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Geacht bestuur, 
 
Wij hebben 16 mei 2022 de concept begroting van u ontvangen. Er is ons verzocht om onze zienswijze kenbaar te 
maken. Middels deze brief informeren wij u hierover.  
 
Zienswijze concept begroting 2023 
Wij stemmen in met de concept begroting 2023 met de kanttekening dat: 
 

• Eind vorig jaar hebben wij per brief ons bestuurlijk standpunt verwoord m.b.t. de nieuwe 
kostenverdeling. In deze brief hebben wij aangegeven dat Avri de kostenverhoging onacceptabel 
vindt. We zijn blij dat het vervolggesprek hierover inmiddels plaatsvindt en rekenen op een voor 
beide partijen acceptabele uitkomst. 
 

• U geeft aan dat vanuit het oogpunt van kostenbeheersing en kwetsbaarheid u zich oriënteert op 
een vergroting van de schaalgrootte door een groei in het aantal deelnemers en/of het aangaan 
van  allianties en samenwerkingsverbanden. Ons inziens is schaalgrootte echter geen doel op 
zich en dient in de overwegingen efficiency het leidende principe te zijn. Gezien de potentiële 
bestuurlijke en financiële gevolgen van dergelijke ontwikkelingen vragen we u daarnaast om 
hierover binnen het AB van de BSR tijdig het gesprek aan te gaan en de deelnemers de 
mogelijkheid te geven om hun zienswijze te geven alvorens nieuwe deelnemers worden 
toegelaten en/of samenwerkingsverbanden worden aangegaan; 
 

• Avri graag ziet dat de risico’s uit de risicoparagraaf worden gekwantificeerd. Temeer daar de 
afspraak is gemaakt dat BSR geen eigen vermogen heeft en de deelnemers zelf een voorziening 
moeten vormen om de risico’s van BSR te dekken; 
 

• U geeft aan dat u overweegt om in het kader van de krapte op de arbeidsmarkt, het eventuele 
positieve saldo jaarrekening 2022 te reserveren als financiële buffer voor de ‘continuïteit en het 
behoud van kwaliteit van processen’. Gezien de toegenomen kosten waar Avri als gevolg van de 
nieuwe verdeelsystematiek voor is gesteld, stelt Avri dat deze reservering niet ‘zonder meer’ kan 
plaatsvinden. De omvang van een dergelijke reserve moet overeenkomen met de omvang van het 
specifieke risico wat daarmee dient te worden gedekt. Met het ‘zonder meer’ (zonder specifiek 
doel en onderbouwd bedrag) storten van het resultaat 2022 in een reserve kan Avri niet 
instemmen. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat het vormen van een reserve sowieso 
indruist tegen het principe dat de BSR geen eigen vermogen aanhoudt; 
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• Een deel van het voordeel in de jaarrekening van Avri over het jaar 2021 (ongeveer € 200.000) 
werd veroorzaakt door een inhaalslag van de BSR in het verwerken van de mutaties (als gevolg 
van nieuwbouw, verhuizingen e.d.). Gezien de kennelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering gaan 
we er graag van uit dat deze verbeteringen worden bestendigd in 2022 en latere jaren. Daarnaast 
willen we graag op de hoogte worden gehouden van eventuele achterstanden zodat we hier 
rekening mee kunnen houden in onze prognoses. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Algemeen Bestuur van GR Avri 
 
 
De secretaris,        De vice-voorzitter,  
 
 
 
 
W. Brouwer       S. van Someren 


