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1 Inleiding 
 
Op 12 november 2008 is de huidige nota weerstandsvermogen door de staten vastgesteld. Zoals 
in de financiële verordening is opgenomen wordt elke vier jaren gekeken of de vastgestelde nota’s 
geactualiseerd moeten worden.  Voor wat betreft deze nota is dat op een paar onderdelen van 
toepassing. Zo zal onder andere het resultaat van een stresstest in de berekening van de beno-
digde weerstandscapaciteit meegenomen worden, daarnaast zal de hoogte van de basisreserve 
opnieuw bepaald worden.  
In deze nota wordt eerst kort toegelicht wat het zogenaamde weerstandsvermogen is en wat het 
beleid van de provincie is met betrekking tot het weerstandsvermogen (§ 2). Vervolgens wordt 
aangegeven wat het beleid van de provincie is met betrekking tot de beschikbare weerstandsca-
paciteit (§ 3) en benodigde weerstandscapaciteit inclusief een methode van risicokwantificering (§ 
4). Gevolgd door enkele slotbepalingen die duidelijk maken wanneer de beschikbare weerstands-
capaciteit moet worden aangevuld of afgeroomd (§ 5). Tevens wordt de relatie met de paragraaf 
weerstandsvermogen in de begroting en jaarrekening gelegd (§ 6). In de bijlage wordt vermeld 
wat de toepassing van het beleid aan uitkomsten geeft op het weerstandsvermogen bij de provin-
cie Fryslân en wat de mutaties zijn ten opzichte van het beleid zoals dat werd toegepast in de 
jaarrekening 2007.  
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2 Definitie weerstandsvermogen 
 
De term ‘weerstandsvermogen’ verwijst niet naar euro’s, maar vertegenwoordigt een verhouding 
tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. Het is een 
maatstaf om te beoordelen of de provincie in staat is om nadelige gevolgen van risico’s op 
te vangen zonder dat daarbij de continuïteit in de uitvoering van taken in gevaar komt. 
  
De beschikbare weerstandscapaciteit1 betreft de middelen en mogelijkheden waarover de provin-
cie beschikt of kan beschikken om onverwachte substantiële kosten te dekken. 
De benodigde weerstandscapaciteit1heeft betrekking op alle risico’s waarvoor geen maatregelen 
zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 
 

 
 
De term ‘weerstandscapaciteit’ verwijst wel naar euro’s. Hoeveel euro’s zijn benodigd versus hoe-
veel euro’s zijn beschikbaar. Het verschil tussen deze beide is het weerstandsvermogen.  
 

Weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit – benodigde weerstandscapaciteit 

 
Er zijn geen wettelijke normen voor de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen. Gelet op 
de definitie van het weerstandsvermogen is het uitgangspunt dat de beschikbare weerstandsca-
paciteit minimaal gelijk moet zijn aan de benodigde weerstandscapaciteit. 
 

Weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit – benodigde weerstandscapaciteit > 0 

 
Veelal wordt het weerstandsvermogen als een verhoudingsgetal aangeven, oftewel: 
 

Weerstandsvermogen =       beschikbare weerstandscapaciteit       =     > 1 
             benodigde weerstandscapaciteit 

 

 

                                                
1
 afgeleid uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten artikel 11. In de toelichting bij dit artikel 

is aangegeven dat wat in provincies en gemeenten tot de weerstandscapaciteit wordt gerekend en welke risico’s rele-
vant zijn niet in zijn algemeenheid kan worden aangegeven. Provincies en gemeenten dienen de capaciteit en de risi-
co’s zelf na te lopen en in kaart te brengen.  

Bekende risico’s Beschikbare middelen 

Benodigde weerstands-
capaciteit 

Beschikbare weerstands-
capaciteit 

Weerstandsvermogen 
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3 Beschikbare weerstandscapaciteit 
 
De beschikbare weerstandscapaciteit is de optelsom van alle elementen uit de provinciefinanciën 
die daadwerkelijk kunnen worden ingezet om niet-begrote kosten te dekken.  
 
De elementen uit de provinciefinanciën kunnen alleen tot de weerstandscapaciteit worden gere-
kend als: 
- dit niet leidt tot een tekort in de begroting; 
- hier niet al een bestemming aan is gegeven die niet kan worden gewijzigd, dan wel dat er 

reeds geplande uitgaven tegenover staan; 
- hierdoor het bestaande beleid niet wordt aangetast. 
 
Eén van de meest bekende posten is de algemene reserve. Er zijn echter meer mogelijkheden, 
zoals stille reserves, onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien.  
 
Hieronder is een overzicht opgenomen van de mogelijke onderdelen van de weerstandscapaciteit. 
Hierbij is aangegeven in welke mate deze onderdelen ook binnen de provincie Fryslân tot de 
weerstandscapaciteit kunnen worden gerekend. In het vervolg van deze paragraaf wordt elk on-
derdeel apart toegelicht. 
 
Type provincie financiën Onderdeel 

weerstands 
capaciteit 

Incidenteel/ 
structureel 

Toelichting 

Balans    

reserves ja incidenteel let wel: voor zover er nog geen be-
leidsverplichtingen zijn geformu-
leerd, een verplichting is aangegaan 
en/of voor zover de reserve niet is 
ingezet als dekking in de exploitatie 

stille reserves deels incidenteel voor zover direct verkoopbaar (bin-
nen 1 jaar) en voor zover verkoop 
de continuïteit van de uitvoering van 
het bestaande beleid niet aantast 
(niet bedrijfsgebonden) 

voorzieningen nee  staan verplichtingen tegenover 

    

Exploitatie    

onbenutte belastingcapaciteit ja structureel behoort tot de onbenutte inkom-
stenbronnen 

nieuwe beleidsgel-
den/begrotingsruimte  

nee incidenteel is wel een optie, maar wij kiezen 
ervoor om dit in beginsel geen on-
derdeel van de weerstandscapaci-
teit te laten zijn 

efficiency bezuinigingen2 nee  theoretisch kan dit meegeteld wor-
den mits het bestaande beleid niet 
wordt aangetast, maar wij kiezen 
ervoor dit geen onderdeel te laten 
zijn van de capaciteit 

ombuigingen nee  hebben invloed op bestaand beleid 

 
Reserves 

                                                
2
 let wel het gaat hier niet om bestaande bezuinigingstaakstellingen maar om eventueel toekomstige.  
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De reserves bestaan bij de provincie Fryslân uit een algemene reserve en bestemmingsreserves. 
De algemene reserve kent bij de provincie impliciet een nader onderscheid tussen een basisre-
serve en een vrij aanwendbare reserve (VAR).  
 
Het saldo van de VAR is het resultaat van de stand van de VAR aan het begin van het jaar en het 
verwachte negatieve begrotingsaldo voor de komende 4 jaar.  
 

Het saldo van de VAR na verrekening van het negatieve begrotingsaldo voor de komende 4 jaar is 
onderdeel van de beschikbare weerstandscapaciteit. 

 

 
De  bestemmingsreserves, zijn echter veelal al belast met  aangegane verplichtingen. De omvang 
op transactiebasis laat het bedrag zien dat ná aftrek van aangegane verplichtingen , welke in de 
begroting zijn vastgesteld, resteert.  
 

De bestemmingsreserves ná verwerking van de verplichtingen zijn onderdeel van de beschikbare 
weerstandscapaciteit. 

 
De basisreserve is een onderdeel van de beschikbare weerstandscapaciteit en dient daarmee als 
buffer voor het opvangen van financiële risico’s die niet binnen de exploitatie zijn afgedekt. Hoe 
hoog deze basisreserve moet zijn hangt af van: 
- overige onderdelen weerstandscapaciteit 
- benodigde weerstandscapaciteit  
Naast deze twee factoren wordt de basisreserve als de primaire buffer beschouwd voor het op-
vangen van risico’s welke kunnen leiden tot een negatief jaarresultaat die niet opgevangen zou 
kunnen worden door de VAR. Hiertoe behoren ook die risico’s die zich vanuit de reguliere be-
drijfsvoering kunnen voordoen. Door het beschikbaar hebben van een buffer wordt voorkomen dat 
in eerste instantie geen andere bronnen, behoeven te worden aangewend. Een algemene risico-
buffer van 2,5% van de totale exploitatie wordt hiervoor minimaal aangehouden.  
De omvang van de exploitatie wordt op gemiddeld 370 miljoen euro bepaald (= gemiddelde van 6 
jaren 2011 – 2016 opgenomen in begroting 2013 vóór mutaties reserves). 
 

De algemene reserve heeft een minimale (basisreserve) omvang van 9,25 miljoen euro, zijnde 2,5% 
van de gemiddelde totale exploitatie voor mutaties reserves voor de jaren 2011 - 2016.    

 
Stille reserves 
Stille reserves ontstaan doordat de marktwaarde van een activum hoger is dan het bedrag waar-
voor het activum is gewaardeerd op de balans3. 
Stille reserves maken slechts deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit als het betreffend 
activum op korte termijn (binnen 1 jaar) verkoopbaar is en verkoop de taakuitoefening van de pro-
vincie niet aantast. 
 
Er zijn verschillende soorten activa waarbij stille reserves kunnen voorkomen, dit zijn financiële en 
materiële vaste activa.  
Bij de provincie zijn stille reserves, die deel uit kunnen maken van de weerstandscapaciteit, aan-
wezig op zowel de materiële activa als op de financiële activa. Het gaat in beginsel om een stille 
reserve op de dienstwoningen en op de deelnemingen.  
  

Gelet op de aard van stille reserves worden deze bij voorbaat niet gekwantificeerd. Echter mocht de 
situatie zich voordoen dat de verhouding weerstandsvermogen < 1 is dan worden de stille reserves 
wél betrokken om de afweging te maken of de beschikbare weerstandscapaciteit moet worden aan-
gevuld. 

 

                                                
3
 stille reserves kunnen niet negatief zijn, het BBV staat niet toe dat de waardering van activa op de balans 

hoger is dan de werkelijke waarde. 
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Voorzieningen 
Voorzieningen behoren niet tot de beschikbare weerstandscapaciteit. Voorzieningen kunnen wor-
den gevormd voor: 

 verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch re-
delijkerwijs te schatten 

 op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen 
of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten  

 kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die 
kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotings-
jaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begro-
tingsjaren 

Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed 
moeten worden. 
Het risico dat we afdekken met de voorziening zoals in het tweede bullit benoemd zal niet worden 
opgenomen als risico in de benodigde weerstandscapaciteit4. 
 
Onbenutte belastingcapaciteit 
De onbenutte belastingcapaciteit doelt op het verschil tussen de huidige inkomsten uit belastingen 
en de maximaal mogelijke inkomsten. Deze potentiële extra opbrengsten kunnen tot de weer-
standscapaciteit gerekend worden.    
 
Jaarlijks stelt het Rijk het maximaal toegestane niveau van de opcenten op de Motorrijtuigenbelas-
ting vast. Dit wettelijke maximum gaat in op 1 januari van het volgende belastingjaar. Het verschil 
tussen het maximaal mogelijke tarief en het feitelijk door de provincie gehanteerde tarief voor de 
opcenten bepaalt de vrije of onbenutte belastingcapaciteit. Deze onbenutte belastingcapaciteit is 
structureel, immers ieder jaar doet deze potentiële opbrengst zich in beginsel voor. Dit in tegen-
stelling tot een reserve, deze is na eenmaal aanwending verdwenen. Derhalve wordt deze ‘op-
brengst’ tweemaal meegeteld voor het bepalen van de beschikbare weerstandscapaciteit. Twee-
maal sluit aan bij de kwantificering van risico’s met structurele gevolgen. Zie hiertoe paragraaf 4.  
 

De onbenutte belastingcapaciteit wordt meegenomen in de bepaling van de beschikbare weer-
standscapaciteit, gelet op het structurele karakter wordt deze capaciteit twee maal meegeteld voor 
de beschikbare weerstandscapaciteit. 

 
Naast de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting heft de provincie grondwaterbelasting (circa € 
670.000) en diverse overige leges. In de wet en de daarop gebaseerde Algemene Maatregel van 
Bestuur wordt nauwkeurig aangegeven waar de opbrengst van de heffing grondwaterbelasting 
aan mag worden besteed. Dit is beperkt tot onderzoek dat verband houdt met grondwaterbeheer 
en activiteiten noodzakelijk om schade als gevolg van grondwaterwinning te kunnen onderzoeken, 
bepalen, vaststellen en uitbetalen. De overige leges die de provincie heft zijn beperkt in omvang 
(circa € 150.000) en het beleid voor de tarieven is dat de belanghebbende betaalt, ofwel dat de 
kosten in rekening worden gebracht bij degene die belang heeft. Vanwege de beperking van de 
besteding van de opbrengsten uit grondwaterbelasting en de beperkte omvang van de overige 
leges waarvan de opbrengst de kosten in deze moeten opvangen wordt de onbenutte belasting-
capaciteit niet meegenomen in de beschikbare weerstandscapaciteit.  
 

De onbenutte belastingcapaciteit op de overige belastingen en leges wordt niet meegenomen in de 
bepaling van de beschikbare weerstandscapaciteit. 

 
Nieuw beleidsgelden/begrotingsruimte 
In de begrotingssystematiek van de provincie Fryslân wordt jaarlijks een afweging gemaakt van de 
begrotingsruimte ten behoeve van (nieuw)beleid. In deze afweging dient ook de benodigde weer-

                                                
4
 denk hierbij aan bijvoorbeeld de gevolgen van beleid en plannen waarvan we uit ervaring weten dat ze 

zullen optreden, zoals planschades en nadeelcompensaties. Op basis van ervaringscijfers kan vooraf een 
inschatting worden gemaakt van de waarschijnlijke omvang hiervan en een voorziening worden gevormd. 



   8 

standscapaciteit te worden betrokken. De (meerjaren)begrotingsruimte, ook wel financieel kader 
genoemd, omvat de (vrije) financiële ruimte welke kan worden ingezet voor (nieuw)beleid. De 
nieuwe beleidsgelden worden voor de komende jaren middels het voorstel nieuw beleid ingevuld 
bij de begroting. 
 
Deze middelen zouden in het geval van grote onverwachte financiële tegenvallers heroverwogen 
of getemporiseerd kunnen worden, zonder dat dit van invloed is op het bestaande beleid. 
Echter de middelen welke al een label hebben gekregen ten behoeve van nieuw beleid beschou-
wen we als een politiek bestuurlijke verplichting en daarmee in beginsel niet tot de beschikbare 
weerstandscapaciteit.  
 
Heroverweging van het alsnog benutten van reeds gelabelde nieuwe beleidsgelden ten behoeve 
van het opvangen van risico’s gebeurt alleen indien het weerstandsvermogen < 1 en/of er acuut 
middelen vrijgemaakt moeten worden voor het daadwerkelijk opvangen van risico’s die zich voor-
doen. 
 

Voorafgaand aan het bepalen van de vrije begrotingsruimte ten behoeve van (nieuw) beleid wordt 
indien nodig eerst de benodigde weerstandscapaciteit aangevuld. 

 

Middelen die zijn gelabeld ten behoeve van (nieuw)beleid zijn geen onderdeel van de beschikbare 
weerstandscapaciteit.  

 

Heroverweging van het alsnog benutten van reeds gelabelde gelden voor (nieuw) beleid ten behoeve 
van het opvangen van risico’s gebeurt alleen indien het weerstandsvermogen < 1 en/of acuut midde-
len vrijgemaakt moeten worden voor het daadwerkelijk opvangen van risico’s die zich voordoen. 

 
 
Efficiency bezuinigingen 
Theoretisch kunnen mogelijke efficiencybezuinigingen tot de beschikbare weerstandscapaciteit 
gerekend worden. Mits deze niet leiden tot aanpassingen op het takenpakket van de provincie, of 
van het kwaliteitsniveau van de uitvoering daarvan. Let wel het gaat hier om nieuwe bezuinigingen 
die nog niet in de begroting zijn opgenomen.  
Aanvullende bezuinigingen (bovenop de bestaande ) worden geacht invloed te hebben op het 
takenpakket van de provincie en worden daarom niet meegerekend als weerstandscapaciteit. 
 

Efficiency bezuinigingen worden niet meegerekend tot de beschikbare weerstandscapaciteit. 

 
 
Ombuigingen 
Ombuigingen van bestaand beleid ten behoeve van nieuw beleid of anderszins wordt niet tot de 
beschikbare weerstandscapaciteit gerekend. Immers een ombuiging van beleid tast hoe dan ook 
het huidige takenpakket aan en wordt derhalve niet tot de beschikbare weerstandscapaciteit gere-
kend. 
 

Ombuigingen worden niet meegerekend tot de beschikbare weerstandscapaciteit 
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4 Benodigde weerstandscapaciteit 
 
De benodigde weerstandscapaciteit is de optelsom van alle risico’s waarvoor geen maatregelen 
zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 
 

Een risico heeft een materiële betekenis in relatie tot de financiële positie wanneer deze meer be-
draagt dan € 45.000

5
.  

 
De risico’s die relevant zijn voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit zijn die risi-
co’s die niet anderszins zijn te ondervangen. Hiertoe behoren niet de reguliere risico’s ofwel de 
risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn. Hiervoor kunnen im-
mers verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd. Het beleid van de pro-
vincie is er dan ook op gericht voor (reguliere) risico’s die goed kwantificeerbaar zijn voorzienin-
gen in de programma’s te vormen. Wel blijft het risico bestaan dat de werkelijk uit te keren bedra-
gen afwijken van de – op basis van ervaringscijfers – ingeschatte bedragen. Dit risico wordt in 
beginsel niet apart betrokken in de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit.  
Vanuit bovenstaande kan worden afgeleid dat de risico’s voor het bepalen van de benodigde 
weerstandscapaciteit, veelal, moeilijk zijn te kwantificeren. Echter om inzicht te hebben in het 
weerstandsvermogen van de provincie dienen de risico’s wel gekwantificeerd te worden. In het 
vervolg van deze paragaaf zijn diverse uitgangspunten voor het bepalen van de omvang van de 
risico’s opgenomen die leiden tot risicokwantificering. Hierbij moet wel bedacht worden dat het om 
een grove schatting gaat.   
 
Risico’s kunnen ook positieve gevolgen hebben. Uit voorzichtigheidsprincipe worden deze bij de 
bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit niet gesaldeerd met negatieve risico’s. 
 
De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door: 
- de verwachte (financiële) impact van de aanwezige risico’s 
- de kansinschatting dat een risico zich voordoet 
- de mate waarin risico’s al op een andere wijze zijn afgedekt  
 
Bij het bepalen van de verwachte impact van risico’s maken we onderscheid tussen risico’s met 
incidentele gevolgen en risico’s met structurele gevolgen. 
De verwachte impact van risico’s met structurele gevolgen is in principe oneindig, de gevolgen 
van het zich hebben voorgedaan van een risico komen immers jaarlijks terug. Overigens is dit wat 
anders dan risico’s die zich ieder jaar opnieuw kunnen voordoen, dit zijn feitelijk structurele risico’s 
en dat staat niet synoniem met structurele gevolgen van een risico. Het gaat dus in dit verband om 
risico’s met structurele gevolgen. De benodigde weerstandscapaciteit hiervoor zou oneindig groot 
moeten zijn, immers de gevolgen zijn in principe oneindig maar dit is natuurlijk niet realistisch. 
Voor de bepaling van de verwachte impact van risico’s met een structureel gevolg wordt een im-
pact aangehouden van twee jaar. Binnen de reactietijd van twee jaar moet door middel van bijstu-
ring en/of aanpassing van het beleid het risico geminimaliseerd kunnen worden dan wel opgevan-
gen worden binnen de exploitatie.  
 

Risico’s met structurele gevolgen kwantificeren we op basis van de verwachte omvang van het risi-
co op jaarbasis maal de factor twee.  

 
Bij de verwachte (financiële) impact van de risico’s speelt naast incidentele en structurele gevol-
gen ook het feit of de impact zich kan laten vertalen in een minimum en maximum bedrag. Als 
deze situatie zich voordoet hanteren we het gemiddelde van de twee bedragen. Dikwijls is van 
een minimum of maximum echter geen sprake, maar is er sprake van een algemene financiële 
inschatting dat leidt tot één bedrag. 
 

                                                
5
 gekozen is voor een herkenbaar grensbedrag dat binnen de provincie wordt gehanteerd (provinciaal aan-

bestedingsgrens bij leveringen en diensten)  
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Waneer een risico zich laat vertalen in een minimum en maximum variant qua financiële impact 
wordt het gemiddelde gehanteerd.  

 
In navolging van de grote gemeenten die een stresstest hebben ontwikkeld, zal ook de provincie 
jaarlijks een stresstest uitvoeren met daarbij 2 scenario’s namelijk een somber en een midden 
scenario. 
 

De uitkomst van het sombere scenario in het eerste jaar zal meegenomen worden in de berekening 
van de benodigde weerstandscapaciteit. 

 
De verwachte impact van de incidentele en structurele risico’s wordt berekend door de netto6 ver-
wachte omvang van een risico te vermenigvuldigen met de kansinschatting dat het risico zich zal 
voordoen. 
 

netto omvang risico maal kansinschatting = verwacht risico 

 
De kanspercentages worden in 3 basis klassen ingedeeld; klein/middel/groot, respectievelijk 25%, 
50% en 75%. De klasse klein kent nog een nadere onderverdeling voor die risico’s die zich wel 
voor kunnen doen maar die echt zéér uitzonderlijk zijn en/of meer van theoretische aard. Hiervoor 
kunnen lagere percentages worden gehanteerd. Tevens kan voor de klasse groot een situatie zich 
voor doen dat de kans wel zéér groot is dat deze zich gaat voordoen, een percentage > 75% is 
dan verdedigbaar. Een percentage van 100% komt niet voor, immers dit is geen risico, het is ze-
ker dat de betreffende verplichting zich gaat voordoen en dient derhalve te zijn opgenomen in de 
exploitatie.   
Risico’s ontwikkelen zich vaak over de tijd. Naar aanleiding hiervan kunnen risico’s dan ook ver-
schuiven tussen de verschillende klassen. 
 
Uiteraard ligt het niet voor de hand dat alle risico’s zich tegelijkertijd voordoen. Het is daarom 
denkbaar om een waarschijnlijkheidsfactor toe te passen op de totale som van de gekwantificeer-
de risico’s. Hiermee daalt de omvang van de risico’s. Aangezien bij de bepaling van de omvang 
van een risico al rekening wordt gehouden met een waarschijnlijkheidspercentage (lees: kansin-
schatting of risicopercentage) wordt afgezien van het afzonderlijk toepassen van een waarschijn-
lijkheidsfactor. Immers door dat de omvang van de risico’s al behoorlijk naar beneden wordt bijge-
steld door een risicopercentage te hanteren zou het een dubbele correctie betekenen. Stel een 
risico doet zich voor dan is de financiële impact niet het bedrag dat is gecorrigeerd met het risico-
percentage maar ‘gewoon’ het volledige bedrag dat is gemoeid met het risico.  
 

Er wordt geen waarschijnlijkheidsfactor toegepast op de totale som van verwachte risico’s.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6
 met netto wordt bedoeld de bruto omvang minus de onderdelen die zijn afgedekt (bijvoorbeeld dmv een voorziening, 

bestemmingsreserve, beheersingsmaatregelen). 
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5 Slotbepalingen rondom inzetten, aanvullen en afromen van weer-
standscapaciteit 
 
Het weerstandsvermogen, en daarmee de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit,  
wordt twee keer per jaar expliciet bepaald, bij het opstellen van de begroting en bij de jaarreke-
ning.  
Bij het beleid ten aanzien van de beschikbare weerstandscapaciteit is van belang: 

 Inzet: Wanneer doen we een beroep op de beschikbare weerstandscapaciteit? 

 Aanvullen: Hoe zorgen we dat het weerstandsvermogen op peil blijft, hoe vullen we de 
beschikbare weerstandscapaciteit aan? 

 Afromen: Wanneer gaan we over tot het afromen van de beschikbare weerstandscapaci-
teit? 

 
Inzet 
Een beroep doen op de weerstandscapaciteit is niet de enige mogelijkheid om de gevolgen van 
de risico’s op te vangen. Steeds moet de afweging worden gemaakt tussen een beroep doen op 
de weerstandscapaciteit en andere maatregelen, zoals efficiency bezuinigingen, bijstelling van het 
bestaande beleid waaronder heroverweging vastgesteld nieuw beleid. 
Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de provincie in staat is om tegen-
vallers op te vangen, zonder dat noodgedwongen het beleid aangepast hoeft te worden. Het be-
staan van het weerstandsvermogen sluit de mogelijkheid tot bezuinigingen en aanpassing van 
beleid niet uit, het schept alleen de mogelijkheid tot kiezen.  
 
Nadat de afweging gemaakt is zoals hierboven beschreven en de weerstandscapaciteit moet wor-
den aangewend, wordt de volgende volgorde toegepast ten behoeve van de aanwending: 

1. algemene reserve  vrij aanwend baar gedeelte 
2. algemene reserve  basisreserve  
3. onbenutte belastingcapaciteit 
4. stille reserve 

 
Aanvullen 
Er zijn twee situaties waarin het nodig kan zijn om de beschikbare weerstandscapaciteit aan te 
vullen: 

 als een beroep is gedaan op de weerstandscapaciteit en daarmee de algemene reserve 
(basisreserve) is gedaald onder de 8,75 miljoen euro en/of het weerstandsvermogen < 1 is 
geworden 

 als de risico’s zijn toegenomen en daarmee het weerstandsvermogen < 1 is geworden 
 
Als een beroep wordt gedaan op de weerstandscapaciteit dat leidt tot een weerstandsvermogen < 
1 moet besluitvorming hierover gepaard gaan met besluitvorming over concrete maatregelen die 
het weerstandsvermogen binnen afzienbare tijd (enkele jaren) weer op niveau zullen brengen. 
 
Gelet op de aard van stille reserves worden deze bij voorbaat niet gekwantificeerd. Echter mocht 
de situatie zich voordoen dat de verhouding weerstandsvermogen < 1 dan worden de stille reser-
ves wél betrokken om de afweging te maken of de beschikbare weerstandscapaciteit moet wor-
den aangevuld. 
 
Bij besluitvorming over (nieuwe) grote projecten en/of (nieuwe) structurele taken moet op basis 
van een risicoanalyse aangegeven worden wat de effecten zijn voor de benodigde weerstandsca-
paciteit en welke maatregelen hiervoor getroffen worden.   
 
Afromen 
Indien het weerstandsvermogen (ruim) boven de 1 uitkomt, is het denkbaar om de weerstandsca-
paciteit af te romen. We kiezen ervoor om afroming alleen te overwegen indien het weerstands-
vermogen ruim > 1 en daarmee in euro’s een substantieel bedrag bedraagt.  Waarbij in deze spe-
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cifieke situatie dit verhoudingsgetal exclusief de onbenutte belastingcapaciteit als onderdeel van 
de weerstandscapaciteit is berekend.  
Voor deze afwijking in de berekening wordt gekozen om te voorkomen dat de weerstandscapaci-
teit alleen uit een onbenutte belastingcomponent bestaat. 
 
Feitelijk wordt ieder jaar ten tijde van het opstellen van de begroting de beschikbare weerstands-
capaciteit afgeroomd indien er ruimte beschikbaar is. Immers ruimte in het financiële kader wordt 
gecreëerd vanuit de vrije ruimte in de algemene reserve en wordt ingezet ten behoeve van nieuw 
beleid.  
 

Gelet op de systematiek van jaarlijks beoordelen of er ruimte is tbv nieuw beleid is er geen noodzaak 
tot afzonderlijke afromingsregels weerstandscapaciteit. 
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6. Relatie met paragraaf weerstandsvermogen 
 
Rapportage over de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit 
vindt plaats bij de Begroting en Jaarrekening. Risico’s die op basis van de wet openbaarheid van 
bestuur (art 10) een vertrouwelijk karakter hebben (bijvoorbeeld doordat zij vertrouwelijke bedrijfs-
gegevens van derden betreffen, of doordat publicatie de financiële belangen van de provincie zou 
schaden) worden niet gedetailleerd opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen (maar via 
vertrouwelijke weg aan de Staten ter informatie voorgelegd). Het risico wat hiermee gemoeid is 
wordt wel meegenomen in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. 

 
Risico’s die politiek gevoelig zijn maar qua financiële impact niet materieel zijn (< € 45.000) wor-
den niet opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen maar worden, indien van toepassing, 
ondergebracht bij de programmateksten.  
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7. Samenvattend overzicht beleidsuitgangspunten 
 
In deze nota staan de expliciete beleidsuitgangspunten per onderdeel veelal weergegeven in de 
gekaderde teksten. Hieronder volgt een samenvatting van het beleid rond weerstandsvermogen. 
Gesplitst in een algemeen deel en de expliciete beleidsuitgangspunten.  
 
Definitie Weerstandsvermogen  
Algemeen 
De term ‘weerstandsvermogen’ verwijst niet naar euro’s, maar vertegenwoordigt een verhouding 
tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. Het is een 
maatstaf om te beoordelen of de provincie in staat is om nadelige gevolgen van risico’s op te van-
gen zonder dat daarbij de continuïteit in de uitvoering van taken in gevaar komt. 
 
Het weerstandsvermogen is daarmee een resultante van de beschikbare weerstandscapaciteit 
minus de benodigde weerstandscapaciteit.  
 
De beschikbare weerstandscapaciteit betreft de middelen en mogelijkheden waarover de provin-
cie beschikt of kan beschikken om onverwachte substantiële kosten te dekken. 
De benodigde weerstandscapaciteit heeft betrekking op alle risico’s waarvoor geen maatregelen 
zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 
 
Er zijn geen wettelijke normen voor de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen. Het uit-
gangspunt van de provincie is dat de beschikbare weerstandscapaciteit minimaal gelijk moet zijn 
aan de benodigde weerstandscapaciteit.  
 
 
Expliciet 

 Weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit – benodigde weerstandscapa-
citeit > 0 

Veelal wordt het weerstandsvermogen als een verhoudingsgetal aangeven, oftewel: 

 Weerstandsvermogen =        beschikbare weerstandscapaciteit       =     > 1 
               benodigde weerstandscapaciteit 
 
Beschikbare weerstandscapaciteit  
Algemeen 
De elementen uit de provinciefinanciën kunnen alleen tot de weerstandscapaciteit worden gere-
kend als: 

 dit niet leidt tot een tekort in de begroting; 

 hier niet al een bestemming aan is gegeven die niet kan worden gewijzigd, dan wel dat er 
reeds geplande uitgaven tegenover staan; 

 hierdoor het bestaande beleid niet wordt aangetast. 
 
Expliciet 
Het saldo van de VAR na verrekening van het negatieve begrotingsaldo voor de komende 4 jaar is 
onderdeel van de beschikbare weerstandscapaciteit. 

 De bestemmingsreserves ná verwerking van de verplichtingen zijn onderdeel van de be-
schikbare weerstandscapaciteit. 

 De algemene reserve heeft een minimale (basisreserve) omvang van 9,25 miljoen euro, 
zijnde 2,5% van de gemiddelde totale exploitatie voor mutaties reserves voor de jaren 
2011-2016.    

 Gelet op de aard van stille reserves worden deze bij voorbaat niet gekwantificeerd. Echter 
mocht de situatie zich voordoen dat de verhouding weerstandsvermogen < 1 is dan wor-
den de stille reserves wél betrokken om de afweging te maken of de beschikbare weer-
standscapaciteit moet worden aangevuld. 
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 De onbenutte belastingcapaciteit wordt meegenomen in de bepaling van de beschikbare 
weerstandscapaciteit, gelet op het structurele karakter wordt deze capaciteit twee maal 
meegeteld voor de beschikbare weerstandscapaciteit. 

 De onbenutte belastingcapaciteit op de overige belastingen en leges wordt niet meegeno-
men in de bepaling van de beschikbare weerstandscapaciteit. 

 Voorafgaand aan het bepalen van de vrije begrotingsruimte ten behoeve van (nieuw) be-
leid wordt indien nodig eerst de benodigde weerstandscapaciteit aangevuld. 

 Middelen die zijn gelabeld ten behoeve van (nieuw)beleid zijn geen onderdeel van de be-
schikbare weerstandscapaciteit.  

 Heroverweging van het alsnog benutten van reeds gelabelde gelden voor (nieuw) beleid 
ten behoeve van het opvangen van risico’s gebeurt alleen indien het weerstandsvermogen 
< 1 en/of acuut middelen vrijgemaakt moeten worden voor het daadwerkelijk opvangen 
van risico’s die zich voordoen. 

 Efficiency bezuinigingen worden niet meegerekend tot de beschikbare weerstandscapaci-
teit. 

 Ombuigingen worden niet meegerekend tot de beschikbare weerstandscapaciteit. 

 
Benodigde weerstandscapaciteit 
Algemeen 
De benodigde weerstandscapaciteit is de optelsom van alle risico’s waarvoor geen maatregelen 
zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 
 
De risico’s die relevant zijn voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit zijn die risi-
co’s die niet anderszins zijn te ondervangen. Hiertoe behoren niet de reguliere risico’s ofwel de 
risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn. Hiervoor kunnen im-
mers verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd. 
 
 
Expliciet 

 Een risico heeft een materiële betekenis in relatie tot de financiële positie wanneer deze 
meer bedraagt dan € 45.000.  

 Risico’s met structurele gevolgen kwantificeren we op basis van de verwachte omvang van 
het risico op jaarbasis maal de factor twee.  

 Waneer een risico zich laat vertalen in een minimum en maximum variant qua financiële 
impact wordt het gemiddelde gehanteerd.  

 De uitkomst van het sombere scenario zal voor het eerste jaar meegenomen worden in de 
berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. 

 netto omvang risico maal kansinschatting = verwacht risico 

 Er wordt geen waarschijnlijkheidsfactor toegepast op de totale som van verwachte risico’s.  
 
Slotbepalingen 
Algemeen 
Het weerstandsvermogen, en daarmee de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit,  
wordt twee keer per jaar expliciet bepaald, bij het opstellen van de begroting en bij de jaarreke-
ning.  
Bij het beleid ten aanzien van de beschikbare weerstandscapaciteit is van belang: 

 Inzet: Wanneer doen we een beroep op de beschikbare weerstandscapaciteit? 

 Aanvullen: Hoe zorgen we dat het weerstandsvermogen op peil blijft, hoe vullen we de 
beschikbare weerstandscapaciteit aan? 

 Afromen: Wanneer gaan we over tot het afromen van de beschikbare weerstandscapaci-
teit? 

 
De mogelijkheden van aanwending (bronnen) weerstandscapaciteit zijn:  
post onvoorzien, algemene reserve  vrij aanwend baar gedeelte, algemene reserve  basisre-
serve, onbenutte belastingcapaciteit en de inzet van stille reserve. 
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Expliciet 

 Gelet op de aard van stille reserves worden deze bij voorbaat niet gekwantificeerd. Echter 
mocht de situatie zich voordoen dat de verhouding weerstandsvermogen < 1 dan worden 
de stille reserves wél betrokken om de afweging te maken of de beschikbare weerstands-
capaciteit moet worden aangevuld. 

 Bij besluitvorming over (nieuwe) grote projecten en/of (nieuwe) structurele taken moet op 
basis van een risicoanalyse aangegeven worden wat de effecten zijn voor de benodigde 
weerstandscapaciteit en welke maatregelen hiervoor getroffen worden.  

 Gelet op de systematiek van jaarlijks beoordelen of er ruimte is ten behoeve van nieuw be-
leid is er geen noodzaak tot afzonderlijke afromingsregels weerstandscapaciteit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


