
Memorandum 
 

Datum: 8 mei 2006 

Aan: Provinciale staten 

Van: Gedeputeerde staten Tel.: 2906 

Onderwerp: Antwoorden op vragen uit de Cie BEM over risicomanagement bij behandeling van 
de Voorjaarsnota 2006 

De Cie BEM heeft 24 april jl. gevraagd om een nadere toelichting op de volgende onderwerpen met 
betrekking tot risicomanagement in relatie tot het gewenste profiel van de provincie: 
1. Inschatting van de financiële risico’s (maximale schadebedrag) 
2. Achterliggende ratio bij de weergegeven percentages (kans van voorkomen) 
3. Het risicomodel 
In deze notitie geven we antwoord op deze vragen. Daarmee is deze notitie feitelijk een aanvulling op 
bijlage 2 (risicomanagement) uit de Voorjaarsnota 2006. 
 
Gewenst profiel van de provincie 
Als provincie willen we risico’s niet uit de weg gaan. Het openbaar bestuur speelt zich meer en meer 
af in een open markt, waarin het aankomt op interactief besturen en actieve participatie. Exponenten 
hiervan zijn garantstellingen, voorfinancieringen en grondaankopen. Dankzij deze handelswijze 
kunnen grote projecten van maatschappelijk belang worden uitgevoerd of worden versneld. Dit 
betekent wel dat risicomanagement een steeds belangrijker plaats in gaat nemen in onze 
beleidsuitvoering. 
Ons weerstandsvermogen moet hoog genoeg zijn. Het weerstandsvermogen van de provincie is het 
bedrag dat wij moeten reserveren om op langere termijn financiële risico’s, c.q. onvoorziene 
tegenvallers te kunnen dekken. Wij kiezen voor een voorzichtige opstelling ten aanzien van het 
weerstandsvermogen. 
 
Risicoanalyse 
Ten aanzien van risico’s maken wij onderscheid tussen reguliere bedrijfsrisico’s en niet reguliere 
beleidsrisico’s. Reguliere, bedrijfsmatige risico’s zijn alle risico’s die zijn verbonden aan de jaarlijkse 
reguliere begrotingsuitvoering en bedrijfsvoering. De belangrijkste reguliere risico’s zijn: 
• Gevolgen van loon- en prijsstijgingen, renteontwikkelingen en lagere opbrengsten van 

deelnemingen. 
• Juridische en procesrisico’s rond aanbesteden, vergunningverlening en subsidieverlening 
• Bedrijfsvoeringsrisico’s (onder andere personeel, uitval van de ICT) 
We reserveren 3% van de jaarlijkse omzet voor het opvangen van dit type risico’s. Dit percentage is 
gebaseerd op een benchmark onder provincies. Meerdere provincies hanteren ditzelfde percentage. 
Voor de provincie Utrecht betekent dit in de begroting 2006 ca. € 10 miljoen.  
Niet reguliere beleidsrisico’s zijn die risico’s die door provinciale staten uitdrukkelijk zijn aanvaard als 
consequentie van bepaald functioneel beleid. Hierbij moet vooral worden gedacht aan: 
• Borgstellingen, garantstellingen en voorfinancieringen.  
• Grote projecten. Een aparte categorie hierbinnen vormen de grote investeringsvoorstellen. De 

komende jaren zal een deel van het eigen vermogen worden aangewend voor deze nieuwe 
projecten. 

• Grondbeleid. Voor risico’s die we lopen in het grondbeleid is € 5 miljoen gereserveerd in het 
Stimuleringsfonds. 

 
Vraag 1 Inschatting van het maximale schadebedrag bij financiële risico’s 
Het inschatten van de omvang van de financiële risico’s gebeurt door de sectorhoofden. Zij worden 
hierbij ondersteund door de risicocoördinator van de dienst en door de Concernstaf. De 
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dienstdirecteuren zijn verantwoordelijkheid voor de inschatting, omdat zij inhoudelijk precies weten 
wat er speelt en ook eventuele beheersmaatregelen kunnen nemen. 
 
In veel gevallen kunnen we de financiële risico’s goed inschatten. Dit geldt voor de gevallen waarin: 
• we garant of borg staan voor een bepaald bedrag. 
• we alleen het eigen risico hoeven te betalen en de verzekering het bedrag daarboven betaalt. 
In een aantal gevallen is de inschatting van het bedrag moeilijker te maken. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor: 
• mogelijke claims ten gevolge de nieuwe Wet op de Jeugdzorg; onzeker is of we claims krijgen en 

hoeveel. 
• Huisvesting statushouders (REG); onzeker is het aantal gemeenten dat niet tijdig voor huisvesting 

van statushouders zorgt en het aantal woningen dat moet worden gebouwd. 
• Het aantal gesloten stortplaatsen waar zich onverwachts problemen voordoen. 
 
In de Cie BEM is gevraagd hoe we omgaan met hoge risicobedragen waarvoor, in het geval het risico 
zich voordoet, in één keer een groot deel van het weerstandsvermogen nodig zou zijn. Hiervan kunnen 
we aangeven dat er niet zulke hoge bedragen zijn. Het bedrag dat in de Voorjaarsnota staat bij 
borgstellingen in de Zorgsector (€ 28,3 miljoen) is opgebouwd uit twaalf instellingen, waarvan de 
hoogste borgstelling € 6,5 miljoen bedraagt. De kans dat al deze instellingen failliet gaan is 
verwaarloosbaar. 
 
Vraag 2 Achterliggende ratio bij de weergegeven percentages (kans van voorkomen) 
De dienstdirecteuren zijn verantwoordelijk voor het inschatten van de kans dat een risico zich 
voordoet. In praktijk maakt het sectorhoofd een inschatting, die wordt hierbij ondersteund door de 
risicocoördinator van de dienst en de Concernstaf. 
 
Het inschatten van de kans dat een risico zich voordoet is lastiger dan de hoogte van het risicobedrag. 
Het betreft over het algemeen risico’s die zich in het verleden niet hebben voorgedaan. Het is bij het 
merendeel van de risico’s dus niet mogelijk om statistische kansberekeningen te maken op basis van 
schades die zich in het verleden hebben voorgedaan.  
 
Voor borg- en garantstellingen geldt dat we nu een inschatting hebben gemaakt van de kans dat een 
instelling niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Deze kans hebben we op 10% 
ingeschat voor alle instellingen. In de Cie BEM van 24 april jl. is gevraagd om een analyse te maken 
van de kans dat een pand vervolgens niet meer verkocht zou kunnen worden voor het bedrag waarvoor 
wij borg staan. Het is ons niet gelukt om op korte termijn deze taxaties uit te voeren voor de 15 
instellingen en de 40 hypotheken voor medewerkers van de provincie waarvoor wij borg staan. Wel 
kunnen we aangeven dat we waarschijnlijk aan de hoge kant zitten met onze risico inschatting. Dit 
komt omdat een aantal leningen inmiddels ten dele is afgelost; de waarde van het pand is daarmee 
hoger dan de resterende lening. De vraag is echter of deze specifiek ingerichte panden verkocht 
kunnen worden voor de oorspronkelijke waarde. Wij zullen dit gaan onderzoeken. 
Om het risico voor de provincie te verlagen zijn we aan het onderzoeken of we de borgstellingen voor 
de zorginstellingen kunnen overdragen aan het Waarborgfonds voor de Zorginstellingen. Dit 
onderzoek is eind 2006 gereed. Wanneer wij als provincie een verzoek van een zorginstelling krijgen 
om een extra lening te mogen sluiten, dan wordt de borgstelling reeds overgedragen aan het 
Waarborgfonds voor de Zorginstellingen. 
 
De inschatting wordt momenteel binnen de sector gemaakt door het sectorhoofd. De wijze waarop 
deze inschatting wordt gemaakt is in ontwikkeling. We zijn voornemens om het maken van de 
inschatting te laten gebeuren door meer mensen, bijvoorbeeld de dienstdirecteur, de Concernstaf en 
indien nodig externe expertise. Het sectorhoofd blijft van groot belang, omdat hij de ins en outs kent 
van het risico en de mogelijkheden voor beheersmaatregelen. 
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De huidige inschattingen zijn nog in ontwikkeling. Sommige inschattingen liggen aan de hoge kant, 
omdat diensten aan de veilige kant willen zitten. Met name in geval van claims is de kans dat een 
risico zich voordoet te laag ingeschat. Reden hiervoor is dat deze gegevens worden gepubliceerd in 
openbare stukken, zoals de jaarrekening en de begroting. In geval van claims zouden de mogelijke 
ontvangers bij een hoge kans kunnen veronderstellen dat ze grote kans maken op toewijzing van een 
claim. We geven u daarom in overweging om detailgegevens over risico’s voortaan niet meer op te 
nemen in openbare stukken, maar alleen nog onder geheimhouding te geven aan de Cie BEM. 
Desgewenst kan Provinciale Staten onder geheimhouding inzage krijgen in de lijst met risico’s. In de 
openbare stukken wordt dan wel ingegaan op het totaal benodigde weerstandsvermogen en de 
onderbouwing daarvan. 
 
Vraag 3 Het risicomodel 
Wij bepalen het benodigde weerstandsvermogen voor de niet reguliere, beleidsmatige risico’s met 
behulp van risicosimulatie, volgens de Monte Carlo methode. Dit is een internationaal erkende 
statistische techniek, die ook wordt gebruikt bij een aantal andere provincies en gemeenten. Deze 
methode omvat de volgende stappen: 
1. Bepalen van de risico’s. 
2. Bepalen van de kans en het gevolg van deze risico’s. 
3. Risicosimulatie: uitvoeren van 10.000 a-selecte trekkingen, uitgaande van de kans en het gevolg 

van de risico’s. Een risicosimulatie gaat ervan uit dat niet alle risico’s zich allemaal tegelijk en in 
hun maximale omvang voordoen. 

4. Uit deze trekkingen wordt een risicografiek opgesteld. Hierin is af te lezen hoeveel geld 
gereserveerd moet worden voor de risico’s, uitgaande van een bepaald percentage zekerheid.  

 
Het systeem NARIS gebruiken wij hierbij ter ondersteuning voor het berekenen van het benodigde 
weerstandsvermogen. Wij voeren in NARIS de risico’s, risicobedragen en kans van voorkomen in. Het 
systeem zorgt vervolgens voor de 10.000 trekkingen en berekent het benodigde weerstandsvermogen, 
uitgaande van een bepaald zekerheidspercentage. 
 
Het resultaat van de risicosimulatie is een overzicht waarin staat hoeveel geld benodigd is om alle 
risico’s af te dekken gekoppeld aan een bepaald zekerheidspercentage. Hoe meer zekerheid men wenst 
om risico’s af te dekken des te hoger is het bedrag dat daarvoor noodzakelijk is. De oppervlakte van de 
grafiek bepaalt welk bedrag er nodig is voor de verschillende zekerheidspercentages. Hierbij rekenen 
wij voorzichtigheidshalve met een zekerheidspercentage van 95% hetgeen hoger ligt dan de in de 
markt gebruikelijke 90%. 
 
Uit de risicosimulatie volgt tevens een gevoeligheidsanalyse waaruit blijkt welke risico’s de meeste 
impact hebben op de uitkomst van de risicosimulatie. Door het managen van deze risico’s kan het 
benodigde weerstandsvermogen worden verlaagd. Deze risico’s zijn apart vermeld in jaarrekening, de 
voorjaarsnota en de begroting. 
 
Conclusie 
We besteden veel aandacht aan het inschatten van de financiële gevolgen van risico’s en de kans dat 
een risico zich voordoet. Hierbij maken we gebruik van de Monte Carlo analyse en het informatie-
systeem NARIS. Wij kiezen voor een voorzichtige opstelling ten aanzien van ons weerstands-
vermogen, wat betekent dat we aan de veilige kant gaan zitten. 
 
De dienstdirecteuren blijven verantwoordelijk voor het inschatten van de risico’s en voor het nemen 
van beheersmaatregelen. Zij zijn het best op de hoogte van de risico’s en kunnen ook besluiten nemen 
over beheersmaatregelen. 
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