
Herengracht 23 

2511 EG Den Haag 

telefoon (070) 88812 12 

www.ipo.nl 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
T.a.v. mevrouw A. Kroeskamp 
Postbus 20011 
2500 EA 's-GRAVENHAGE 

Interprovinciaal Overleg 

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 
FIN 10142/2019 

datum 
26juni 2019 

onderwerp 
Verzoek aanpassing regelgeving BBV m.b.t. de lastneming van subsidies 

Geachte mevrouw Kroeskamp, 

Op 22 januari 2019 heeft de Commissie BBV de "V&A verantwoording van subsidies" gepubliceerd. 
Als provincies zijn wij verbaasd over de door de Commissie BBV gekozen interpretatie en zijn wij 
van mening dat deze V&A onwenselijke effecten tot gevolg heeft. 

Hoewel in de handreiking terecht wordt aangegeven dat de regelgeving van het BBV niet is 
gewijzigd betekent de toepassing van de handreiking voor het merendeel van de provincies een 
fundamentele wijziging in de verwerking van de subsidielast. 
Enerzijds gaat het hierbij om extra, én ons inziens onnodige, administratieve lasten die worden 
veroorzaakt door aanpassingen van de subsidieverordeningen, aanpassing van subsidieprocessen, 
aanpassing van subsidiebeschikkingen, extra afspraken over voortgangsrapportages en 
aanpassingen in de financiële administratieve vastlegging. Voor zowel de provincies als de 
subsidieontvangers betekent dit veel extra inspanningen; dit druist in tegen het doel van het 
Rijksbrede Subsidiekader dat de lasten voor de subsidieontvanger wil beperken. 
Anderzijds leidt de naleving van de handreiking tot grote financiële verschuivingen in begroting en 
jaarrekening en daarmee tot veranderingen in de financiële positie. 

Onze reactie hebben wij per brief van 19 maart aan de Commissie BBV kenbaar gemaakt. De 
Commissie heeft per brief op 30 april gereageerd, waarbij men hoofdzakelijk verwijst naar de wet 
en regelgeving. Deze brieven treft u hierbij ter informatie aan. 

Met de commissie BBV hebben de provincies de behoefte aan een eenduidige uitleg van het baten 
en lastenstelsel. Daarnaast rekenen wij het tot onze verantwoordelijkheid om de regeldruk te 
verminderen en onze bestuurders een reëel beeld te geven van de financiële positie. 
Wij begrijpen dat de oplossing ligt in de richtlijnen die de wetgever meegeeft. Daarom stellen wij 
als gezamenlijke provincies unaniem aan u als wetgever voor om het BBV nader te concretiseren 
op het punt van lastneming van subsidies bij provincies. 
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Uitgangspunt daarbij vormt het voorzichtigheidsprincipe. We zoeken daarbij op dit onderdeel 

aansluiting bij de Raad voor de Jaarverslaggeving. B ij het art ikel RJ 640.202 voor organisaties 

zonder winstoogmerk staat: "De organisatie dient subsidieverplichtingen en verplichtingen tot het 

doen van een gift in de balans als schuld en in de staat van baten en lasten als last te 

verantwoorden, ook als de verplichting is aangegaan voor meer dan een jaar". D it betekent dat de 

last van de (meerjarige) subsidie wordt genomen in het jaar waarin de verplichting is aangegaan. 

Dit is eveneens in lijn met art ikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht (Awb) waar wordt aangegeven 

dat een bestuurlijke geldschuld ontstaat zodra w ij een toekenningsbeschikking hebben genomen. 

Als de subsidieontvanger immers aan de voorwaarden voldoet, kunnen w ij deze subsidie niet meer 

ongedaan maken. Als wij het toegezegde bedrag te laat betalen zijn we immers ook wettelijke 

rente verschuldigd. Vanuit het voorz ichtigheidsprincipe (art 49 BBV) wordt deze verplichting op de 

balans geplaatst als 'nog te betalen'. 

Uiteraard zullen exploitatiesubsidies en subsidies waar sprake is van go/no go momenten van 

concrete pro gramma- of projectfasen hiervan worden uitgezonderd. 

Naar onze mening wordt hiermee recht gedaan aan een eenduidige interpretatie van het baten 

lastenstelsel bij het nemen van subsidielasten. W ij kunnen op deze w ijze de adm inistratieve 

lastendruk beperken, ook bij onze partners, en sluiten aan bij het door het rijk vastgestelde 

Rijksbrede Subsidiekader. D it kader heeft als belangrijke doelstelling het beperken van de 

adm inistratieve lasten, zowel voor de subsidieverstrekker als de subsidieontvanger. Daarn aast 

bieden w ij onze Provinciale Staten inzicht in de werkelijke financiële ruimte binnen de begroting. 

De toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel leidt tot het beste inzicht in de beklemming van 

m iddelen; immers: deze middelen zijn reeds toegezegd aan de subsidieontvangers en dus niet 

langer inbegrepen in het eigen vermogen. 

Tevens voorkomen w ij hiermee dat wij strijdig handelen met de Awb. Voor de reeds in 2019 

verleende subsidies is geen scheiding in boekjaren gevraagd bij het indienen van 

subsidieaanvragen. In veel gevallen zal die er derhalve niet zijn. Ook zal bij het merendeel van de 

verleende subsidies geen expliciete financiële voortgangsrapportage-verplichting gelden. Op basis 

van de Awb, art ikel 4:40 mogen na verlening van een subsidie geen verzwarende eisen opgelegd 

worden. Het opvragen van een extra voortgangsrapportage of verzoeken om alsnog splitsing aan 

te brengen in de begroting kan als verzwarend worden gezien en kan daarom niet worden 

verplicht. 

Om niet jaarlijks met een gew ijzigde grondslag van de jaarstukken te worden geconfronteerd, 

hebben wij de commissie BBV gevraagd de V&A omtrent de lastnem ing bij subsidies op te schorten 

totdat u als wetgever met een uitspraak komt op ons voorstel. Dit zal in ieder geval betekenen dat 

voor 2019 de huidige werkw ijze van de verschillende provincies wordt gedoogd, totdat deze 

aanpassing in de wet is verwerkt. 

W ij hopen spoedig reactie van u te vernemen. 

Met vriendelijke groet, 

INT. RPROVINCIAAL OVERLEG 
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