Dit getal bedraagt voor 2012 -3/4 % (zie webversie MEV 2012, excelsheet met bijlage 1.2 

“Middelen en bestedingen 2012, cel N17). Uitgedrukt als indexcijfer is dat 0,09925 .  

De uitkomst van de berekening van de formule betekent een prijsdaling van 2,26 %. Uitgedrukt als afgerond indexcijfer is dit 

0,9774. 



ad.2. Eerste inrichting en klokuren gymnastiek  

Voor eerste inrichting en klokuren gymnastiek gebruiken we de percentages/indexen ‘Prijsmutatie netto materiële 

overheidsconsumptie’ (IMOC) (bron: CPB , MEV 2011, bijlage A8 en MEV 2012 webversie excelsheet bijlage 9 

“kerngegevens collectieve financiën 1970-2012”, cel AR 97) en ‘Consumentenprijsindex, alle huishoudens tot 1 juli 

(basisjaar 2006) (bron: CBS, StatLine)’. Deze CBS cijfers zijn tot en met juli 2011 reeds definitief bekend gemaakt op de 

website van het CBS. 

Voor het berekenen van de het prijsindexcijfer wordt gehanteerd de formule: 1/1,0275 * 109,23/106,44 * 1,0225/1.  Deze 

formule kent dus de volgende drie stappen: 

1. Het voor het jaar 2011 gehanteerde MEV-cijfer van de prijsmutatie netto materiële overheidsconsumptie wordt 

gecorrigeerd (er uit gehaald). Het percentage voor 2011  is 1,0275. 

2. Het aanpassen van het werkelijke prijspeil van het tweede kwartaal 2010 naar het prijspeil tweede kwartaal 2011.  

Hiervoor gebruiken we het consumentenprijsindexcijfer, alle huishoudens. Dit prijsindexcijfer van juli 2010  is 

106,44. Het prijsindexcijfer van juli 2011 is 109,23.  

3. Het verhogen met het nieuwe MEV-cijfer voor 2012 (MEV 2012 webversie excelsheet bijlage 9 “kerngegevens 

collectieve financien 1970-2012”, cel AR 97), prijsmutatie netto materiële overheidsconsumptie (IMOC). Dit cijfer 

voor 2012 is 1,0225. 

De uitkomst van de berekening van de formule betekent een prijsstijging van 2,12 %. Uitgedrukt als afgerond indexcijfer 

bedraagt dit 1,0212. 

Bijlage IV van de modelverordening is ook ingevoerd in de VNG producten in de Centrale Voorziening Decentrale 

Regelgeving.  

Het aanpassen van de bedragen in bijlage IV is geen wijziging van de verordening, maar op grond van artikel 40 van de 

modelverordening een bevoegdheid van het college. U hoeft de nieuwe tekst van bijlage IV dus niet door de raad te laten 

vaststellen.  

 

 


