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Motie Provinciale Staten provincie Groningen 

Lastneming subsidies

Geachte mevrouw Kroeskamp,

Op 27 mei 2019 hebben Provinciale Staten van de provincie Groningen een motie aangenomen, getiteld 
'Subsidies: wel de lusten, niet de administratieve lasten'. Deze motie is een reactie op de “Handreiking 
verantwoording van subsidies” die de commissie BBV op 22 januari 2019 op haar website heeft gepubliceerd. 
Naar aanleiding van die motie sturen wij u deze brief.

De “Handreiking verantwoording van subsidies” is door de commissie BBV uitgebracht aangezien het BBV voor 
het moment van het verantwoorden van subsidies geen expliciete voorschriften bevat en de ruimte laat voor 
een keuze tussen verschillende methodieken, waarbij het toepassen van óf het voorzichtigheidsprincipe óf het 
toerekeningsprincipe de meest voorkomende zijn. Beide principes zijn op basis van het BBV namelijk mogelijk. 
De commissie BBV heeft nu in haar handreiking het toerekeningsprincipe als dwingend principe opgelegd. Dit 
principe staat haaks op de door de provincie Groningen - na uitgebreid onderzoek - sinds 2017 toegepaste 
voorzichtigheidsprincipe. Dit principe wordt eveneens door vele andere provincies toegepast. En niet zonder 
reden, daar gaan we hieronder nader op in.

In de motie 'Subsidies: wel de lusten, niet de administratieve lasten' spreken onze Staten zich nadrukkelijk uit 
het voorzichtigheidsprincipe bij het verantwoorden van subsidielasten te willen blijven prefereren en verzoekt 
ons dit standpunt uit te dragen in IPO-verband en onder de aandacht te brengen van de commissie BBV, de 
volksvertegenwoordigingen en de verantwoordelijke bewindslieden in Den Haag. Voor de constateringen en 
overwegingen van onze Staten verwijzen wij u naar de motie die als bijlage bij deze brief is gevoegd.

Het standpunt van onze Staten sluit aan op ons eigen standpunt dat wij reeds uitgedragen hadden bij het IPO. 
Op basis hiervan heeft het IPO - namens de provincies - aan u een brief gestuurd waarin wij onze verbazing 
uitspreken over de door de Commissie BBV gekozen interpretatie en u verzoeken de BBV-regelgeving voor de 
lastneming van subsidies aan te passen en hierbij het voorzichtigheidsprincipe als uitgangspunt te nemen. De 
belangrijkste argumenten hierbij zijn:
• Geen onnodige verzwaring van de administratieve lasten voor externe partijen en onszelf en
• Vereenvoudiging van het inzicht in de financiële ruimte.
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Administratieve lasten bij voorzichtigheidsprincipe
De administratieve lasten voor externe partijen en onszelf worden bij dit principe niet onnodig verzwaard 
doordat:

De subsidie-ontvangende partijen buiten de verplichtingen in de subsidieregeling om, geen extra 
voortgangsinformatie aan hoeven te leveren.

• Wij bij het opstellen van de jaarrekening geen extra voortgangsinformatie per balansdatum omtrent 
subsidies verzamelen en beoordelen.
Het niet meer nodig is om meerjarige verplichtingen bij reeds verstrekte subsidiebeschikkingen bij te 
houden, omdat deze bij dit principe niet voorkomen.

Bij het toepassen van het door de commissie bedoelde toerekeningsprincipe ontstaat het tegengestelde effect. 
Een effect dat juist haaks staat op de doelstellingen van het Rijksbrede Uniforme Subsidiekader (RSK). Dit 
kader heeft de afgelopen jaren beoogd en geleid tot een administratieve lastenverlichting voor zowel de 
subsidieontvanger als de subsidieverstrekker.
Tevens ontstaan ons inziens onnodige extra administratieve lasten door aanpassingen van de 
subsidieverordeningen, aanpassing van subsidieprocessen, aanpassing van subsidiebeschikkingen, extra 
afspraken over voortgangsrapportages en aanpassingen in de financiële administratieve vastlegging.

Inzicht in de financiële ruimte
Het toepassen van het voorzichtigheidsprincipe leidt volgens ons tot het beste inzicht in de beklemming van 
middelen en daarmee in de financiële positie van de provincie:

Het geeft ten opzichte van het toerekeningsprincipe beter inzicht in de daadwerkelijke beschikbaarheid (vrije 
bestemming) van reserves, zonder de toelichting op de balans hierop te moeten raadplegen. De middelen 
zijn reeds toegezegd aan de subsidieontvangers en dus niet langer inbegrepen in het eigen vermogen.
Er is ten opzichte van het toerekeningsprincipe sprake van een beter balansbeeld. Door de beschikkingen 
als last te nemen vormen zij geen onderdeel meer van het saldo van de reserve, maar staat deze claim als 
nog te betalen en dus als (kortlopend) vreemd vermogen / schuld op de balans.

Zoals u in motie 'Subsidies: wel de lusten, niet de administratieve lasten' kunt lezen, is ook onze accountant (EY 
accountants) van mening dat het toerekeningsprincipe dat de commissie BBV vanaf 2019 voorschrijft een 
minder getrouwe weergave geeft van de financiële reserves van de provincie.

Met deze brief hebben wij ons standpunt ten opzichte van de handreiking van de commissie BBV toegelicht. 
Deze brief is in afschrift aan de commissie BBV verzonden. Graag zijn wij bereid - met een delegatie van 
provincies - ons standpunt bij u verder te komen toelichten.
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