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INLEIDING 

Is er voldoende financiële dekking voor ons beleid? Accepteren de Provinciale Staten 
een tekort op de begroting van enig jaar of streeft men juist naar een overschot? Zijn er 
bezuinigingen nodig om dit te realiseren? Deze vragen worden vaak bij de behandeling 
van de Kaderbrief en de Begroting gesteld, en ons financieel beleid maakt de 
beantwoording van deze vragen mogelijk. Onze bestaande financiële regels en 
uitwerkingen zijn echter in de loop der jaren soms complex en vaak gedetailleerd 
geworden. Ook zijn de huidige regels veelal gericht op de jaarlijkse financiële beheersing 
en controle, en leiden regelmatig tot omslachtige en weinig transparante administratieve 
processen. Daarbij geven onze huidige financiële regels het bestuur een onduidelijk beeld 
van de te verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. 

  
De voorliggende Begrotingsregels zijn opgesteld om meer samenhang te brengen en 
inzicht te bieden in de toekomstige financiële situatie van de provincie, en het de leden 
van de Staten op hoofdlijnen te ondersteunen bij het nemen van beslissingen over de inzet 
van financiële middelen. 

Hierna wordt kort ingegaan op de hoofdlijnen van ons financieel beleid, en aansluitend 
wordt ingegaan op de begrotingsregels. 

Het financieel beleid is simpel gezegd de manier waarop de provincie met geld omgaat 
om daarmee haar doelstellingen te behalen. De door het bestuur vastgestelde doelen zijn 
hierbij het vertrekpunt. De bestuurlijke doelen bepalen waaraan men geld wil uitgeven, en 
het financieel beleid maakt duidelijk hoe het benodigde geld beschikbaar komt. Het 
financieel beleid is hierin ondersteunend. Daarnaast wordt ons financieel beleid ook 
bepaald door de wettelijke regels, en door de Staten vastgestelde specifieke 
administratieve spelregels. 

Het financieel beleid ontwikkelt zich in de loop der jaren. Hieronder staan de 
belangrijkste actuele uitgangspunten van het ons financieel beleid genoemd. 

• Het financieel beleid is ondernemend, in de zin dat het de organisatie op een 
creatieve manier ondersteunt bij het realiseren van haar doelstellingen.  

• Het financieel beleid is richtinggevend. Het geeft bestuurders en management 
inzicht in de ontwikkeling van de financiën ten behoeve van het maken van 
keuzen voor besluitvorming (sturing) en verantwoording op basis van 
scenario’s. 

• Het financieel beleid is simpel en transparant, in de zin dat het voor 
bestuurders, managers, en medewerkers herkenbaar en begrijpelijk is, en dat 
de gevolgen ervan voor hen voorspelbaar zijn. 

Het financieel beleid heeft invloed op vele onderwerpen, zoals de Kaderbrief, de 
Begroting en investeringsplanning, de Jaarstukken, het afschrijvingsbeleid, het 
risicoweerstandsbeleid, programmasturing, de interne beheersing, en treasury. Diverse 
onderdelen van het financieel beleid zijn dan ook in meer detail in regelingen, nota’s of 
verordeningen uitgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn de financiële verordening, de nota 
afschrijvingen, de nota reserves en voorzieningen en de nota weerstandsvermogen. 
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Deze veelheid aan nota’s etc. maakt het niet altijd gemakkelijk om een helder en 
samenhangend inzicht te hebben in de uitgangspunten en gevolgen van ons financieel 
beleid. Provinciale Staten heeft echter dit inzicht nodig om antwoord te krijgen op diverse 
financiële vragen. Voor de verdere uitwerking van het financieel beleid zijn 
begrotingsregels opgesteld die als doel hebben om op hoofdlijnen dit inzichtelijk te maken.  

De onderstaande figuur geeft de samenhang tussen het financieel beleid, de 
begrotingsregels en de detailregelingen schematisch weer. 

 

De begrotingsregels is een samenhangend geheel van hoofdlijnen van financieel 
beleid, die gebruikt worden bij het nemen van beslissingen over de Kaderbrief en 
Begroting.  

 De Begrotingsregels geven geen compleet en gedetailleerd beeld van ons 
financieel beleid. De losse Begrotingsregels hebben vaak een sterke onderlinge relatie, en 
zijn alleen in onderlinge samenhang te beoordelen en vast te stellen. Als voorbeeld, de 
regel “strikte scheiding tussen baten en lasten”, “sturen op reserve en 
weerstandsvermogen”, en “rente baten en lasten buiten de inhoudelijke programma’s” 
hebben allen een relatie bij de dekking van onze meerjarenraming Verkeer en Vervoer. 

De Begrotingregels zijn onderdeel van het actuele financiële beleid van de provincie, 
en moeten worden herzien als hiervoor aanleiding is. Een logisch moment van herziening 
is bij het herijken van de bestuurlijke ambities. Hierbij zullen ook de onderliggende en 
verder gedetailleerde financiële verordeningen en reglementen aangepast moeten 
worden. 
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DE BEGROTINGSREGELS 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste Begrotingsregels kort toegelicht. Deze 
opsomming is niet volledig en gedetailleerd, maar kan gezien worden als een set van 
essentiële regels. Deze regels zijn richtinggevend bij het opstellen van de prognoses in de 
Kaderbrief en de meerjarenbegroting. De toelichting op deze Begrotingsregels in het 
volgende hoofdstuk opgenomen. De belangrijkste Begrotingsregels zijn hieronder kort 
samengevat. 

 

STRIKTE SCHEIDING TUSSEN LASTEN EN BATEN, 

De ontwikkeling van de lasten en baten wordt gescheiden gehouden. Meevallers in de 
lasten kunnen aangewend worden voor andere lasten. Dit voor zover deze lasten binnen 
het zelfde begroting- of uitvoeringsprogramma en het zelfde jaar vallen en de lasten 
volgen uit het vastgestelde beleid. Meevallers in de baten worden niet gebruikt voor 
hogere lasten. Omgekeerd leidt een tegenvaller in de baten in enig jaar niet direct tot het 
verlagen van de lasten. Tevens zijn baten niet-specifieke dekkingsmiddelen voor de 
lasten. Baten uit bijvoorbeeld het provinciefonds of de eigen belastingopbrengsten 
(motorrijtuigenbelasting) zijn daarbij niet gekoppeld aan specifieke lasten. Uitzondering 
hierop zijn de doeluitkeringen die wij ontvangen van derden. 

 

STUREN OP MEERJAARLIJKSE ONTWIKKELING VAN RESERVE EN 
WEERSTANDSVERMOGEN.  

Ons beleid is gebaseerd op richtinggevende prognoses van na te streven doelen en de 
resultaten. Elk jaar worden in de Kaderbrief een afweging gemaakt tussen het te 
realiseren inhoudelijke beleid en de prognoses van financiële consequenties. De Begroting 
is hiervan een directe afgeleide, en geeft de concrete financiële consequenties van het 
ingezette beleid voor de komende jaren weer. De meerjarenbegroting is hierbij duurzaam 
en meerjaarlijks in evenwicht. Jaarlijkse begrotingstekorten of –overschotten zijn binnen dit 
kader acceptabel. Bij het inzetten van nieuw beleid zal jaarlijks beoordeeld worden of de 
beschikbare weerstandscapaciteit moet worden aangevuld.  

 

EÉN HOOFDMOMENT VAN BESLUITVORMING OVER BATEN EN LASTEN 

Op één moment per jaar, bij de vaststelling van de Kaderbrief (en de nadere uitwerking in 
de Begroting) beslissen Provinciale Staten over de verwachte baten en lasten van enig 
jaar. Alle beleidsvoorstellen van alle programma’s worden zo integraal afgewogen. Losse 
voorstellen worden, behoudens onvoorzienbare omstandigheden, niet ingediend. 
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BEHEERSING VAN TIJDELIJKE BUDGETTEN 

Er is een strikte scheiding tussen structurele en tijdelijke budgetten. Structurele budgetten 
worden altijd gedekt door structurele baten. Tijdelijke budgetten kunnen worden gedekt 
door zowel tijdelijke als structurele baten. Tijdelijke budgetten worden gezien als 
meerjaarlijkse projecten, met specifieke doelen en gewenste resultaten. Hiervoor wordt 
een totaal budget vastgesteld, dat jaarlijks vanuit de exploitatie wordt gedekt. Tijdelijke 
budgetten worden projectmatig beheerst. Strakke interne en externe beheersing is nodig 
om op tijd en binnen budget het gewenste resultaat te halen. 

 

RENTELASTEN EN –BATEN BUITEN DE INHOUDELIJKE PROGRAMMA’S 

Rentelasten en –baten worden buiten de inhoudelijke programma’s gehouden. Rente 
wordt exclusief en separaat begroot en verantwoord. Rentelasten en –baten worden niet 
toegerekend, ook niet aan investeringsprogramma’s. Dit geldt ook voor de rentelasten van 
nog niet opgeleverde investeringsprojecten (de zgn. Bouwrente). Het feitelijk beëindigen 
van Bouwrente wordt pas geëffectueerd nadat de Provinciale Staten inzicht heeft 
gekregen in de financiële gevolgen hiervan.  

 

TOEREKENING VAN BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN 

Uitgangspunt bij de toerekening van de kosten van bedrijfsvoering is beheersbaarheid. 
Beheersing van de bedrijfsvoeringkosten gebeurt bij de eerst verantwoordelijke (de 
budgethouder). Inzicht in integrale kosten wordt waar nodig extracomptabel verzorgd. De 
bedrijfsvoeringkosten worden toegerekend aan de programma’s op een simpele en 
transparante wijze. 
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TOELICHTING 1: STRIKTE SCHEIDING TUSSEN BATEN EN LASTEN 

Samenvatting 

In onze huidige Begroting presenteren wij twee financiële kaders, namelijk het kader 
Verkeer en Vervoer en het algemene financieel kader. Beide kaders zijn echter niet 
onafhankelijk van elkaar en hebben diverse vaak complexe financiële relaties. Door baten 
en lasten te scheiden worden alle baten weer als algemene dekkingsmiddelen gezien, en 
kan op een praktische en overzichtelijke wijze prioriteiten gesteld worden. Dit heeft geen 
invloed op de meerjaarlijkse kostenbeheersing voor Verkeer en Vervoer.  
Daarnaast worden er zodanige strikte regels toegepast bij het wijzigen van de Begroting 
binnen programma’s (het zgn. “ schuiven”) dat dit voor het College amper mogelijk is. Wij 
gaan onze financiële verordening aanpassen om dit beter mogelijk te maken, uitgaande 
van de door de Provinciale Staten gestelde kaders. 

Uitwerking 

De ontwikkeling van de lasten en baten worden gescheiden gehouden. Dit houdt in dat 
baten gezien worden als algemene dekkingsmiddelen (met uitzondering van baten voor 
een expliciet doel zoals doeluitkeringen en van bijdragen van derden voor een specifiek 
project) en mee- of tegenvallers in baten en lasten niet direct met elkaar verrekend kunnen 
worden. 

Door het expliciet opnemen van een strikte scheiding van lasten en baten worden de 
opbrengsten uit provinciale opcenten weer als algemeen dekkingsmiddel gepresenteerd. 
Hiermee vervalt dus de specifieke dekking van de opcenten boven de 50,6 punten voor 
het meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer. De meerjarige ontwikkeling van de 
verwachte lasten van het meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer blijven separaat 
beheerst en zichtbaar in de Begroting. Vanzelfsprekend kan bij een mogelijke verhoging 
van de provinciale opcenten de ontwikkeling van Verkeer en Vervoer altijd in de 
beschouwing worden meegenomen.  

Een uitzondering op de regel is de Reserve Falcon (houdstermaatschappij van onze 
aandelen in Nuon BV). In deze reserve komen met ingang van 2010 alle middelen die via 
Falcon beschikbaar komen. Dit geldt dus voor zowel de Falconleningen als de resterende 
uitgekeerde dividenden (dividenden die niet gebruikt worden voor het aflossen of 
vergoeden van de Falconleningen). Dit betekent dus dat hier wel een strikte koppeling is 
tussen lasten en baten door de criteria die door Provinciale Staten zijn vastgesteld in 
maart 2008.  

Meevallers van baten die als algemeen dekkingsmiddel worden gezien, worden in 
principe aan het eind van het jaar aan de VAR toegevoegd. 

Meevallers in de lasten kunnen aangewend worden voor andere lasten. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen structurele en tijdelijke budgetten. Mee- en tegenvallers van 
structurele budgetten kunnen in enig jaar binnen het zelfde begroting- of 
uitvoeringsprogramma ingezet worden, mits deze volgen uit vastgesteld beleid. 

Voor tijdelijke budgetten geldt het kasritmebeleid (zie toelichting 4 ). Mee- en 
tegenvallers van tijdelijke budgetten kunnen verrekend worden binnen een begroting- of 
uitvoeringsprogramma, mits de bijbehorende resultaten gerealiseerd zijn.  
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TOELICHTING 2: STUREN OP MEERJAARLIJKSE ONTWIKKELING VAN 
RESERVES 

Samenvatting 

Het financieel kader is momenteel een weergave van de korte termijn zekerheden. 
Daarbij worden in de praktijk de beschikbare middelen (vooral het incidentele dividend) 
ingezet voor nieuwe beleidsvoorstellen in het komende jaar. Al het overige wordt 
momenteel in een zgn. “doorkijk” geplaatst, zonder dat de mogelijke gevolgen van deze 
doorkijk worden aangegeven. Een integraal beeld op toekomstige financiële 
ontwikkelingen ontbreekt hierdoor. Door alle beleidsvoorstellen in een meerjarenplanning 
op te nemen en de financiële gevolgen ervan te prognosticeren, kan bij de Kaderbrief een 
meer integrale afweging gemaakt worden en verschillende scenario’s met elkaar 
vergeleken worden. 

Uitwerking 

Een belangrijk uitgangspunt voor het financieel beleid van de provincie is een sluitende 
meerjarenbegroting en voldoende weerstandsvermogen. Een sluitende 
meerjarenbegroting betekent dat de baten en lasten meerjarig, in evenwicht zijn. De 
beschikbare weerstandscapaciteit geeft de financiële buffer aan die de provincie nodig 
heeft om de financiële gevolgen van risico’s (onvoorziene gebeurtenissen) op te vangen. 
Het inzicht in de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit speelt een belangrijke rol 
bij het beoordelen van de financiële positie.  

Wij baseren onze financiële positie op het financieel kader Het financieel kader bestaat 
uit twee onderdelen: de meerjarige begrotingruimte (saldo van baten en lasten in een 
jaar), en de vrij aanwendbare reserve (VAR). Zoals in Toelichting 1 is toegelicht, zit binnen 
de begrotingsruimte ook de reserve Falcon opgesloten. Hierop wordt nu niet verder 
ingegaan. 

Belangrijke uitgangspunten voor ons financieel kader zijn: 
• vastgesteld beleid (eerst beleid dan geld) 
• zekere inkomsten 
• zekere verplichtingen (structurele lasten en kasritme van tijdelijke budgetten) 
 

Om een transparant en eenduidig beeld van de verwachte financiële situatie te kunnen 
geven, stellen wij voor om de toekomstige financiële ruimte primair te baseren op de 
verwachte hoogte en ontwikkeling van de VAR. De VAR zal een minimale hoogte moeten 
hebben, dit in verband met de benodigde weerstandscapaciteit van de provincie 
(vastgelegd in de nota weerstandsvermogen). De benodigde weerstandscapaciteit is 
echter niet statisch en kan gedurende de jaren toe- of afnemen. 

Hierbij bepaalt de meerjarenbegroting de verwachte ontwikkeling van de 
begrotingsruimte (en daarmee de verwachte mutaties van de VAR) en de 
(meerjaren)begroting de taakstellende lasten en baten in enig jaar. Voorstellen tot 
wijziging van de begroting worden in principe binnen de begrotingsprogramma’s 
opgevangen, waarmee voorstellen tot aanwending van de VAR gedurende het 
begrotingsjaar gelimiteerd worden tot onvoorziene omstandigheden. De hoogte van de 
begrotingsruimte is hierbij afgestemd op een inschatting van de verwachte risico’s die 
normaliter binnen de begroting opgevangen moeten worden.  

Het is voor de provincie van groot belang om een helder inzicht te hebben in de 
verwachte financiële positie op de middenlange en lange termijn. Zeker als het bestuur 
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besluiten gaat nemen met een veel langere tijdshorizon. Voorbeeld hiervan zijn besluiten 
m.b.t. het RSP (Regio Specifieke Pakket ter compensatie voor het niet aanleggen van de 
Zuider Zee Lijn), de decentralisatie van taken van het Rijk en provincie, de 
prestatiecontracten m.b.t. de ontwikkeling in het landelijk gebied, of de verwachte 
ontwikkelingen van dividenden of waarde van de aandelen Nuon. Dit vraagt een andere 
manier van begroten op de lange termijn. Hiervoor moeten ook prognoses en 
verwachtingen opgenomen worden. De meerjarenbegroting wordt hierdoor aangevuld met 
prognoses (meerjarenramingen), waarin aan de hand van verschillende scenario’s een 
onzekerder maar completer financieel beeld van toekomst gegeven kan worden. Aan de 
hand van deze prognoses wordt duidelijk in welke jaren er pieken en dalen gaan zitten in 
de ontwikkeling van lasten en baten. Zo kan het noodzakelijk zijn om gelden te reserveren 
voor toekomstige uitgaven of een verwachte afname van inkomsten.  

Deze manier van lange termijn begroten wordt op twee verschillende manieren 
uitgevoerd: op een uitgebreide en een gerichte wijze. Als de uitgebreide wijze wordt 
gevolgd, worden alle relevante lange termijn ontwikkelingen geïnventariseerd en 
geprioriteerd. Na een confrontatie met de beschikbare middelen worden dan keuzes 
gemaakt. Deze uitgebreide manier van werken wordt gevolgd bij grote veranderingen in 
het lange termijn beleid (bv. bij een nieuw coalitieakkoord). Bij de gerichte wijze van 
werken wordt vooraf de verwachte beschikbare financiële ruimte bepaald (bv. bij de 
jaarlijkse kaderbrief). 
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TOELICHTING 3: EÉN HOOFDMOMENT VAN BESLUITVORMING 

 

Samenvatting 

Op dit moment worden naast de Begroting gedurende het begrotingsjaar regelmatig 
losse voorstellen aan de Staten voorgelegd. Ook worden er gedurende het jaar inhoudelijk 
beleidsnota’s in de Staten behandeld, die vaak financiële consequenties hebben. Dit 
bevordert het integrale meerjaarlijkse financieel inzicht niet. 
Door in de Kaderbrief het beleid op hoofdlijnen voor de komende jaren af te wegen, kan dit 
integrale meerjaren inzicht wel verkregen worden. De Begroting is dan een concrete 
uitwerking. Met de mogelijkheid om de lasten binnen een programma aan te passen (zie 
toelichting 1), kunnen losse voorstellen zo veel mogelijk voorkomen worden.  

Uitwerking 

Op één moment per jaar, bij de vaststelling van de Begroting, beslissen de Provinciale 
Staten over de lasten en baten van een jaar. Alle beleidsvoorstellen van alle programma’s 
worden dan integraal afgewogen.  

Voorafgaand aan deze besluitvorming vindt het politieke debat over de hoofdlijnen van 
het te volgen beleid en de daaruit voortvloeiende lasten plaats bij de behandeling van de 
Kaderbrief. Hierbij worden ook de meerjarenprognose in beeld gebracht waarbij de hoogte 
van de VAR in de komende jaren mee beoordeeld kan worden. 

Actualiseren van de Begroting gebeurt integraal aan het begin van het begrotingsjaar, 
tijdens de eerste bestuursrapportage. Aanpassingen van de begroting zullen binnen het 
totaal van de begroting moeten worden opgevangen, zo mogelijk binnen het programma 
zelf. Het realiseren van de gewenste doelen en resultaten is hierbij leidend. 

Losse voorstellen worden, behoudens calamiteiten, niet ingediend. 

Bij de besluitvorming over de begrotingsvoorstellen kan het voorkomen dat Provinciale 
Staten nog verdere afwegingen wil maken, voordat budgetten aan het College 
beschikbaar worden gesteld. In dat geval zullen deze middelen als stelpost in de begroting 
worden opgenomen. Na goedkeuring van Provinciale Staten stelt het College deze 
budgetten beschikbaar. Hiervoor wordt een bestedingsplan aan het college voorgelegd. In 
het geval het beschikbaar stellen van baten (bv. een uitkering uit het provinciefonds) wordt 
eerst aan het College de consequenties daarvan aangegeven.  

Voor het opvangen van kleine mutaties in de MPI projecten is een stelpost van € 
200.000 in de begroting opgenomen. Voor de besteding hiervan zijn mandaatafspraken 
gemaakt die gehandhaafd zullen blijven. 

Naast deze stelposten zijn in de begroting momenteel nog een aantal stelposten 
opgenomen die als dekking voor de begroting worden gebruikt. Denk hierbij aan de 
stelpost efficiency, de stelpost onderbesteding goederen/diensten en de stelpost 
onderbesteding apparaatskosten. De afbouw van deze stelposten zal in de komende 
begroting worden opgenomen.  
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TOELICHTING 4: BEHEERSING VAN TIJDELIJKE BUDGETTEN 

Samenvatting 

Op dit moment hebben wij veel en gedetailleerde tijdelijke budgetten. Daarbij zijn 
tijdelijke budgetten vooral financieel gedefinieerd. Wij gaan tijdelijke budgetten op het 
aggregatieniveau van begroting- of uitvoeringsprogramma bepalen, met uitzondering van 
een beperkt aantal door de Provinciale Staten bepaalde uitzonderingen. Daarbij worden 
tijdelijke budgetten niet alleen op geld beheerst, maar ook op het te behalen resultaat en 
doorlooptijd beheerst.  

Uitwerking 

Een tijdelijk budget is een budget voor eindige, eenmalige meerjaarlijkse projecten met 
specifieke doelen. Er is een strikte scheiding tussen structurele en tijdelijke budgetten. 
Structurele budgetten worden altijd gedekt door structurele baten. Tijdelijke budgetten 
kunnen worden gedekt door zowel tijdelijke als structurele baten.  

Een belangrijk en actueel onderwerp is de beheersing van tijdelijke budgetten. Ten 
behoeve van de beheersing wordt het tijdelijk budget in kasritme gezet. Dit kasritme is 
gebaseerd op de geplande uitgaven. 

Bij de beheersing van tijdelijke budgetten is het volgende van belang: 
De planning 
Het bijsturen 
De administratieve verwerking 
 
Wij versterken de beheersing door de focus op tijdsbeheersing (i.c. de planning) te 

vergroten, o.a. door hierover in de verantwoording te rapporteren en waar nodig bij te 
sturen. Dit bijsturen kan zowel intern (binnen de provinciale organisatie) als extern (naar 
derden toe) gericht zijn. Interne beheersing wordt versterkt door de focus op 
tijdsbeheersing te vergroten, o.a. door specifieke rapportage en verantwoording. Externe 
beheersing wordt vergroot door expliciete eisen te stellen aan de doorlooptijd, en aan de 
eindigheid van de budgetten na overschrijding van de doorlooptijd 

De administratieve verwerking van tijdelijke projecten is in de loop der jaren complex 
geworden. Niet alleen de veelheid van tijdelijke projecten, maar ook het detailniveau van 
een groot aantal tijdelijke projecten maak het niet eenvoudig om hiervan een simpel en 
transparant overzicht te geven. Dit geldt zeker voor Provinciale Staten, die vanuit een 
controlerende taak inzicht willen hebben op hoofdlijnen. Wij streven ernaar het aantal 
tijdelijke projecten te reduceren. Een directe koppeling met beleidsnota’s, begroting- en/of 
uitvoeringsprogramma’s is hiervoor het uitgangspunt.  

De methode van tijdelijke budgetten en het kasritme wordt daardoor beter bruikbaar. 
Deze methode geeft Provinciale Staten aan het begin van elk omvangrijk tijdelijk budget 
de keuze om de totale benodigde middelen beschikbaar te stellen, zonder dat hiervoor op 
voorhand omvangrijke reserves worden ingesteld. De focus bij rapportages ligt voortaan 
op het realiseren van doelen en het bijstellen van planningen. 
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TOELICHTING 5: RENTELASTEN BUITEN DE INHOUDELIJKE 
PROGRAMMA’S 

Samenvatting 

Momenteel wordt er bouwrente toegerekend aan lopende investeringsprojecten ter 
dekking van de financieringskosten van de projecten. Na oplevering van een investering 
worden afschrijving- en rentekosten eraan toegerekend. Deze interne rentetoerekening 
geeft een diffuus beeld van de werkelijke rentelasten en –baten. Rente lasten en baten 
worden in de nabije toekomst een steeds belangrijkere begrotingspost. Door de rente op 
een plek binnen de Begroting zichtbaar te maken, zonder complexe interne 
doorbelastingen, verbeteren wij de beheersing sterk. 

Uitwerking 

Onze provincies werkt met het systeem van totaalfinanciering. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat er geen directe relatie bestaat tussen specifieke investeringsprojecten en 
de daarvoor werkelijk aangetrokken financieringsmiddelen. De provincie voorziet met 
eigen middelen en/of aangetrokken geldleningen in de totale behoefte aan financiering. 
Deze inzet van financieringsmiddelen brengt rentelasten of –baten met zich mee. 

Het is/was het bij provincies gebruikelijk dat gewerkt wordt met administratieve 
renteposten. Dit betreft vooral de toegerekende rente over activa, bespaarde rente over de 
reserves, en bouwrente over onderhanden investeringen.  

De verwerking van de rentekosten in de begroting en de jaarrekening is daarbij 
complex. Het is bedoeld om de financieringskosten van transacties en gebeurtenissen toe 
te rekenen aan de provinciale programma’s, thema’s en producten. Deze complexe 
toerekeningmethode van de rente genereert geen duidelijke meerwaarde en komt het de 
inzichtelijkheid van de begroting en jaarrekening niet ten goede. 

Daarom gaan wij de rentelasten en rentebaten buiten de inhoudelijke programma’s 
houden. De werkelijk te betalen en te ontvangen rente worden dan begroot bij programma 
10 Algemene dekkingsmiddelen. Rentelasten en –baten worden niet doorbelast, ook niet 
aan al opgeleverde investeringswerken. Het niet meer doorbelasten van rentelasten en –
baten heeft geen budgettaire gevolgen. Rentetoerekening aan reserves, voorzieningen en 
overlopende passiva vindt slechts plaats waarbij dat door derden verplicht is gesteld.  

Bij de herziening van de nota afschrijvingsbeleid zullen de gevolgen hiervan voor de 
methode van afschrijvingen in beeld worden gebracht. 

Het doen van investeringen en daarmee het gebruik van geldmiddelen blijft een effect 
hebben op de rente. Er moet immers geleend worden of er is sprake van minder 
renteopbrengsten op beleggingen. Dat betekent dat bij investeringsvoorstellen met 
rentelasten rekening moet worden gehouden en dat hiervoor dekkingsmiddelen moeten 
worden aangewezen in programma 10 Algemene dekkingsmiddelen.  

Het opnemen van uitsluitend de te betalen en te ontvangen rente betekent wel dat de 
provinciebegroting gevoeliger wordt voor fluctuaties in de rente en in het niveau van 
beleggingen en financieringen. Omdat deze fluctuaties zich in het algemeen langzaam 
ontwikkelen en middels liquiditeitsplanningen goed te volgen zijn, stuit dit naar onze 
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mening niet op onoverkomelijke bezwaren; wel vraagt het om versterking van de 
treasuryfunctie, waar inmiddels invulling aan wordt gegeven. 

Zolang een investering nog niet is opgeleverd, wordt er momenteel jaarlijks bouwrente 
aan de boekwaarde van de investering toegerekend. De bouwrente verhoogt de 
investering en wordt na oplevering van de investering afgeschreven. Deze fictieve 
renteboeking levert in het desbetreffende jaar een incidentele bate op welke wordt 
toegevoegd aan het financieel kader. In de jaren na oplevering wordt de afschrijving van 
de bouwrente gedurende de looptijd van de investering structureel ten laste gebracht van 
het financieel kader. Op lange termijn is het fenomeen bouwrente budgettair neutraal. 

Wij stellen voor om met ingang van het begrotingsjaar 2010 het gebruik van bouwrente 
af te schaffen. Hiervoor zal nog een afzonderlijk besluit aan Provinciale Staten worden 
voorgelegd.  
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TOELICHTING 6: TOEREKENING VAN BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN 

Samenvatting 

Momenteel worden de personele kosten doorbelast naar de programma’s via het 
schrijven van tijd op die programma’s. De resterende bedrijfsvoeringkosten worden via de 
verdeelsleutel van het tijdschrijven ook toegerekend aan de programma’s. Verantwoording 
wordt afgelegd over de doorbelastingen en niet zo zeer op de oorspronkelijke budgetten.  
Het uitgangspunt bij de toerekening van de bedrijfsvoeringkosten wordt nu de 
beheersbaarheid. Dat wil zeggen dat de budgethouder die de kosten veroorzaakt, 
verantwoordelijk is voor de kosten. 

Toelichting 

De bedrijfsvoeringkosten bestaan uit enerzijds personele kosten (salarissen en aan 
personeel gekoppelde budgetten zoals reis/verblijfkosten, vorming en opleiding) en 
anderzijds bedrijfsvoeringkosten (zoals bijv. huisvesting, automatisering, financiën, 
personeelszaken). De desbetreffende afdelingen zijn verantwoordelijk voor deze kosten.  

Vanuit de BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) zijn wij verplicht om de kosten 
aan de programma’s toe te rekenen. Deze toerekening gebeurt door de verwachte 
(begroting) en gerealiseerde (rekening) inzet van menskracht op de programma’s.  

De verantwoording over de kosten zal niet in de programma’s plaatsvinden maar in de 
bedrijfsvoeringparagraaf van zowel de begroting als het jaarverslag. Hiermee wordt 
bewerkstelligd dat de kosten daar beheerst worden waar ze ontstaan. 

 

 
 


