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1 Inleiding 
 

In januari 2019 heeft de commissie Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) een richtlijn 

(handreiking met betrekking tot verantwoording van subsidies )uitgegeven voor het verantwoorden 

van de lasten bij subsidie uitgaven. Dit omdat zij diverse keren vragen hebben gekregen over de 

verantwoording van subsidies en voorschotten op subsidies. De vragen kwamen van verstrekkers van 

subsidies maar ook van ontvangers van subsidies. Kernvraag is: wanneer wordt de subsidie als last bij 

de subsidiegever en als bate bij de subsidieontvanger verantwoord. Vanuit de taak van de commissie 

om zorg te dragen voor een eenduidige uitvoering en toepassing van het BBV door provincies en 

gemeenten is de richtlijn opgesteld. In de richtlijn wordt steeds uitgegaan van de subsidielast, de 

subsidiebaat is het spiegelbeeld van de subsidielast.  

In de richtlijn is opgenomen dat de subsidieontvanger periodiek, maar in ieder geval bij de 

jaarafsluiting, aan moet geven hoe ver men gevorderd is met het leveren van de prestatie. Op basis 

daarvan zou dan in de jaarrekening de juiste last verantwoord kunnen worden. Gezien het groot 

aantal subsidies (ca. 15.000 per jaar) die wij als provincies verstrekken zou de werkwijze vanuit de 

richtlijn een enorme administratieve lastenverzwaring betekenen voor zowel de subsidieontvangers 

als voor de provincies zelf. Daarom is de richtlijn in IPO verband besproken om te kijken hoe we hier 

met elkaar een praktische invulling aan konden geven. Hierop is gezamenlijk met 

vertegenwoordigers van de provincies, de accountants en het ministerie van BZK een 

uitvoeringskader (memo ‘handelswijze lastneming provincies’ ) opgesteld. De commissie BBV heeft in 

mei 2020 met dit uitvoeringskader ingestemd (vragen en antwoorden (project)subsidies ). 

Het uitvoeringskader is technisch van aard en heeft alleen betrekking op het moment waarop 

subsidies als last in de jaarrekening verantwoord worden. Het heeft niet betrekking op de hoogte van 

de subsidiebudgetten zelf. Er zijn daarom geen budgettaire gevolgen voor de provincie.  De 

voorgestelde nieuwe werkwijze heeft als groot voordeel ten opzichte van onze huidige werkwijze dat 

het transparanter wordt welke begrote subsidiebudgetten nog niet verplicht en dus nog inzetbaar 

zijn.   

In hoofdstuk 2 van deze notitie wordt de werkwijze nader uitgewerkt. In hoofdstuk 3 wordt 

aangegeven wat deze stelselwijziging betekent voor onze werkwijze en voor de 

(meerjaren)begroting. In hoofdstuk 4 wordt tenslotte aangegeven hoe de stelselwijziging 

doorgevoerd wordt bij de jaarovergang 2020/2021. Daarmee is dit onderdeel van de het proces van 

het opstellen van de jaarrekening 2020 en loopt de aanpassing mee met de reguliere 

accountantscontrole daarvan. 

 

De aanpassingen in het financieel beleid als gevolg van deze notitie zullen geïntegreerd worden in de 

nota uitvoering begroting bij de volgende herziening daarvan. 

 

 

 

  

https://www.commissiebbv.nl/file/download/57983392/Verantwoording%20subsidies%20febr%202019.pdf
https://www.commissiebbv.nl/file/download/57983660/Memo%20handelwijze%20lastneming%20subsidies%20provincies.pdf
https://www.commissiebbv.nl/file/download/57983659/vragen%20en%20antwoorden%20projectsubsidies%20mei2020.pdf
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2 Uniforme werkwijze lastneming subsidies provincies 
 

Momenteel hanteren de provincies nog twee systemen van lastneming van subsidies. De 

meerderheid van de provincies hanteert al de nieuw voorgestelde werkwijze met uitzondering van 

de subsidies boven het vast te stellen grensbedrag. Ook deze worden nu nog in een keer als last 

verantwoord door die provincies. Een paar provincies hanteren in min of meerdere mate de wijze 

waarop wij nu de subsidies verantwoorden namelijk op basis van de uitbetaling van de subsidie. 

Vanaf 2021 zal er sprake zijn van een uniforme werkwijze van de lastneming van subsidies boven en 

onder het door Provinciale Staten te bepalen grensbedrag. 

 

2.1 Verantwoording van verstrekte subsidies 

De eerder genoemde werkgroep heeft een uitvoeringskader opgesteld die aan de commissie BBV is 

voorgelegd. In dit kader is de verantwoording van de subsidies nader uitgewerkt. Hieronder de 

essentie daarvan. 

1) De last wordt verantwoord in het jaar waarin de subsidieontvanger start met de uitvoering 

van de activiteiten op basis van de startdatum van de projectperiode in de 

subsidieverleningsbeschikking, tenzij: 

a. De verstrekte subsidie een boekjaar/exploitatiesubsidie betreft: uit de 

subsidiebeschikking blijkt onomstotelijk dat de activiteiten waarvoor de subsidie 

wordt verleend in één of meerdere volgende jaren zal plaatsvinden. 

b. De verstrekte subsidie een projectsubsidie betreft, het individuele subsidiebedrag 

het hierna gedefinieerde grensbedrag overschrijdt en die boekjaar overschrijdend is. 

2) Provinciale Staten of de gemeenteraad stellen het in lid 1 sub b genoemde grensbedrag vast. 

(zie 2.1.2) 

3) Bij afgifte van de subsidieverleningsbeschikking wordt voor zover de verstrekte 

projectsubsidie nog niet als last in het boekjaar is verantwoord bij voorkeur het resterende 

bedrag aan een specifieke bestemmingsreserve "verstrekte subsidies" toegevoegd of dit 

dient te worden toegelicht onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. (zie 2.1.3) 

4) Een verstrekte projectsubsidies, vallende onder lid 1 sub b, wordt bij afgifte van de 

subsidieverleningsbeschikking op basis van het bestedingsritme van de begrote jaarlijkse 

kosten zoals opgenomen in de subsidieverleningsbeschikking, toegerekend aan de 

betreffende boekjaren.  

2.1.1 Subsidie eisen 
De werkgroep heeft de volgende eisen opgenomen voor het subsidieproces: 

• De subsidiebeschikking is de uitkomst van een zorgvuldig doorlopen subsidieproces. 

• De subsidiebeschikking (met verzenddatum) is leidend voor de verantwoording van de 

lasten. 

• In de subsidiebeschikking wordt de projectperiode genoemd. Oftewel, de start van het 

project wordt in de subsidiebeschikking vermeld, zodat duidelijk is wanneer de activiteiten 

en daarmee de "levering van de prestaties" start. Voor de start van het project wordt 

gedoeld op de werkelijke start van de gesubsidieerde activiteiten. 
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• Op basis van de informatie in de subsidiebeschikking worden de lasten bij start van het 

project genomen, tenzij er sprake is van één van de uitzonderingen die in sub 1 a en b nader 

beschreven worden. 

2.1.2 Grensbedrag 
In principe worden de subsidielasten in één keer genomen behalve bij subsidies die voor jaarlijkse 

(exploitatie)kosten worden toegekend en voor subsidies boven het grensbedrag. Dit grensbedrag 

wordt door Provinciale Staten zelf bepaald waarbij het mogelijk wordt om een goede balans te 

vinden tussen de omvang van de administratieve lasten voor subsidie ontvangers en verstrekkers en 

de informatiebehoefte van de gebruiker van de jaarrekening.   

In de memo ‘handelswijze lastneming subsidies provincies’ wordt voorgesteld dat het grensbedrag 

vast te stellen op minimaal 0,25% en maximaal 0,50% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan 

de reserves over het jaar op basis van de primitieve begroting. Hiermee wordt voorkomen dat alsnog 

een onnodig zwarte administratieve last wordt opgelegd. Daarnaast wordt de vergelijkbaarheid 

tussen provincies vergroot wanneer alle provincies het grensbedrag binnen dezelfde bandbreedte 

vaststelt.  

De commissie BBV heeft in hun reactie op de memo aangegeven dat het totale financiële effect niet 

dermate materieel mag zijn dat het principe van het stelsel van baten en lasten in geding komt. 

2.1.3 Reserve “verstrekte subsidies” 
Bij subsidieverstrekkingen boven het grensbedrag worden niet alle subsidielasten in een keer 

verantwoord. Wel wordt op begrotingsbasis voor het restant bij voorkeur een beklemde reserve 

gevormd om tegemoet te komen aan het uitgangspunt van baten en lasten. Dit heeft als 

consequentie dat in het jaar van afgegeven van de beschikking het totale subsidiebedrag beschikbaar 

moet zijn in de begroting. De subsidielasten worden op basis van de prestatielevering verdeeld over 

de projectperiode waarbij in het jaar na de subsidieverlening de beklemde reserve gebruikt wordt als 

dekking voor de dan te nemen lasten.  

Voordeel hiervan is dat het voor alle provincies helder is wat de hoogte van de reeds verplichte 

bedragen is, die nog niet tot betaling hebben geleid. Daarnaast wordt hiermee duidelijk welk deel 

van de budgetten nog vrij beschikbaar zijn voor ander beleid. 

Alleen wanneer de benodigde middelen niet in de (algemene) reserve beschikbaar zijn kan gebruik 

worden gemaakt van het alleen inzichtelijk maken van deze verplichtingen in de jaarrekening via de 

post ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’. Hierbij moet toegelicht worden hoe de 

verplichtingen in de toekomst gedekt zullen worden. Hiermee is voor Provinciale Staten ten alle 

tijden inzichtelijk voor welk bedrag subsidieverplichtingen zijn aangegaan die nog niet zijn 

verantwoord als last. 

2.1.4 Bestedingsritme 
Omdat de beschikking leidend is voor de verantwoording van de lasten, dient de verantwoording van 

de lasten te worden gebaseerd op hetgeen in de beschikking is opgenomen en in het bijzonder het 

daarin opgenomen bestedingsritme bij de subsidies boven het grensbedrag. In het subsidieproces is 

tevens opgesloten dat (significante) afwijkingen gemeld moeten worden door de aanvrager; als deze 

leiden tot een verandering in het bestedingspatroon kan, indien dit wenselijk is vanuit het 

subsidieproces, de eerder gegeven beschikking worden aangepast. In dat geval zal dan ook de 

verantwoording aangepast moeten worden op het bestedingsritme indien dat in de laatst afgegeven 

beschikking tot een aanpassing heeft geleid. Wanneer ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 
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omstandigheden bekend worden die nog niet hebben geleid tot een gewijzigde beschikking is het 

verstandig tijdig in overleg te treden met de accountant. Dit past geheel in de lijn van de normale 

behandeling van gebeurtenissen na balansdatum. 

2.2 Ingangsdatum 

De ingangsdatum voor deze nieuwe werkwijze is 2021 maar mag ook met terugwerkende kracht 

ingevoerd worden. De provincies kunnen hierbij zelf hun overgangsbeleid bepalen die het beste past 

bij hun situatie.   
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3 Stelselwijziging voor provincie Fryslân 
 

3.1 Huidige werkwijze 

De huidige werkwijze van de provincie voor de lastneming van de subsidies is dat dit gebeurt op het 

moment van uitbetaling van de subsidies. Door middel van kasritmes die in de subsidiebeschikkingen 

zijn opgenomen zijn dan ook de benodigde budgetten in de meerjarenbegroting opgenomen. Ook 

nog niet met verplichtingen belegde budgetten zijn in een verwacht kasritme gezet.   

In elke subsidiebeschikking is opgenomen wat de start en einddatum van het project is, of de 

subsidie in een keer wordt uitbetaald of dat dit in delen gebeurt. Bij het laatste is een verwacht 

kasritme opgenomen. Wanneer de subsidie niet geheel wordt uitbetaald dan wordt deze als 

openstaande verplichting opgenomen in de administratie conform het aangegeven kasritme. 

Daarmee wordt deze in principe ten laste van de komende jaren gebracht, de daadwerkelijke 

lastneming gebeurt, zoals eerder aangegeven, pas op het moment van daadwerkelijk uitbetaling. Bij 

de huidige werkwijze gaat dit dan ook ten laste van respectievelijk de exploitatie, reserve, 

voorzieningen of overlopende passiva budgetten. 

Bij de jaarovergang worden alle nog openstaande subsidieverplichtingen in dat jaar gecontroleerd op 

juistheid qua bedrag en jaar van kasritme. Bij akkoord gaat de openstaande verplichting inclusief 

budget mee naar het volgende jaar. Deze mutaties verlopen via de reserve tijdelijke budgetten, 

reserve structurele budgetten of specifieke bestemmingsreserves. Deze werkwijze is vastgelegd in de 

nota uitvoering begroting. 

 

3.2 Nieuwe werkwijze 

De nieuwe werkwijze van lastneming (project) subsidies gaat uit van in principe lastneming op het 

moment van afgeven van de subsidiebeschikking, behalve voor de (project) subsidies boven het 

grensbedrag. Voor subsidies die voor jaarlijkse kosten worden verstrekt zoals boekjaarsubsidies of 

beheersubsidies voor agrarisch natuur en landschapsbeheer verandert de werkwijze niet. Daarvan 

worden de subsidielasten nu en straks genomen in het jaar waarvoor de subsidie wordt verstrekt.  

3.2.1 Grensbedrag provincie Fryslân 
De commissie BBV heeft aangegeven dat het grensbedrag, wat door Provinciale Staten  moet worden 

vastgesteld, het totale financiële effect niet dermate materieel is dat het principe van het stelsel van 

baten en lasten in geding komt. Oftewel het grensbedrag moet zo worden vastgesteld dat het bedrag 

aan subsidieverstrekkingen welke qua last worden toegerekend aan de relevante jaren qua prestatie 

substantieel is. 

In de memo ‘handelswijze lastneming subsidies provincies’ is opgenomen dat het grensbedrag 

bepaald wordt op basis van de omvang van de primitieve begroting inclusief toevoeging reserves(zie 

2.1.2) . In 2021 is dit voor ons € 458 miljoen. De bandbreedte voor het grensbedrag voor onze 

provincie zou daarmee minimaal € 1,15 miljoen en maximaal € 2,29 miljoen zijn.  

In overleg met de accountant is het voorstel om het grensbedrag te stellen op € 125.000. Hiermee 

wordt aangesloten bij de Algemene Subsidie Verordening waarin opgenomen dat subsidiebedragen 

onder de € 125.000 in principe als vast bedrag of een vast bedrag voor een nog te verrichten 

prestatie-eenheid worden verleend. Alleen als de kosten en opbrengsten zodanig ongewis zijn dat 

een realistische begroting niet vereist kan worden of indien er een doelmatigheidscontrole gewenst 
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is wordt bij subsidiebedragen onder de €125.000 afgerekend op basis van werkelijke uitgaven en 

inkomsten. Bij deze subsidiebedragen hoeft ook geen accountantsverklaring overlegd te worden. 

Daarnaast voldoen we met dit grensbedrag aan de voorwaarde van de commissie BBV dat het 

stelstel van baten en lasten niet in het geding mag komen en voorkomen wij dat wij boven onze 

goedkeuringstoleranties van fouten (1%) of onzekerheden (3%) komen. 

Om de administratieve lasten voor zowel de subsidieontvanger als de provincie te beperken zijn wel 

nadere afspraken gemaakt met de accountant. Zo zal alleen voor de subsidie boven een bedrag van € 

500.000 jaarlijks de stand van zaken van de te leveren prestatie opgevraagd worden zodat de 

lastneming correct kan worden verwerkt in de jaarrekening. Voor de subsidies tussen de € 125.000 

en € 500.000 vind de lastneming plaats op basis van de afgegeven subsidiebeschikking. Op basis van 

tussentijds vastgelegde voortgangsinformatie mag een inschatting gemaakt worden van de geleverde 

prestatie wat eventueel kan leiden tot een correctie op de balans van ‘vooruitbetaalde kosten’. Deze 

correctie mag op totaalniveau plaatsvinden en hoeft dus niet per subsidie verantwoord te worden.  

3.2.2 Exploitatie subsidies  
De lastneming van subsidies voor jaarlijkse kosten, zoals boekjaarsubsidies of beheersubsidies, 

gebeurt in het jaar waarvoor de subsidie wordt verstrekt. Dit is conform de huidige werkwijze.  

3.2.3 Overige subsidies onder het grensbedrag 
Op basis van de subsidiebeschikking (met verzenddatum = dagtekening) wordt de last genomen in 

het jaar dat het project start of het jaar van verzending als deze later ligt. Dit betekent niet dat de 

subsidie ook volledig moet worden uitbetaald op dat moment. Het deel wat nog niet uitbetaald 

wordt gaat naar de balanspost ‘nog te betalen subsidies’. Op het moment dat de subsidie verder 

wordt afgewikkeld door het verlenen van een voorschot of door vaststelling van de subsidie dan gaat 

de uitbetaling ten laste van deze balanspost. Wanneer de subsidie lager wordt vastgesteld dan valt 

het restende bedrag terug in het oorspronkelijke budget waaruit de subsidie is verleend en kan 

daarmee opnieuw ingezet worden. Mocht dit budget niet meer bestaan dan worden de middelen 

toegevoegd aan de post onvoorzien. Periodiek zal deze post afgeroomd worden naar het 

begrotingssaldo.  

Hiermee sluiten we aan bij de huidige werkwijze (zie 3.1) waarbij de lagere vaststellingen opnieuw 

ingezet kunnen worden omdat deze nu binnen de exploitatie, reserve, voorzieningen en overlopende 

passiva budgetten blijven. 

In lijn met het huidige mandaat van het college bij de jaarovergang tijdelijke budgetten wordt de 

wijziging van de begroting in verband met lagere vaststelling van de subsidies gemandateerd aan het 

college. Bij de beraps en de jaarrekening zal hierover gerapporteerd worden. 

3.2.4 Overige subsidies boven het grensbedrag 
Op basis van de subsidiebeschikking (met verzenddatum) wordt de last in het eerste jaar genomen 

conform het bestedingsritme voor dat jaar zoals opgenomen in de subsidiebeschikking. Het eerste 

jaar is het jaar dat het project start of het jaar van verzenddatum als deze later ligt. Voor het restant 

bedrag wordt een beklemde reserve ‘verstrekte subsidies’ gevormd. De lasten in de volgende jaren 

worden conform het bestedingsritme in de subsidiebeschikking via een onttrekking aan deze reserve 

verantwoord.  

In lijn met het huidige mandaat van het college bij de jaarovergang van de tijdelijke budgetten 

(kasritme) wordt de vorming en onttrekking aan de beklemde reserve (bestedingsritme) 

gemandateerd aan het college. Bij de beraps en de jaarrekening zal hierover gerapporteerd worden.  
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Hieronder is conform de nota reserves, voorzieningen en overlopende passiva de specificaties van de 

reserve opgenomen.  

Reserve (beklemd) verstrekte subsidies 

Insteldatum Provinciale Staten bij notitie lastneming subsidies 

Vorming Bij de jaarovergang 2020 voor de afgegeven subsidiebeschikkingen 

boven het grensbedrag waarvoor de subsidielasten nog niet 

verantwoord zijn in de jaarrekening tot en met 2020. 

Vanaf 2021 voor de afgegeven subsidiebeschikkingen boven het 

grensbedrag waarvoor de subsidielasten niet in het jaar van afgeven 

van de beschikking verantwoord zijn.   

Onttrekking Voor de subsidiebeschikkingen waarbij de subsidielasten boven het 

grensbedrag in latere jaren verantwoord worden.  

Rentetoevoeging Aan deze reserve wordt geen rente toegevoegd.  

Mandaatregeling In de notitie stelselwijziging lastneming subsidies is het beleid rondom 

de verstrekte subsidies boven het grensbedrag weergegeven. Hierbij 

is tevens vastgelegd op welke manier Gedeputeerde Staten bij het 

verstrekken van een subsidie de vorming en latere beschikking over 

de beklemde reserve mag uitvoeren waarbij het gebruik van deze 

reserve noodzaak is. De totale onttrekking is hierbij gelijk aan de 

totale vorming van de reserve. 

Bij de beraps en de jaarrekening zal hierover aan Provinciale Staten 

gerapporteerd worden. 

 

Net als bij de subsidies onder het grensbedrag worden ook hier de nog niet uitbetaalde bedragen 

afgewikkeld via de balanspost ‘nog te betalen subsidies’ en vallen restbedragen bij lagere 

vaststellingen terug naar het oorspronkelijke budget of naar de post onvoorzien als het budget niet 

meer aanwezig is in de begroting.  

Aangezien wij geen subsidies verstrekken waarvoor nog geen dekking in de begroting is opgenomen, 

zullen wij alleen gebruik maken van de beklemde reserve en niet van de post ‘niet uit de balans 

blijkende verplichtingen’.  

3.2.5 Consequenties voor meerjarenbegroting en jaarrekening 
De nieuwe werkwijze heeft wel consequenties voor de opbouw van onze meerjarenbegroting. Nu zijn 

nog alle (project) subsidiebudgetten in kasritme geplaatst en daarmee gespreid in de tijd. Voortaan 

zal het budget beschikbaar moeten zijn bij het afgeven van de subsidiebeschikking. Dit zodat de 

eenmalige lastneming in dat jaar kan plaatsvinden bij subsidies onder het grensbedrag of zodat de 

lastneming in het eerste jaar en het vormen van de beklemde reserve plaats kan vinden bij subsidies 

boven het grensbedrag. 

Voordeel van deze werkwijze is dat de meerjarenbegroting voortaan inzichtelijker aangeeft welk 

subsidiebudget nog niet verplicht en dus inzetbaar is.  
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Het naar voren halen van de budgetten zal geen financiële consequenties hebben voor het financieel 

kader omdat alle afgegeven subsidiebeschikkingen passen binnen de huidige meerjarenbegroting. 

Wel zullen eerder gevormde bestemmingsreserves en de vrij aanwendbare reserve eerder ingezet 

worden maar latere begrote beschikking over deze reserves komt daarmee te vervallen. 

De verantwoording in de jaarrekening over de afgegeven subsidiebeschikkingen zal deels ook anders 

verlopen omdat we nu niet meer alleen uitgaan van het uitbetaalde bedrag van subsidies. Het 

gedeelte wat nog niet uitbetaald is zal onder het grensbedrag verantwoord worden bij de balanspost 

‘nog te betalen subsidies’ en boven het grensbedrag zal de verantwoording plaatsvinden door de 

vorming van de beklemde reserve ‘verstrekte subsidies’.  

 

3.3 Voorbeelden oude en nieuwe werkwijze lastneming subsidies 

Hieronder zijn een aantal voorbeelden uitgewerkt om de stelselwijziging nader te verduidelijken. In 

alle gevallen valt de verzenddatum van de subsidiebeschikking in het jaar 2021. 

Voorbeeld 1. Boekjaarsubsidie 

Er wordt een boekjaarsubsidie verleend voor het jaar 2021 en 2022 van € 500.000 per jaar. 
De werkwijze van lastneming blijft gelijk. 
 

 Huidige werkwijze Nieuwe werkwijze 

Lastneming 2021 € 500.000 € 500.000 

Lastneming 2022 € 500.000 € 500.000 

 

Voorbeeld 2. Projectsubsidie onder grensbedrag 

Er wordt een projectsubsidie verleend van € 100.000 met een bestedingsritme van € 50.000 per jaar 

in de jaren 2021/2022. Uitbetaling is conform bestedingsritme. 

In de nieuwe werkwijze wordt de last in één keer genomen, waar bij de huidige werkwijze volgens 

het kasritme de lasten in 2 jaar wordt verantwoord. 

 Huidige werkwijze Nieuwe werkwijze 

Lastneming 2021 € 50.000 € 100.000 

Lastneming 2022 € 50.000 € 0 

 

In 2021 wordt € 50.000 uitbetaald en gaat € 50.000 naar de balanspost ‘nog te betalen subsidies’. In 

2022 wordt het restbedrag van € 50.000 vanuit deze balanspost betaald. 

Voorbeeld 3. Projectsubsidie boven grensbedrag 

Er wordt een projectsubsidie verleend van € 3.000.000 met een bestedingsritme van € 500.000 in 

2021, € 1 miljoen in 2022 en 2023 en € 500.000 in 2024. De prestatie wordt geleverd conform 

bestedingsritme. 

De lastneming blijft in beide gevallen gelijk, verschil is echter dat in de huidige situatie het benodigde 

begrote bedrag verspreid is over de jaren 2021 tot en met 2024. In de nieuwe situatie moet het 

begrote bedrag volledig in 2021 beschikbaar zijn om in 2021 € 500.000 als subsidielast te 

verantwoorden en € 2.500.000 om de beklemde reserve te vormen. In de jaren 2022 tot en met 2023  

wordt weer hierover beschikt zodat de reserve uiteindelijk op € 0 uitkomt.  
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 Huidige werkwijze Nieuwe werkwijze 

Lastneming 2021 
Vorming beklemde reserve 

€500.000 
€ 0 

€ 500.000 
€ 2.500.000 

Lastneming 2022 
Beschikking over reserve 

€1.000.000 
€ 0 

€ 1.000.000 
- € 1.000.000 

Lastneming 2023 
Beschikking over reserve 

€ 1.000.000 
€ 0 

€ 1.000.000 
- € 1.000.000 

Lastneming 2024 
Beschikking over reserve 

€ 500.000 
€ 0 

€ 500.000 
- € 500.000 

 

 

 

  



12 
 

4 Implementatie stelselwijziging 
 

De stelselwijziging moet met ingang van 2021 ingevoerd zijn maar mag met terugwerkende kracht al 

eerder in 2020 worden ingevoerd. Voorgesteld wordt om dit door te voeren bij de jaarrekening 2020 

om de volgende redenen: 

- bij de jaarovergang worden alle openstaande subsidieverplichtingen beoordeeld op juistheid 
qua vastlegging. Op dat moment kan tegelijkertijd de implementatie doorgevoerd worden 
zodat dit niet een extra handeling in het voorjaar hoeft te zijn. 

- wanneer de implementatie bij de jaarovergang plaatsvindt dan loopt deze mee bij de 
accountantscontrole van de jaarrekening. 

- per 1 januari 2021 kan de afhandeling van de subsidiebetalingen gelijk op de juiste en 
eenduidige wijze plaatsvinden waaronder het gebruik maken van de balanspost ‘nog te 
betalen subsidies’ en de beschikking over de beklemde reserve. Wanneer de implementatie 
nog niet heeft plaatsgevonden dan zal dat eerst via de exploitatie moeten lopen met een 
correctie daarop in het voorjaar. 
 
 

4.1 Jaarovergang 2020/2021 

Bij de jaarrekening zullen alle nog openstaande subsidieverplichtingen, na controle op juistheid, op 

basis van de (actuele) verleningsbeschikking ingedeeld worden in de categorieën: 

1. exploitatie subsidies (boekjaarsubsidie of beheersubsidie) 

2. subsidies onder grensbedrag  

3. subsidies boven grensbedrag  

a) subsidies tussen €125.000 en € 500.000 

b) subsidies boven de € 500.000 

4.1.1 Exploitatie subsidies 
Bij deze subsidies wordt gecontroleerd of de subsidieverplichtingen ten laste van het juiste jaar zijn 

vastgelegd. In principe hoeft hierop geen correctie plaats te vinden. 

4.1.2 Subsidies onder grensbedrag 
Bij deze subsidies wordt het nog niet als last verantwoorde bedrag alsnog in 2020 verantwoord. Het 

bedrag wat hiermee gemoeid gaat wordt overgeheveld naar de balanspost ‘nog te betalen subsidie’ 

zodat toekomstige uitbetalingen ten laste van deze balanspost kunnen worden gedaan.  

Voor een 1e indruk is gekeken naar de betreffende bedragen van afgegeven subsidiebeschikkingen 

waarbij de lastneming nog niet geheel heeft plaatsgevonden. Wanneer de implementatie per 1 

september 2020 zou worden doorgevoerd dan zou bij de subsidies onder het grensbedrag een 

bedrag van ca. € 5 miljoen toegevoegd worden aan de balanspost ‘nog te betalen subsidies’. Bij de 

jaarrekening zal het uiteindelijke bedrag worden bepaald.  

4.1.3 Subsidies boven grensbedrag  
a) Subsidies tussen € 125.000 en € 500.000 

Bij deze subsidies vindt de lastneming plaats op basis van het bestedingsritme zoals opgenomen in de 

subsidiebeschikking. Het deel van de lasten tot en met 2020 welke nog niet verantwoord is in de 

(afgelopen) jaarrekeningen zal alsnog als last worden opgenomen conform de werkwijze bij subsidies 
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onder het vastgestelde grensbedrag. Voor het resterende subsidiebedrag wordt de beklemde reserve 

‘verstrekte subsidies’ gevormd.  

Bij de jaarrekening zal op basis van vastgelegde voortgangsinformatie ingeschat worden of de stand 

van de geleverde prestatie overeenkomt met de lastneming. Wanneer deze afwijkt dan zal hiervoor 

op totaalniveau een correctie via de balanspost ‘vooruitbetaalde kosten’ plaatsvinden.  

Wanneer de implementatie per 1 september 2020 zou worden doorgevoerd dan bedraagt het 

bedrag wat nog als last genomen wordt of wat gevormd zal worden als beklemde reserve ca. € 10 

miljoen. Bij de jaarrekening zullen de uiteindelijke bedragen worden bepaald.  

b) Subsidies boven de € 500.000 

Bij deze subsidies zal aan het eind van het jaar aan de subsidieontvanger gevraagd worden hoever 

men is met het leveren van de prestatie. Op basis daarvan zal bepaald worden wat de lasten zijn tot 

en met 2020 en welke lasten in de periode daarna zullen vallen. Wanneer nodig zal een herziene 

beschikking met aangepast bestedingsritme worden afgegeven.  

Het deel van de lasten tot en met 2020 welke nog niet verantwoord is in de (afgelopen) 

jaarrekeningen zal alsnog als last worden opgenomen conform de werkwijze bij subsidies onder het 

vastgestelde grensbedrag. Voor het resterende subsidiebedrag wordt de beklemde reserve 

‘verstrekte subsidies’ gevormd.  

Wanneer de implementatie per 1 september 2020 zou worden doorgevoerd dan bedraagt het 

bedrag wat nog als last genomen wordt of wat gevormd zal worden als beklemde reserve ca. € 55 

miljoen. Bij de jaarrekening zullen de uiteindelijke bedragen worden bepaald.  

4.1.4 Consequenties voor rekeningsaldo 2020  
Zoals hierboven indicatief aangegeven zal ca. € 70 miljoen aan verstrekte subsidiebedragen naar 

voren gehaald worden. Een groot deel van deze bedragen is opgenomen in de diverse 

bestemmingsreserves waaronder de reserve tijdelijke budgetten. Bij de jaarovergang zullen wij dan 

ook beschikken over deze reserves waarmee het naar voren halen geen consequenties zal hebben 

voor het rekeningresultaat na bestemming. Dit is echter niet het geval bij alle subsidiebedragen 

waaronder diegene die verstrekt zijn vanuit structurele budgetten. In dat geval zal het bedrag wat 

naar voren gehaald worden ten laste van het rekeningsaldo 2020 worden gebracht. Hier tegenover 

staat dat de begrote bedragen in 2021 en verder met eenzelfde bedrag zal worden verlaagd bij de 1e 

berap 2021 (zie 4.2) waarmee er uiteindelijk geen effect op het financieel kader zal plaatsvinden. De 

exacte uitwerking zal bij de jaarrekening plaatsvinden. 

 

4.2 Begrotingswijziging 1e berap 2021 
Bij de 1e berap 2021 zal de begroting worden aangepast als tegenboeking van de jaarovergang 

2020/2021. Oftewel bij het naar voren halen van de lasten en de vorming van de beklemde reserve 

wordt de meerjarenbegroting hierop aangepast. Dit zal onder het mandaat van het college worden 

verwerkt conform de huidige werkwijze van de jaarovergang tijdelijke budgetten. Bij de 1e berap 

2021 zal hierover gerapporteerd worden aan Provinciale Staten.  

Naast de correctie van de jaarovergang 2020/2021 zullen de resterende subsidiebudgetten in de 

meerjarenbegroting eveneens anders begroot moeten worden zodat er geen rekening meer 

gehouden wordt met het huidige kasritme. Immers bij het afgeven van een subsidiebeschikking moet 
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het totale bedrag beschikbaar zijn. Bij de 1e berap 2021 zullen wij deze wijziging aan Provinciale 

Staten voorleggen.  

Het goed inregelen van de meerjarenbegroting op de nieuwe werkwijze zal waarschijnlijk nog enige 

tijd vergen omdat dit een andere manier van denken binnen de organisatie vraagt. Daarnaast zullen 

zowel Gedeputeerde als Provinciale Staten meegenomen worden in het anders ‘lezen’ van de 

begroting en de bijbehorende balansposten. Voor de hoogte van de beschikbare budgetten 

verandert er uiteindelijk niets. 
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Bijlage  
 

Bronnen 

- Commissie BBV, Handreiking verantwoording subsidies (januari 2019) 

- Memo handelswijze lastneming subsidies provincies (17 februari 2020) 

- Commissie BBV, Vragen en antwoorden (project)subsidies (mei 2020) 

- Algemene subsidie verordening provincie Fryslân 2013 

 

 

 

 

https://www.commissiebbv.nl/file/download/57983392/Verantwoording%20subsidies%20febr%202019.pdf
https://www.commissiebbv.nl/file/download/57983660/Memo%20handelwijze%20lastneming%20subsidies%20provincies.pdf
https://www.commissiebbv.nl/file/download/57983659/vragen%20en%20antwoorden%20projectsubsidies%20mei2020.pdf
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Frysl%c3%a2n/332960/CVDR332960_5.html

